
 
 
 
 

 
 
 
 

MODIFIERADE GOLFREGLER FÖR 
HANDIKAPPADE GOLFSPELARE 
 
BLINDA GOLFSPELARE. 
DEFINITION AV “COACH” 
Coachens status och vilka tjänster som 
han får bistå med bör vara klart definierade. 
Utan detta klargörande skulle det vara svårt,  
att exempelvis bestämma hur en blind golf- 
spelare skulle agera, om hans boll skulle 
träffa hans egen eller en annan spelares coach  
efter ett slag. 
Därför är följande Definition fastställd. 
 
Coach 
En “coach” är en person, som bistår en blind 
golfspelare vid adressering av bollen och med 
inriktningen före slaget.  En coach har samma 
status enligt Reglerna som en caddie. 
 
Note 1:   
En Spelare får fråga om och erhålla råd av sin 
coach. 
Note 2: 
En spelare får ha endast en coach åt gången. 
Note 3: 
En coach får också räknas som en “guide”.  I 
avsikten att tillämpa dessa modifikationer, har en 
guide samma status enligt Reglerna som en coach. 
 
Regel 6-4  (Caddie). 
Det finns ingenting i Reglerna som skulle förbjuda 
en blind spelares coach från att agera som hans 
caddie. 
Det finns ingenting i Reglerna, som skulle förbjuda 
coachen till en blind spelare, att fungera som hans 
caddie.  Av olika orsaker, kan en coach emellertid 
inte vara i stånd att klara av en caddies uppgifter.  
Det är därför tillåtet för en blind golfspelare, att ha 
både en coach och en caddie.  Under dessa 
omständigheter får coachen emellertid inte bära 
eller handhava spelarens klubbor, utom att hjälpa 
spelaren ta sin stans eller rikta in sig, innan han gör 
ett slag, eller assistera  honom med vad som är 
tillåtet i analog med Decision 6-4/4,5.  I annar fall 
skulle spelaren ådra sig plikt enligt Regel 6-4 för att 
ha mer än en caddie åt gången. Han ådrar sig plikten 
enligt Regel 6-4. 
 
Regel 8.  (Råd). 
Med tanke på Definitionen av “coach”, bestäms det, 
att Regel 8-1 modifieras som följer: 
8-1.  Råd. 
a)   Under en stipulerad rond, får en spelare inte; 
Ge råd till någon i tävlingen på banan annat än sin 
partner, eller; 
b)  Be om råd av någon annan än sin partner, eller 
någon av deras caddies, eller om tillämpligt, deras 
coacher. 
 
Regel 13-4b  (Grunda klubban i hinder). 
Följande tillagda Undantag i Regel 13-4 är tillåten: 
 
 Undantag; 

4.  Under förutsättning att ingenting görs, som 
innebär att hindrets beskaffenhet prövas eller att 
bollens läge förbättras, utgår ingen plikt, om en 
blind spelare grundar sin klubba i ett hinder, då han 
förbereder att göra ett slag.  Spelaren döms ha 
adresserat bollen, om klubban har grundats 
omedelbart framför eller omedelbart bakom bollen, 
oavsett om spelaren har tagit sin stans eller ej. 
 
Regel 14-3b.  (Placering av caddie eller partner) 
Med tanken svårigheterna då det gäller att rikta in 
en blind golfspelare, skulle det vara svårt eller 
orimligt att begära av en blind golfspelare och hans 
coach att agera helt i enlighet med Regel 14-2b.  
Därför utgår det ingen plikt, om en spelares coach 
placerar sig själv på eller nära intill en förlängning 
av spellinjen eller puttlinjen bakom bollen under ett 
slag, under förutsättning att coachen inte hjälper 
spelaren på något annat sätt under slaget. 
Emellertid med tanke på avsikten i Regel 14-2b, 
skulle det vara riktigt att förbjuda en coach  att stå 
kvar i en position som står i strid med denna Regel, 
om han agerar som caddie för mer än en spelare 
samtidigt. 
 
AMPUTERADE GOLFSPELARE 
 
För närvarande gäller den enda signifikativa utgåva 
med hänvisning till amputerade golfspelare statusen 
för protesiska hjälpmedel.   
Decision 14-3/15 klargör R&A:s ställning då det 
gäller sådanan hjälpmedel och inkludera här som 
referens. 
14-3/15.  Konstlade hjälpmedel. 
Ett konstgjort ben eller en arm är ett konstgjort 
hjälpmedel i tolkningen av uttrycket i Regel 14-3.  
Emellertid då ett sådant hjälpmedel användes för att 
underlätta ett medicinskt tillstånd och spelaren har 
ett legitimt skäl att använda hjälpmedlet, gäller 
Undantag 1 till Regel 14-3, även om ett tillverkat 
ben har modifierats som hjälp för spelaren i att spela 
spelet eller en tillverkad arm har ett grepp, speciellt 
designat för att greppa en golfklubba. 
Tävlingsledningen måste emellertid vara övertygad 
om att en sådant modifierad lem, inte ger spelaren 
en otillbörlig fördel över andra spelare, skulle så 
vara, skulle den bedömas vara ett artificiellt grepp 
som står i strid med Regel 14-3. 
Spelare i tvivelsmål angående hjälpmedlet skulle 
anföra fakta så snart som möjligt till 
tävlingsledningen. 
Ett särskilt problem för vissa med lägre 
amputationer och som använder proteser, är deras 
oförmåga att klättra in och ut ur bunkrar. En 
situation som förekommer ganska sällan.  Med 
tanke på detta skulle Regel 28 (ospelbar boll) gälla 
utan ytterligare modifikation. 
 
 
 
GOLFSPELARE SOM BEHÖVER ANVÄNDA 
KÄPP ELLER KRYCKA 
Definition av “Stans”. 
Användande av ett hjälpmedel orsakar     



 
 
 
 

 
 
 
 

frågan om vad innebär, att ta stansen.  Detta  
är ett avgörande inslag vid bestämmande av lättnad 
från ett oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2) 
och onormala markförhållanden (Regel 25-1) och 
om en spelare  ådrar sig plikt, om hans boll rubbas 
innan han gör slaget.  Följande Definition föreslås: 
 
Stans 
Att ta stansen innebär att en spelare som använder 
hjälpmedel, placerar hjälpmedlet och  
om tillämpligt, sina fötter i ett läge för och 
förbereder att göra ett slag.  Hjälpmedlet döms 
vara del av spelarens stans. 
 
Regel 6-4 (Caddie). 
Analogt med Decision 6-4/4,5, om någon 
inkluderande en annan caddie eller spelare, som 
assisterar en spelare med att återfå  sin boll, agerar 
inte som spelarens caddie.  Ett sådant agerande 
innebär inte ett brott mot Regel 6-4, vilken 
förbjuder en spelare att ha mer än en caddie åt 
gången. 
 
Regel 13-2 (Förbättra läget, området för den 
avsedda stansen eller svingen eller spellinjen. 
Tolkningen av vad som innebär att en spelare tar 
“sin naturliga stans”, är en av de svåraste fallen, att 
bedöma i golf.  Däremot är de flesta Golfreglerna 
objektiva, är denna Regel i högsta grad subjektiv.  
Decision 13-2/1.  Förklaring av ta sin “Naturliga 
stans” leder till visst klarläggande av detta uttryck, 
men innebär dock en verklig gråzon. 
 
Den handikappade spelare, som använder 
hjälpmedel, har rätt att böja och även bryta grenar 
av ett träd eller buske, i avsikt att ta sin naturliga 
stans.  Han får emellertid inte använda ett sådant 
hjälpmedel till att avsiktligt hålla tillbaka grenar, 
som skulle fått  hindrande inverkan på området för 
hans avsedda stans, sving eller spellinje.  Det finns 
inte och kommer förmodligen inte någonsin att 
finnas en ersättning som hjälp av tolkning vid 
dömande av denna Regel. 
 
Regel 13-3 (Bygga underlag för stans) 
Användande av hjälpmedel av golfspelare med 
handikapp, innebär inte i att bygga underlag för en 
stans, i den mening som omfattas av i uttrycket i 
Regel 13-3. 
En annan sak relaterande till denna Regel gäller 
följande fråga. 
 
Om en spelare bygger en stans så, att hans krycka 
inte ska slinta under svingen, bryter han då mot 
denna Regel? 
Detta är en intressant fråga, eftersom svaret också 
beror på grundprincipen i att “ta sin naturliga stans”  
(Regel 13-2). 
 
En spelare som bygger en stans genom att skapa en 
hög av jord, mot vilken han stödjer sin krycka, 
skulle anses bryta mot Regel 13-3 för att ha byggt 
en stans.  En viss form av “gräva ner” med fötterna 
är tillåtet.  Analogt med detta, skulle en viss form 

av “gräva ner” vara tillåtet för att undvika att slinta 
med ett hjälpmedel, men det finns en punkt, bortom 
vilken spelaren skulle bryta mot att “ta sin naturliga 
stans”.  Noterbart framkom under diskussionen av 
Regel 13-2 ovan, att det är en mycket subjektiv 
bedömning  som tävlingsledningen måste göra, 
efter att ha tagit hänsyn till alla omständigheterna. 
 
Regel 13-4a  ( Pröva hindrets beskaffenhet). 
Decision 14-4/0,5 klargör, att spelaren inte får 
skaffa sig en ytterligare uppfattning om hindrets 
beskaffenhet genom ett agerande, annat än vad som 
är nödvändigt för honom för att nå sinn boll och ta 
sin stans.  Därför bryter inte en spelare med käpp 
eller krycka som går ner i ett hinder mot Reglerna 
13-4a eller 13-4b, såvida inte hans agerande görs i 
avsikt, att pröva hindrets beskaffenhet. 
 
Regel 14-2 ( Hjälp). 
Före ett slag. är det tillåtet för en handikappad 
spelare att ta emot hjälp av vem som helst, då han 
avser att placera sig själv eller de hjälpmedel han 
använder i position.  Detta avsnitt av denna Regel 
gäller enbart då spelaren gör ett slag. 
 
Regel 14-3 (Konstlade hjälpmedel, ovanlig 
utrustning och ovanligt användande av 
utrustning) 
Hjälpmedel bedöms vara konstlade hjälpmedel eller 
ovanlig utrustning enligt Regel 14-3. 
En spelare bryter emellertid inte mot Regel 14-3, 
om a) hjälpmedlet är designat för eller har en effekt 
som lindring av ett medicinskt tillstånd, b) spelaren 
har ett legitimt skäl att använda hjälpmedlet, och c) 
tävlingsledningen är övertygad om att dess 
användning inte ger spelaren en otillbörligt fördel 
mot andra spelare. 
 
Regel 16-1e.   (Stå gränsle över puttlinjen). 
Med tanke på den framlagda Definitionen av 
“Stans”, föreslås följande modifiering som  
följer: 
e.  Stå gränsle över puttlinjen. 
Spelaren får inte göra något slag på green med en 
stans gränsle över puttlinjen, eller med någon fot 
eller hjälpmedel som vidrör puttlinjen eller en 
förlängning av denna linje bakom bollen 
Undantag:  Det utgår ingen plikt om stansen tas 
oavsiktlig på eller gränsle över puttlinjen    (eller 
en förlängning av denna linje bakom bollen) eller 
tas för, att undvika stå på en annan spelares puttlinje 
eller eventuella puttlinje. 
 
Regel 20-1 (Lyfta och markera). 
Regel 20-1 anger: 
Om en boll eller en bollmarkering oavsiktligt rubbas 
i samband med at bollen lyfts enligt en Regel eller 
dess läge  markeras, måste bollen eller 
bollmarkeringen återplaceras.  Det utgår ingen 
plikt förutsatt att bollens eller bollmarkeringens 
rörelse direkt kan kopplas till själva markerandet 
eller lyftandet av bollen.  I annat fall får spelaren 
plikt enligt denna Regel eller Regel 18-2a. 
Denna Regel behöver ingen modifikation för 



 
 
 
 

 
 
 
 

handikappade spelare.  Emellertid på grund av att 
fysik begränsning  och hjälpmedel, särskilt rullstol,  
bör tillgänglighet till bollen tolkas rent allmänt till 
spelarens fördel då tveksamma fall förekommer om 
det direkta sambandet enligt denna Regel. 
 
Regel 22 ( Hjälpande eller störande boll) 
Handikappade spelare som använder hjälpmedel 
kan ha en benägenhet att inte lyfta sin boll på 
greenen i avsikt, att begränsa risken för eventuell 
skada på greenytan.  Detta är inte något problem, 
eftersom spelaren får ge någon annan person i 
uppdrag, att markera och lyfta sin boll, 
 
Regel 24-2 (Oflyttbart hindrande föremål) och 
Regel 25-1 (Onormala markförhållande).. 
Den ändrade Definitionen för “Stans” skulle ge en 
spelare lättnad från oflyttbara hindrande föremål 
eller ett onormalt markområde om, då han tar sin 
naturliga stans, hindret eller markområdet hade 
hindrande inverkan på placerandet av hans 
hjälpmedel.  Undantaget i Regel 24 och 25 skulle 
emellertid neka lättnad för en spelare, som har 
hindrande inverkan från dessa förhållande om det 
uppkommer genom användande av en uppenbart 
orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving 
eller spelriktning. 
 
Regel 28 (Ospelbar boll). 
Det är ett faktum, att en golfspelare utan handikapp 
kan försöka och lyckas genomföra ett slag med en 
boll, som en annan icke handikappad spelare skulle  
döma ospelbar.  Det är också ett faktum, att en 
handikappad spelare som behöver käpp, krycka eller 
någon annan typ av hjälpmedel, tillfälligtvis inte 
skulle ha möjlighet att göra ett slag på en boll, som 
en  spelare utan handkapp skulle kunna spela. 
Som exempel skulle en spelare, som använder 
krycka bli tvungen, att döma en boll som ligger i en 
brant sluttning med vått gräs ospelbar, i ett försök 
att undvika risken för skada på grund av et fall.  
Denna situation är emellertid inte så olik ett fall, där 
två spelare utan handikapp hamnar med sina bollar 
på en med grus belagd väg och en av spelarna  gör 
slaget och den andre spelaren dömer sin boll 
ospelbar för, att undvika risken för skada på grund 
av flygande grus. 
 
Man skulle kunna påstå att på grund av att 
situationerna som anges ovan är tänkbara faror, 
skulle Decision 1-4/10 (Farlig situation; skallerorm 
eller bi, som påverkar spelet) gälla och spelaren 
skulle ha rätt till den lättnad utan plikt, som anges i 
denna Decision. 
Medan situationerna som beskrivs i föregående 
paragraf är möjligt farliga, är de inte analoga med 
de omständigheter som avses eller till svaret som 
anges i Decision 1-4/10.  Denna Decision omfattar 
spelaren som drabbas av en farlig situation, som 
både ligger utanför hans kontroll och dessutom inte 
tillhör det normala spelet ( se Decision 1-4/11). 
Dessutom förutsätts det, att spelarens boll är i ett 
spelbart läge.  Om så inte var fallet, skulle spelaren 
varit tvungen att agera enligt Regeln för ospelbar 

boll och ådra sig ett pliktslag istället för att erhålla 
fri lättnad, som anges i denna Decision. 
Ytterst måste alla spelare göra sin bästa bedömning 
för att avgöra huruvida de utsätter sig för fara, då de 
gör ett visst slag.  Om så är, måste deras bästa val 
vara, att döma bollen ospelbar.  Regel 28 måste 
gälla i dessa situationer.  Att ge fri lättnad i varje 
situation där det skulle kunna vara en möjlig risk för 
skada, skulle åstadkomma en ohanterlig situation, 
på gränsen till missbruk. 
 
GOLFSPELARE SOM BEHÖVER 
RULLSTOL. 
Definition av “Stans”. 
Användande av ett hjälpmedel orsakar     
frågan om vad innebär, att ta stansen.  Detta  
är ett avgörande inslag vid bestämmande av lättnad 
från ett oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2) 
och onormala markförhållanden (Regel 25-1) och 
om en spelare  ådrar sig plikt, om hans boll rubbas 
innan han gör slaget.  Följande Definition föreslås: 
 
Stans 
Att ta stansen innebär att en spelare som använder 
hjälpmedel, placerar hjälpmedlet och  
om tillämpligt, sina fötter i ett läge för och 
förbereder att göra ett slag.  Hjälpmedlet döms 
vara del av spelarens stans. 
 
Regel 1-2 (Påverka bollen),                                   
Innan ett slag görs har spelare som spelar från en 
rullstol av tradition flyttat bollen en liten bit för att 
förbättra läget för deras stans före adresseringen, en 
åtgärd som ofta benämndes  att“knuffa till” bollen.  
Denna praxis har man beslutat inte längre ska gälla 
och är inte en acceptabel modifikation av 
Golfreglerna. 
 
Regel 6-4 (Caddie) 
Analogt med Decision 6-4/4,5, någon inkluderande 
en annan caddie eller spelare, som assisterar en 
spelare med att återfå  sin boll, agerar inte som 
spelarens caddie.  Ett sådant agerande innebär inte 
ett brott mot Regel 6-4, vilken förbjuder en spelare 
att ha mer än en caddie åt gången. 
Som ett tillägg, skulle det vara tillåtet för en 
golfspelare med rullstol, att anlita både en caddie 
och en hjälpare för att hjälpa honom, under 
förutsättning att hjälparen inte handhar eller bär 
spelarens klubbor.  Se Regel 8-1 nedan.  
Beroende på hans ansvar skulle hjälparen status 
behöva klargöras ( se diskussion om “Coach under 
Blinda golfare, se också diskussion om 
“Supervisor” under Golfare med  intellektuellt 
handikapp). 
 
Regel 8-1 (Råd). 
Om en spelare i rullstol anlitar både en caddie och 
en hjälpare (se Regel 6-4 ovan), skulle hjälparen var 
förbjuden att ge råd till spelaren. 
 
Regel 13-2 ( Förbättra läget, området för den 
avsedda stansen eller svingen eller bollens läge). 
Tolkningen av vad som innebär att en spelare tar 



 
 
 
 

 
 
 
 

“sin naturliga stans”, är en av de svåraste fallen, att 
bedöma i golf.  Däremot är de flesta Golfreglerna 
objektiva, är denna Regel i högsta grad subjektiv.  
Decision 13-2/1 ( Förklaring av ta sin “Naturliga 
stans” leder till visst klarläggande av detta uttryck, 
men innebär en verklig gråzon. 
Den handikappade spelare, som använder 
hjälpmedel, har rätt att böja och även bryta grenar 
av ett träd eller buske, i avsikt att ta sin naturliga 
stans.  Han får emellertid inte använda ett sådant 
hjälpmedel till att avsiktligt hålla tillbaka grenar, 
som skulle kunna få  hindrande inverkan på 
området för hans avsedda stans eller sving eller 
spellinje.  Det finns inte och kommer förmodligen 
inte någonsin att finnas en ersättning som hjälp av 
tolkning vid dömande av denna Regel. 
 
13-3  (Bygga underlag för stans). 
Användande av hjälpmedel av golfspelare med 
handikapp, innebär inte i att bygga underlag för en 
stans, i den mening som omfattas av i uttrycket i 
Regel 13-3.En annan sak relaterande till denna 
Regel gäller följande fråga. 
Om en spelare bygger en stans så, att hans krycka 
inte ska slinta under svingen, bryter han då mot 
denna Regel? 
Detta är en intressant fråga, eftersom svaret också 
beror på grundprincipen i att “ta sin naturliga stans”  
(Regel 13-2). 
 
En spelare som bygger en stans genom att skapa en 
hög av jord, mot vilken han stödjer sin krycka, 
skulle anses bryta mot Regel 13-3 för att ha byggt 
en stans.  En viss form av “gräva ner” med fötterna 
är tillåtet.  Analogt med detta, skulle en viss form 
av “gräva ner” vara tillåtet för att undvika att slinta 
med ett hjälpmedel, men det finns en punkt, bortom 
vilken spelaren skulle bryta mot att “ta sin naturliga 
stans”.  Noterbart framkom under diskussionen av 
Regel 13-2 ovan, att det är en mycket subjektiv 
bedömning  som tävlingsledningen måste göra, 
efter att ha tagit hänsyn till alla omständigheterna. 
 
Regel 14-2 (Hjälp). 
Före ett slag. är det tillåtet för en handikappad 
spelare att ta emot hjälp av vem som helst, då han 
avser att placera sig själv i eller de hjälpmedel han 
använder i position.  Detta avsnitt av denna Regel 
gäller enbart då spelaren gör ett slag. 
 
 
14-3 ( Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning 
och ovanligt användande av utrustning) 
Hjälpmedel bedöms vara konstlade hjälpmedel eller 
ovanlig utrustning enligt Regel 14-3. 
En spelare bryter emellertid inte mot Regel 14-3, 
om a) hjälpmedlet är designat för eller har en effekt 
som lindring av ett medicinskt tillstånd, b) spelaren 
har ett legitimt skäl att använda hjälpmedlet, och c) 
tävlingsledningen är övertygad om att dess 
användning inte ger spelaren en otillbörligt fördel 
mot andra spelare. 
 
 

Regel 16-1e (Stå gränsle över puttlinjen). 
Med tanke på den framlagda Definitionen av 
“Stans”, föreslås foljande modifiering som  
följer: 
e.  Stå gränsle över puttlinjen. 
Spelaren får inte göra något slag på green med en 
stans gränsle över puttlinjen, eller med någon fot 
eller hjälpmedel som vidrör puttlinjen eller en 
förlängning av denna linje bakom bollen 
Undantag:  Det utgår ingen plikt om stansen tas 
oavsiktlig på eller gränsle över puttlinjen    (eller 
en förlängning av denna linje bakom bollen) eller 
tas för, att undvika stå på en annan spelares puttlinje 
eller eventuella puttlinje. 
 
Regel 20-1 (Lyfta och markera bollen). 
Regel 20-1 anger i en del: 
Om en boll eller en bollmarkering oavsiktligt rubbas 
i samband med at bollen lyfts enligt en Regel eller 
dess läge  markeras , måste bollen eller 
bollmarkeringen återplaceras.  Det utgår ingen 
plikt förutsatt att bollens eller bollmarkeringens 
rörelse direkt kan kopplas till själva markerandet 
eller lyftandet av bollen.  I annat fall får spelaren 
plikt enligt denna Regel eller Regel 18-2a. 
Denna Regel erfordrar ingen modifikation för 
handikappade golfspelare.  Emellertid på grund av 
fysiska begränsningar vid användande av 
hjälpmedel, speciellt rullstolar, kan begränsad 
åtkomlighet till bollen, skulle Regeln kunna tolkas 
inte allt för hårt för, att ge den handikappade 
spelaren fördel vid tveksamhet, när det gäller den 
direkta kopplingen i fallet. 
 
Regel 20-2a  (Droppning och omdroppning, av 
vem och hur). 
I ställer för att en handikappad spelare som 
använder rullstol håller bollen över sitt huvud och 
droppar eller kastar den uppåt till vad som skulle 
varit skulderhöjd om han stått rakt upp, bör i ett 
försök att få någon enhetlighet, följande 
modifikation av Regel 2-2a rekommenderas: 
 
Regel 20-2 (Droppning och omdroppning av 
vem). 
a)  Av vem och hur. 
En boll som ska droppas måste droppas av spelaren 
själv.  Han måste antingen stå eller sitta rakt upp, 
hålla handen i axelhöjd på armlängds avstånd och 
släppa bollen.  Om en boll droppas av någon annan 
eller på något annat sätt, och felet inte rättas till 
enligt Regel 20-6, ådrar sig spelaren ett slags plikt. 
 
Regel 20-3 (Placering och återplacering). 
Medan en spelare får ge någon annan rätt att ta upp 
eller lyfta sin boll, får endast spelaren eller hans 
partner placera bollen enligt Reglerna.  På grund 
av fysisk begränsning, kan det bli svårt eller 
omöjligt för den handikappade spelaren, som spelar 
från en rullstol att placera en boll såsom anges i 
Regel 20-3a.  Följande modifikation 
rekommenderas: 
 20-3  Placering och återplacering. 
a)  Av vem och var. 



 
 
 
 

 
 
 
 

En boll som ska placeras enligt Reglerna, måste 
placeras av spelaren, hans partner eller någon annan 
person på uppdrag av spelaren. 
Återplacering av bollen skulle knappast innebära 
någon svårighet, eftersom Regel 20-3 tillåter 
återplacering inte bara av spelaren eller hans 
partner, utan också av den person som lyfte den. 
 
Regel 22 (Hjälpande eller störande boll). 
Handikappade golfare som använder hjälpmedel 
kan få för sig, att inte lyfta sina bollar på greenen i 
ett försök, att minska slitaget på greenytan.  Detta 
är inte ett sådant problem som det verkar, eftersom 
spelaren kan ge någon annan person rätt att lyfta 
och markera sin boll. 
 
Regel 24-2 (oflyttbart hindrande före mål) och 
Regel 25-1 (Onormala markförhållande). 
Den ändrade Definitionen för “Stans” skulle ge en 
spelare lättnad från oflyttbara hindrande föremål 
eller ett onormalt markområde om, då han tar sin 
naturliga stans, hindret eller markområdet hade 
hindrande inverkan på placerandet av hans 
hjälpmedel.  Undantaget i Regel 24 och 25 skulle 
emellertid neka lättnad för en spelare, som har 
hindrande inverkan från dessa förhållande om det 
uppkommer genom användande av en uppenbart 
orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving 
eller spelriktning. 
 
 
Regel 26 (Vattenhinder). 
Golfspelare i rullstol råkar på problem då de 
manövrerar sig i position för att göra ett slag.  
Detta problem är särskilt påtagligt, då det gäller att 
ta lättnad från sidovattenhinder enligt Regel 26-1c, 
vilket ger spelaren rätt, att droppa inom två 
klubblängder från och inte närmare hålet, än den 
punkt där bollen sist skar gränsen för vattenhindret.  
Efter att ha droppat en boll kan en golfare i en 
rullstol kanske inte ha möjlighet att spela den på 
grund av vattenhindrets sluttning eller närheten till 
vattenhindret, gör det omöjligt att placera rullstolen 
för att genomföra ett slag.  Följande modifikation 
till skrivningen i Regel 26-1c rekommenderas: 
c)  Som ytterligare val, endast tillåtet om bollen 
sist skar ett sidovattenhinders gräns , droppa en boll 
utanför vattenhindret inom fyra klubblängder från 
och inte närmare hålet än   (i) den punkt, där 
bollen sist skar gränsen för vattenhindret eller (ii) en 
punkt på den motsatta sidan av vattenhindret lika 
långt från hålet. 
 
Regel 28 (Ospelbar boll). 
Medan det är godtagbart, att en icke handikappad 
spelare kan försöka och genomför ett lyckat slag 
med en boll, som en annan icke handikappad 
spelare skulle ha dömt ospelbar, är problemet som 
uppstår för en rullstolsbunden  mycket mera 
påtagligt.  Rullstolbundna golfare råkar ut för 
speciella problem vid golfspel och då de manövrerar 
sig i läge för att göra ett slag, ofta ner mot en ojämn 
markyta, som vanligen förekommer på de flesta 
golfbanor. 

Exempelvis en boll just utanför fairway bland träd 
eller en boll på en måttlig lutning, kan bli ospelbar 
på grund av svårigheten att komma dit eller risken 
att rullstolen välter.  Dessutom kan en boll i en 
bunker bli svår, till och med omöjlig att spela på 
grund av bunkerns utförande.  Exempelvis kan en 
brant kant hindra en rullstolsbunden golfspelare att 
komma ner i eller ut ur bunkern, och lös och djup 
sand kan hindra rörelsen så, att den rullstolsbundne 
spelaren inte kan komma åt sin boll eller justera sitt 
lägeför att komfortabelt ta sin stans. 
Regel 28c ger en spelare rätt, att droppa en boll 
inom två klubblängder från den punkt, där bollen 
ligger, men för på grund av skäl som anges ovan, 
kan sådan lättnad inte vara tillräcklig.  Dessutom 
med tanke på en boll i en bunker, fastän tidigare 
modifikationer tillät en spelare, att droppa en boll 
utanför bunkern med ytterligare ett pliktslag - vilket 
gör två pliktslag totalt - ansågs detta alternativ vara 
onödigt sträng för en rullstolsbunden spelare, vars 
boll var i ett väl spelbart läge, men han var 
förhindrad att komma åt den på grund av bunkerns 
utförande. 
Som följd av detta rekommenderas följande 
modifierade skrivning: 
 
Regel 28 (Ospelbar boll). 
Om en handikappad spelare dömer sin boll ospelbar, 
får han med ett slags plikt: 
a)  Spela en boll så nära som möjligt varifrån den 
ursprungliga bollen spelades (se Regel 20-5; eller 
b)  droppa en bakom den punkt där bollen låg och 
då hålla den punkt där bollen låg direkt mellan hålet 
och den punkt där bollen droppas, utan någon 
begränsning för hur långt bakom denna punkt bollen 
får droppas.  Om den ospelbara bollen är i en 
bunker, får en boll droppas utanför bunkern, när 
man handlar enligt denna paragraf; eller 
c)  Droppa en boll inom fyra klubblängder från 
den punkt där bollen ligger, men inte närmare hålet.  
Om den ospelbara bollen är i en bunker, måste 
bollen droppas i bunkern, när man agerar enligt 
denna paragraf. 
På grund av ovanstående skrivning som ligger till 
grunden för behandling av problemet med  
rullstolsbundna golfspelares agerande med bunkrar, 
kommer det upp några betydande problem med 
handicapbestämmelserna om bestämmelserna 
utnyttjas till det yttersta.  Handicapbestämmelserna 
behandlas mera ingående i en följande del i denna 
publikation. 
 
 
GOLFSPELARE MED INTELLEKTUELLT 
HANDIKAPP. 
En golfspelare med intellektuellt handikapp har 
speciella individuella behov och beror på  graden 
av handikappet.  Om man väljer att spela enligt 
Golfreglerna skulle denna grupp av individer vara i 
stånd att göra detta, fastän några spelare skulle 
behöva övervakning på banan för, att underlätta 
några eller alla aspekter av spel på banan inklusive 
Etikett. 
I detta avseende skulle denne Handledare i vissa fall 



 
 
 
 

 
 
 
 

vara någonting liknande Coachen, som anlitas av en 
blind golfspelare.  I andra situationer där någon är 
närvarande och på en behövd basis, skulle klassas 
som en “Övervakare”.  En Övervakares funktion 
har en mera allmän omfattning.  En Övervakare 
finns till för att assistera vilken spelare som helst, 
som är i behov av assistans och har ingen 
anknytning till en speciell spelare. 
Följande Definition rekommenderas: 
 
Övervakare 
En “Övervakare” är en person som anlitas av 
tävlingsledningen att assistera med att leda 
tävlingen.  Han är inte knuten till någon specifik 
spelare och är inte partner till någon sida.  En 
“Övervakare” är något utomstående. 
En “Övervakares” status och vilka tjänster han får 
utföra bör definieras klart.  Utan detta klargörande 
skulle det vara svårt för en golfspelare med 
intellektuellt handikapp att avgöra hur han skulle 
bete sig i olika Regelsituationer, som kan 
uppkomma, exv. Be om råd, eller om hans boll 
skulle träffa en annan spelares övervakare, efter ett 
slag.  Följande Definition rekommenderas: 
 
Handledare 
En “Handledare” är en person som assisterar en 
golfspelare med intellektuellt handikapp i dennes 
spel då det gäller Golfregler och Etikett.  En 
handledare har samma status som en caddie. 
 
Anm. 1:  En spelare får be sin handledare om råd. 
Anm. 2:  En spelare får ha endast en handledare åt 
gången. 
 
Regel 6-4  (Caddie). 
Handledaren till en Golfspelare med Intellektuellt 
Handikapp skulle i vissa fall, vara analog med 
coachen till en blind spelare, och på så sätt skulle en 
handledare stå i konflikt med Regel 6-4 (Caddie).  
Därför bör det inte vara något förbud för en 
golfspelar med intellektuellt handkapp, att ha både 
en caddie och en handledare.  Under dessa 
omständigheter får emellertid inte handledaren bära 
eller handskas med spelarens klubbor, utom att 
assistera honom med vad som är tillåtet analogt med 
Decision 6-4/4,5.  I annat fall skulle spelaren ådra 
sig plikt enligt Regel 6-4 för att mer än en caddie. 
 
Regel 8-1 (Råd). 
Med tanke på Definitionen för “Handledare” 
rekommenderas att Regel 8-1 modifieras som följer: 
 
8-1.  Råd. 
Under en stipulerad rond, får en spelare inte: 
a).   ge råd till någon som spelar i tävlingen på 
banan annat än till sin partner, eller 
B).  be om råd från någon annan än sin partner 
eller någon av deras caddies, eller om tillämpligt, 
deras handledare. 
 
Medan ovanstående skrivning kan ligga till grund 
för behandling av de svårigheter, som golfspelare 
med intellektuellt handkapp har att göra med då det 

gäller att ta itu med Reglerna och Etikett,  kan det 
finnas ytterligare problem om golfspelaren har både 
intellektuella och fysiska handikapp.  I sådant fall 
rekommenderas, att en kombination av 
Modifikationen av Golfreglerna för både golfspelare 
med Intellektuellt handikapp och golfspelare, som  
har fysiskt handikapp bör gälla. 


