
FIG #1 17.1d: LÄTTNAD FÖR BOLL I GULT PLIKTOMRÅDE

När det är känt eller så gott som säkert att en boll är i ett gult pliktområde och spelaren önskar att 
ta lättnad, har spelaren två alternativ, båda med ett slags plikt: (1) Spelaren får ta lättnad med slag 
och distans genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från ett lättnadsområde 
baserat på var föregående slag slogs (se Regel 14.6 och FIG. 14.6). 

(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen genom att droppa den ursprungliga bollen eller en 
annan boll i ett lättnadsområde baserat på en referenslinje rakt bakåt från hålet genom punkt X. 
Referenspunkten är en punkt på banan vald av spelaren som är på referenslinjen genom punkt X 
(punkten var bollen senast skar gränsen på det gula pliktområdet). Det finns ingen gräns på hur 
långt bakåt på linjen referenspunkten får vara. Lättnadsområdet är en klubblängd från 
referenspunkten, som inte är närmare hålet än referenspunkten, men får vara i vilket område på 
banan som helst, utom samma pliktområde. När denna referenspunkt väljs, bör spelaren visa 
punkten genom att använda ett föremål (t ex en peg).


FIG #2 17.1d: LÄTTNAD FÖR BOLL I RÖTT PLIKTOMRÅDE

När det är känt eller så gott som säkert att en boll är i ett rött pliktområde och spelaren önskar att 
ta lättnad, har spelaren tre alternativ, alla med ett slags plikt: 

(1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans (se punkt (1) i FIG. #1 17.1d). 

(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen (se punkt (2) i FIG. #1 17.1d).

(3) Spelaren får ta lättnad i sidled (bara rött pliktområde). Referenspunkten för att ta lättnad i 
sidled är punkt X, vilken är den uppskattade punkten var den ursprungliga bollen senast skar 
gränsen för det röda pliktområdet. Lättnadsområdet är två klubblängder från referenspunkten, 
som inte är närmare hålet än referenspunkten, men får vara i vilket område på banan som helst, 
utom samma pliktområde.


Vad innebär oändligt rött pliktområde? 
Vanligtvis används röd markering för att tydliggöra att ett dike eller en bäck är ett pliktområde. Då 
markeras övergången från spelfältet till pliktområdet på båda sidorna av diket/bäcken. I en sådan 
situation kan spelaren oftast avgöra om bollen befinner sig i pliktområdet eller på spelfältet 

Begreppet "oändligt" har funnits med oss, sen vi avlade grönt-kort-testet. Förestesäll dig att du 
spelar ett hål, där hela vänstersidan gränsar till en sjö, eller ett hav. Exempelvis hål 17 på Täby 
golfklubb, som spelas utmed Vallentunasjön. Där finns ingen motsatt sida med röda markeringar. 
Därav har "oändligt" myntats.

Sedan 2019 har golfreglerna gett klubbarna möjlighet, att nyttja "oändligt" trots att det varken 
finns hav eller öken på vår bana. Bankommittén har sett möjligheter att förenkla för spelarna samt 
avsevärt få upp speltempot. Hål 8 var 2019 först med intoduktionen av "oändligt", som ersatte 
out-of-bounds. Detta skapade möjligheter  att droppa en ny boll utifrån platsen där bollen skar 
gränsen till pliktområdet. Låt oss även titta på hål 2, som på vänstersidan har den porlande 
bäcken. Tidigare var båda sidorna om bäcken rödmarkerade. Om spelaren inte hittade bollen, 
uppstod förvillande spörsmål huruvida  bollen stannat i pliktområdet (bäcken) eller försvunnit på 
spelfältet, på andra sidan pliktområdet. Nu slipper vi det. Droppa och spela vidare, om du inte 
hittar bollen.


