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Definition Slag

Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

* under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att 
göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, 
om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.

* oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

När reglerna hänvisar till att ”spela en boll”, innebär det detsamma som att slå ett 
slag.

Definition Spelfältet

Området på banan som omfattar hela banan utom de övriga fyra definierade 
områdena: (1) den tee som spelaren måste spela från när spelaren påbörjar 
spelet av hålet, (2) alla pliktområden, (3) alla bunkrar samt (4) greenen på det 
hål som spelaren spelar.

Spelfältet omfattar:

* alla teeytor på banan utom tee på det hål som spelas samt

* alla fel greener.

Definition Lösa naturföremål

Varje naturföremål som inte sitter fast, t ex:

* stenar, löst gräs, löv, grenar och pinnar,

* döda djur och djurspillning,

* maskar, insekter och liknande djur som med lätthet kan avlägsnas, och högar 
eller nät som de bygger (t ex maskhögar och myrstackar), samt

* klumpar av komprimerad jord (inklusive luftningspluggar).

Sådana naturföremål är inte lösa om de:

* sitter fast eller är växande,

* är fast inbäddade i marken (d v s inte med lätthet kan plockas upp), eller

* sitter fast på bollen.



Specialfall:

* Sand och lös jord är inte lösa naturföremål (detta inkluderar inte en hög som 
byggts av en mask, insekt eller liknande djur).

* Dagg, frost och vatten är inte lösa naturföremål.

* Snö och naturlig is (med undantag för frost), är efter spelarens val antingen 
lösa naturföremål eller, när de är på marken, tillfälligt vatten.

* Spindelnät är lösa naturföremål, även om de sitter fast på ett annat föremål.

* Levande insekt på en boll är ett löst naturföremål.


