
Hört talas om Regel 1, Donald & Tomten?
Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren:

* Spela banan som den är och spela bollen som den ligger.

* Spela i enlighet med reglerna och i spelets anda.

* Du är ansvarig för att lägga till dina egna plikter, om du bryter 
mot en regel, så att du inte får någon möjlig fördel gentemot din 
motspelare i matchspel eller övriga spelare i slagspel. Om du vill 
studera detaljerna, t.ex. Uppförande som förväntas av alla 
spelare kan du använda länken: https://www.randa.org/sv-SE/rog/
the-rules-of-golf/rule-1

Donald  Låt oss följa med på de första hålen i en tävlingsrond. På 
1:a hålet har han slagit sin boll långt till vänster om fairway. De 
övriga i bollen (medtävlarna) befinner sig på högersidan av fairway. 
Han lyfter sin boll för att identifiera den. Utan att rengöra den 
konstaterar han att det är rätt boll. Inför återplaceringen upptäcker 
han, att han glömt att markera bollens läge på spelfältet. Nu är 
goda råd dyra. Han sneglar försiktigt över höger axel, och ser att 
medtävlarna, på stort avstånd sköter sitt. Han skyndar sig nu att 
"återplacera" bollen. Strax därpå spelar han mot greenen, där han 
senare två-puttar för par. Då hålet avslutats säger han till sin 
markör att han gjorde par. Han "glömmer" avsiktligt att ge sig själv 
ett pliktslag, för regelbrottet vid identifieringen.

På 2:a hålet, ett par-3-hål, har utslaget hamnat i en greenbunker. 
Innan han ska spela, behöver han lyfta undan en liten kvist, som är 
ett löst naturföremål. Då råkar han rubba bollen, som stannar på 
annan plats i bunkern (ca en cm från ursprungsplatsen). För att 
klara sig undan med endast ett pliktslag, måste han återplacera 
bollen. Men det avstår han från innan han spelar, varvid han  gör sig 
skyldig till spel från fel plats, med konsekvensen att han ska ha två 
pliktslag. Då hålet avslutats säger han till markören att det blev 
fyra slag. Två till greenen, en putt plus ett pliktslag p.g.a. att bollen 
rubbades. Han "glömmer" avsiktligt att ge sig själv ett extra 
pliktslag, för regelbrottet att spela från fel plats.

Genom sitt agerande, har Donald lyckats komma sju positioner 
högre i resultatlistan än han rätteligen skulle gjort. Han kanske 
t.o.m. kom på placering, som omnämns av ordföranden i veckans 

https://www.randa.org/sv-SE/rog/the-rules-of-golf/rule-1
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Bulletin. Vilken lycka! Allt detta genom oärlighet (=fusk) och på 
bekostnad av klubbkamrater och vänner, som han "trampat på". 
Undrar om han trivs med sin tillvaro?

Tomten  Ser & Hör Allt, precis som SF-journalen på 1900-talet. 
Därför är Donalds  uppträdande helt och fullt noterat av Tomten, 
som visar sin dämpade förtjusning nästföljande jul. Donald ser 
naturligtvis Tomtens uppenbara njugghet och inser att det snart blir 
nyår, med möjlighet att avge sitt nyårslöfte: 

"jag ska alltid följa Regel 1".  

  

 


