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FORORD

Denne publikation indeholder tilladte tilpasninger af golfreglerne til brug for handicappede
golfspillere. Den er ikke tænkt som en revidering af golfreglerne, der anvendes af raske
spillere. Ligesom det er tilfældet for selve golfreglerne, er R&A Rules Limited og United
States Golf Association enige om disse tilpasninger og dén filosofi, der ligger bag dem.

Det er vigtigt at understrege, at disse tilpasninger af reglerne kun gælder, hvis de er indført
af komitéen med ansvaret for en turnering. Tilpasningerne gælder ikke automa tisk for en
turnering, som har handicappede deltagere.
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EN TILPASNING AF GOLFREGLERNE FOR HANDICAPPEDE GOLF -
SPILLERE

Formålet med at tilpasse golfreglerne for handicappede golfspillere er at gøre det muligt
for en handicappet spiller at spille på retfærdig basis med en rask spiller eller en spiller
med en anden form for handicap. Det er vigtigt at forstå, at dette afgørende formål nu og
da vil resultere i en tilpasning af en regel, som ved første øjekast kan virke uretfæ rdig,
fordi der synes at være en mere enkelt løsning, når to golfspillere med samme handicap
spiller mod hinanden.

Af praktiske årsager er det en god idé at opdele handicappede golfspillere i grupper, som
hver især har brug for en noget forskellig tilpasn ing af reglerne. De følgende 5 grupper er
let genkendelige, nemlig blinde spillere, amputerede spillere, spillere som bruger stokke
eller krykker, spillere som er kørestolsbrugere og spillere med indlæringsvanskeligheder.

Med ovennævnte formål som det end elige mål, er følgende et forsøg på at tilpasse golf -
reglerne til disse grupper af handicappede golfspillere.

Alle definitioner fra golfreglerne er skrevet med kursiv gennem hele denne publikation.

BLINDE GOLFSPILLERE

Definition af ”træner”
Trænerens status og dé pligter, han må udføre, bør defineres klart. Uden en sådan afkla -
ring vil det f.eks. være svært at bestemme fremgangsmåden for en blind spiller, hvis hans
bold rammer hans egen eller en anden spillers træner efter et slag. Derfor foreslås følgen-
de definition :

Træner
En ”træner” er en person, som hjælper en blind golfspiller med at adressere bolden og
stille sig på linien før slaget. En træner har samme status som en caddie ifølge reglerne.

Note 1: En spiller må bede om og modtage råd fra sin træner.

Note 2: En spiller må kun have én træner ad gangen.

Note 3: En træner må også kaldes en ”guide”. Ved anvendelse af disse tilpasninger har
en guide samme status som en træner ifølge reglerne.

Regel 6-4 (caddie)
Der er intet i reglerne, der forhindrer en blind golfspillers træner i at fungere som hans cad-
die. Af forskellige årsager kan en træner dog være ude af stand til at udføre en  caddies
pligter. Derfor er det tilladt for en blind spiller at have både en træner og en caddie. Når det
er tilfældet, må træneren dog ikke bære eller håndtere spillerens køller, undtagen når han
hjælper spilleren med at tage sin stance, eller stille sig på linien før udførelsen af slaget,
eller når han hjælper spilleren sammenligneligt med tilladelsen i Decision 6 -4/4.5. I modsat



Golf
Oversættelse af  ”A modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities, 2004 - 2007

Gældende fra 1. januar 2004

6

fald ville spilleren pådrage sig straf efter regel 6 -4 for at have mere end én caddie. Ligele -
des pådrager en spiller sig straf i henhold til regel 6 -4, hvis han har mere end én træner ad
gangen.

Regel 8-1 (råd)
Det foreslås, i lyset af definitionen af ”træner”, at regel 8 -1 tilpasses som følger:

8-1. Råd
Under en fastsat runde må en spiller ikke:

a) give råd til nogen i turneringen, som spiller på banen, undtagen til sin partner,

eller

b) bede om råd fra nogen anden end sin partner, sin eller partnerens caddie, eller sin
eller partnerens træner, hvis sådanne anvendes.

Regel 13-4b (berøring af hazardbund med kølle)
Den følgende yderligere undtagelse fra Regel 13 -4 er tilladt:

Undtagelser
3. Under forudsætning af, at der ikk e foretages nogen form for undersøgelse af hazar-
dens beskaffenhed eller forbedring af boldens leje, pådrages ingen straf, hvis en blind
golfspiller berører bunden i en hazard med sin kølle under forberedelse til et slag. Spil-
leren anses dog for at have adresseret bolden, når han har taget sin stance.

Regel 14-2b (caddiens eller partnerens placering)
På grund af den kompleksitet, der ligger i at få stillet en blind golfspiller på linien, kan det
være svært eller urimeligt at forvente, at den blinde golfs piller og hans træner overholder
regel 14-2b. Derfor er der ingen straf, hvis en spillers træner placerer sig på eller tæt ved
spilleliniens eller putteliniens forlængelse bag bolden under et slag, under forudsætning af,
at træneren ikke på anden måde hjæl per spilleren under slaget.

Som følge af intentionen i regel 14 -2b kan det dog være hensigtsmæssigt at forbyde træ -
neren at blive stående i en position, som strider mod denne regel, hvis han udfører sine
pligter som træner eller caddie for to forskellige spillere på samme tid.
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AMPUTEREDE GOLFSPILLERE

Det eneste væsentlige spørgsmål vedrørende amputerede golfspillere i øjeblikket er prote -
seanordningernes status. Decision 14 -3/15 afklarer R&A’s holdning til sådanne anordnin -
ger og er medtaget her som henvisning.

14-3/15 (kunstige legemsdele)
Kunstige ben eller arme er ikke kunstige hjælpemidler, der falder ind under begreberne i
regel 14-3, selv om et kunstigt ben er blevet tilpasset for at hjælpe spilleren med at udføre
spillet, eller en kunstig arm har et tilbehør, der er designet specielt til at kunne gribe om en
golfkølle. Hvis komitéen derimod mener, at en kunstig legemsdel, tilpasset på denne må -
de, vil give spilleren en uretmæssig fordel i forhold til de øvrige spillere, er komitéen be -
myndiget til at dømme den til at være et kunstigt hjælpemiddel i strid med regel 14 -3.

Køller, som anvendes af en spiller med en kunstig arm, skal være i overensstemmelse
med regel 4-1, bortset fra, at et tilbehør må sættes på grippet eller skaftet for a t hjælpe
spilleren med at holde køllen. Hvis komitéen derimod mener, at anvendelsen af en kølle,
tilpasset på denne måde, vil give spilleren en uretmæssig fordel i forhold til de andre spil -
lere, bør komitéen dømme tilbehøret til at være et kunstigt hjælpe middel i strid med regel
14-3.

Et muligt spørgsmål for nogle benamputerede golfspillere, som bærer protese, er deres
manglende evne til at stige ned i eller ud af bunkers - en situation, som sandsynligvis op -
står temmelig sjældent. Regel 28 (uspillelig bo ld) bør derfor anvendes uden yderligere
tilpasning.

GOLFSPILLERE, SOM BRUGER STOKKE ELLER KRYKKER

Definition af ”stance”
Anvendelsen af hjælpemidler rejser spørgsmålet om, hvordan man betegner dét at tage en
stance. Dette er et afgørende led i bestemmel sen af lempelse fra en ikke-flytbar forhind-
ring (regel 24-2) og unormale overfladeforhold  (regel 25-1), og om hvorvidt spilleren pådra -
ger sig straf, hvis hans bold flytter  sig, før han udfører et slag. Følgende definition foreslås:

Stance
En spiller, som anvender et hjælpemiddel, har taget sin ”stance”, når han har anbragt
hjælpemidlet og, hvis muligt, sine fødder i en position, som forberedelse til at udføre et
slag. Hjælpemidlet betragtes som en del af spillerens stance.

Regel 6-4 (caddie)
I sammenligning med Decision 6-4/4.5 fungerer en person - herunder en anden caddie
eller spiller -, som hjælper en spiller med at hente hans bold, ikke som spillerens caddie.
En sådan handling udgør ikke en overtrædelse af regel 6 -4, som forbyder en spiller at
have mere end én caddie ad gangen.
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Regel 13-2 (forbedring af leje, området for tilsigtet stance og sving eller spillelinie)
At fortolke, hvordan en spiller ”tager sin stance på en fair måde”, er en af de vanskeligste
vurderinger i golf. Medens de fleste regler er objektive, er denne regel yderst subjektiv.
Decision 13-2/1 (forklaring af ”at tage sin stance på en fair måde”) kaster lidt lys over den -
ne sætning, men tilbage står stadig betydelige gråzoner.

Den handicappede golfspiller, som anvender et hjælpemi ddel har ret til at bøje eller endda
brække grene af træer eller buske for at tage sin stance på en fair måde. Han må dog ikke
bruge hjælpemidlet til med vilje at holde grene tilbage, som ellers ville forstyrre området for
hans tilsigtede stance eller sving eller spillelinie. Der er ikke, og bliver sikkert heller aldrig,
nogen erstatning for dén vurdering, som er påkrævet for at fortolke denne regel.

Regel 13-3 (at opbygge stance)
Handicappede golfspilleres brug af hjælpemidler falder ikke ind under betydn ingen af ”at
opbygge stance”, som udtrykket har i regel 13 -3.

Et andet problem i forbindelse med denne regel vedrører følgende spørgsmål:

Hvis en spiller opbygger sin stance på en sådan måde, at hans støttende krykke ikke kan
glide, når han foretager sit  sving, overtræder han denne regel?

Spørgsmålet er interessant, fordi svaret også afhænger af begrebet ”at tage sin stance på
en fair måde” (regel 13-2).

En spiller, som ”opbygger en stance” ved at danne en bunke jord, som han støtter sin
krykke op ad, overtræder regel 13-3 ved at opbygge en stance. Det er dog til en vis grad
tilladt at ”grave ned” med fødderne. På samme måde er det derfor også tilladt til en vis
grad at ”grave ned” med et hjælpemiddel for at forhindre, at man glider. Men på et tids -
punkt overtræder spilleren ”at tage sin stance på en fair måde”. Som nævnt i afsnittet om
regel 13-2 ovenfor, er dette en meget subjektiv vurdering, som komitéen må nå frem til,
når den har taget alle omstændighederne i betragtning.

Regel 13-4a (at undersøge hazardens beskaffenhed) og regel 13 -4b (at berøre hazar-
dens bund)
I sammenligning med Decision 13 -4/22 (skaft af rive stukket ned i bunker før slag) kunne
man hævde, at en handicappet golfspiller, som går ned i en bunker med en stok eller kryk-
ke, undersøger hazardens beskaffenhed og derfor pådrager sig straf. Hensigten med De -
cision 13-4/22 er dog at forklare, at en spiller ikke må tilegne sig yderligere oplysning om
hazardens beskaffenhed gennem andre handlinger end dem, der er nødvendige for, at
han kan nå sin bold og tage sin stance. En spiller, som går ind i en hazard med en stok
eller krykke, overtræder derfor ikke reglerne 13 -4a eller 13-4b, under forudsætning af, at
hans handlinger ikke har til hensigt at undersøge hazardens beskaffenhed.

Regel 14-2a (hjælp)
Før slaget er det tilladt for en handicappet golfspiller at modtage fysisk hjælp fra enhver
med det formål at placere ham selv eller ethvert hjælpemiddel, som han bruger. Bestem -
melserne i denne regel gælder kun, medens spilleren udfører et slag.
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Regel 14-3 (kunstige hjælpemidler og usædvanligt udstyr)
Hjælpemidler falder ind under regel 14 -3 om kunstige hjælpemidler og usædvanligt udstyr.
Ikke desto mindre kan komitéen tillade en handicappet golfspiller at anvende et hjælpe -
middel, selv om det er blevet ændret for at hjælpe spilleren med at spille spillet. Men hvis
komitéen vurderer, at et hjælpemiddel er ændret på en sådan måde, at det vil give spille -
ren en uretmæssig fordel i forhold til de andre spillere, har komitéen bemyndigelse til at
forbyde dets anvendelse i henhold til regel 14 -3.

Regel 16-1e (at skræve over eller stå på puttelinien)
I lyset af den påtænkte definition af ”stance” foreslås det, at regel 16-1e tilpasses som
følger:

e. At skræve over eller stå på puttelinien
Spilleren må ikke udføre et slag på greenen med en stance, hvor han skræver over,
eller med en fod eller nogen form for hjælpemiddel, berører puttelinien eller en forlæn-
gelse af denne linie bag bolden.

Regel 20-1 (at løfte og markere)
Se samme afsnit under ”golfspillere der er kørestolsbrugere”.

Regel 22 (bold til hjælp eller gene for spil)
Se samme afsnit under ”golfspillere der er kørestolsbrugere”

Regel 24-2 (ikke-flytbar forhindring) og regel 25 -1 (unormale overfladeforhold)
Den ændrede definition af ”stance” ville give spilleren ret til lempelse for en ikke-flytbar
forhindring eller et unormalt overfladeforhold , hvis forhindringen eller det unormale over-
fladeforhold var til gene for placeringen af hans hjælpemiddel, når han tager sin stance på
en fair måde. Dog ville undtagelserne under regel 24 og 25 udelukke lempelse for en spil -
ler, som havde gene fra disse forhold som følge af en unødvendig abnorm placering af
hjælpemidlet for det krævede slag, eller en unødvendig abnorm spilleretning.

Regel 28 (uspillelig bold)
Det er en kendsgerning, at en rask golfspiller vil prøve og med succes udføre et slag med
en bold, som en anden rask golfspiller vil dømme uspillelig. Det er også en kendsgerning,
at den handicappede spiller, som bruger stokke, krykker eller noge n anden form for hjæl-
pemiddel, af og til vil være ude af stand til at udføre et slag, som den raske spiller kunne
spille. F.eks. kan en spiller, som bruger krykker, være nødt til at dømme en bold uspillelig,
hvis den ligger på en stejl bakke med vådt græ s, for at undgå mulige skader ved fald. Den -
ne situation er dog ikke anderledes end dén, hvor to raske golfspilleres bolde ligger på en
grussti, og den ene spiller udfører slaget, mens den anden dømmer sin bold uspillelig for
at undgå risikoen for at blive  skadet på grund af flyvende grus.

Da de ovennævnte situationer er potentielt farlige, kunne man hævde, at Decision 1 -4/10
(farlig situation, klapperslange eller bi er til gene for spillet) bør gælde, og at spilleren skul -
le have ret til lempelse uden str af ifølge denne Decision. Men selv om situationerne, be -
skrevet i det foregående afsnit, er potentielt farlige, er de ikke sammenlignelige med de
tiltænkte omstændigheder, eller det fremsatte svar i Decision 1 -4/10. Denne Decision om-
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handler en spiller, som er udsat for en farlig situation, som både er totalt uden for hans
kontrol og som ikke har noget at gøre med normalt spil (se Decision 1 -4/11). Desuden for-
udsætter den, at spillerens bold er i en spilbar position. Hvis dette ikke var tilfældet, ville
spilleren være nødt til at gå frem efter uspillelig bold -reglen med et straffeslag i stedet for
at opnå lempelse uden straf, som foreskrevet i Decision.

I sidste ende må alle spillere selv afgøre, efter egen vurdering, hvorvidt de udsætter sig
selv for fare ved at udføre et bestemt slag. I bekræftende fald, kan deres bedste valgmulig -
hed være at dømme bolden uspillelig. I disse situationer må regel 28 gælde. Hvis man gi -
ver lempelse uden straf i ethvert tilfælde, hvor der kan være mulig fare for skade, vil  det
skabe en uhåndterbar situation med grobund for potentielt misbrug.

GOLFSPILLERE, SOM ER KØRESTOLSBRUGERE

Definition af ”stance”
Se samme afsnit under ”golfspillere, som bruger stokke eller krykker”.

Regel 1-2 (påvirkning af bolden), regel 13 -1 (en bold skal spilles, som den ligger) og
regel 18-2a (bold i hvile flyttet af spiller)
Før de udførte et slag, har golfspillere, der er kørestolsbrugere, traditionelt flyttet bolden et
lille stykke for at gøre det lettere at placere den i deres stance før adressering - en manøv-
re, der ofte kaldes at ”bumpe” bolden. Denne praksis anses ikke længere som nødvendig
og er ikke en acceptabel tilpasning af golfreglerne.

Regel 6-4 (caddie)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der bruger stokke eller krykker” for yd erligere overve-
jelser vedrørende denne regel. Herudover ville det være tilladt for en kørestolsbruger at
anvende både en caddie og en hjælper til at hjælpe sig, under forudsætning af, at hjælpe -
ren ikke bærer eller håndterer spillerens køller (se regel 8 -1 nedenfor). Afhængig af hjæl -
perens pligter, ville det være nødvendigt at præcisere hans status (se diskussion af ”træ -
ner” under ”blinde golfspillere” samt diskussion af ”vejleder” under ”golfspillere med indlæ -
ringsvanskeligheder”).

Regel 8-1 (råd)
Hvis en kørestolsbruger anvender både en caddie og en hjælper (se regel 6 -4 ovenfor),
må hjælperen ikke give spilleren råd.

Regel 13-2 (forbedring af leje, området for tilsigtet stance og sving eller spillelinie)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der br uger stokke eller krykker”.

Regel 13-3 (at opbygge stance)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der bruger stokke eller krykker”.

Regel 14-2a (fysisk hjælp)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der bruger stokke eller krykker”.
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Regel 14-3 (kunstige hjælpemidler og usædvanligt udstyr)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der bruger stokke eller krykker”.

Regel 16-1e (skræve over eller stå på puttelinien)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der bruger stokke eller krykker”.

Regel 20-1 (at løfte og markere)
Regel 20-1 anfører blandt andet at:

”Hvis en bold eller boldmarkeringsmærke tilfældigt flyttes, ved at en bold løftes efter en
regel, eller ved at dens position markeres, skal bolden eller boldmarkeringsmærket
genplaceres. Der er ingen straf, under forudsætning af, at bolden eller boldmarkerings -
mærket flytter sig som direkte konsekvens af selve den handling at markere boldens
position eller løfte den. Ellers pådrager spilleren sig ét straffeslag efter denne regel el-
ler regel 18-2a.”

Det er ikke nødvendigt at tilpasse denne regel til handicappede golfspillere. Fysiske be -
grænsninger og hjælpemidler, specielt kørestole, kan dog begrænse adgangen til bolden,
og denne regel bør derfor fortolkes så frit, at tvivlen kommer den handicappede golfspiller
til gode i tilfælde, hvor ”direkte konsekvens” er til diskussion.

Regel 20-2a (at droppe og droppe om; af hvem og hvordan)
I stedet for at lade en handicappet golfspiller, som bruger kørestol, holde bolden over ho -
vedet og droppe den, eller kaste bolden op ad til, hvad der ville svare til skulderhøjde, hvis
han stod oprejst - og i et forsøg på at opnå en vis ensartethed - foreslås følgende tilpas-
ning af regel 20-2a:

20-2 At droppe og droppe om

a. Af hvem og hvordan
En bold, der skal droppes efter reg lerne, skal droppes af spilleren selv. Han skal enten
stå eller sidde oprejst, holde bolden i skulderhøjde og med strakt arm droppe den.
Hvis bolden droppes af nogen anden person eller på nogen anden måde, og fejlen ik -
ke rettes som foreskrevet i regel 20 -6, pådrager spilleren sig ét straffeslag.

Regel 20-3 (at placere og genplacere)
Medens en spiller må bemyndige en anden person til at hente eller løfte sin bold, er det
kun spilleren eller hans partner, der ifølge reglerne må placere en bold. På grund af fysis-
ke begrænsninger kan det være svært eller umuligt for den handicappede golfspiller, som
er kørestolsbruger, at placere bolden i henhold til regel 20 -3a. Følgende tilpasning af regel
20-3a foreslås:

20-3 At placere og genplacere

a. Af hvem og hvor
En bold, der skal placeres efter reglerne, skal placeres af spilleren, hans partner eller
en anden person, som spilleren har bemyndiget dertil.
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Det bør sjældent være et problem at genplacere bolden, da regel 20 -3 tillader genplace-
ring ikke alene af spil leren eller hans partner, men også af den person, der løftede den.

Regel 22 (bold til hjælp eller gene for spil)
Handicappede golfspillere, som bruger hjælpemidler , kan være tilbøjelige til ikke at løfte
deres bold på greenen for at mindske risikoen for skader på greenens overflade. Dette er
dog ikke så stort et problem, da spilleren kan bemyndige en anden person til at løfte og
markere sin bold. Udviklingen af hjælpemidler, som mindsker vægten pr. kvadratcentime -
ter, vil også bidrage til at fjerne denne b ekymring.

Regel 24-2 (ikke-flytbare forhindringer) og regel 25 -1 (unormale overfladeforhold)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der bruger stokke eller krykker”.

Regel 28 (uspillelig bold)
Se samme afsnit under ”golfspillere, der bruger stokke eller kr ykker” for yderligere overve-
jelser vedrørende denne regel.

Det vigtigste spørgsmål hér er selvfølgelig, hvordan denne regel bør anvendes overfor en
handicappet golfspiller, der er kørestolsbruger, og som ikke kan komme hen til sin bold,
når den ligger i en bunker. For øjeblikket flytter kørestolsbrugeren ofte bolden tæt på bun-
kerens kant og spiller den - uden straf - eller dropper en bold uden for bunkeren med ét
straffeslag. Denne fremgangsmåde skaber mulighed for en hel klar uretfærdighed. Man
kunne forestille sig en situation, hvor to kørestolsbrugere spiller mod hinanden og begge
spilleres bolde lander i en bunker. Hvis én af boldene er spilbar og den anden bold tydelig -
vis er uspillelig, vil begge spillere blive behandlet ens -  en helt klar fordel for spilleren, hvis
bold var uspillelig.

Før en løsning på dette problem foreslås, skal en anden mulig uretfærdighed undersøges.
Overvej, hvilke valgmuligheder en rask golfspiller har, når han udfører et slag, og bolden
kommer til hvile i en bunker. Han må spille bolden, som den ligger. Hvis han dømmer sin
bold uspillelig, skal han med ét straffeslag:

a) spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige
bold sidst blev spillet; eller

b) droppe en bold bag ved det sted, hvor bolden lå og holde dette sted direkte mellem
hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for, hvor langt bag dette
sted bolden må droppes; eller

c) droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden lå, men ikke nær -
mere hullet.

Hvis den uspillelige bold ligger i en bunker, må spilleren gå frem efter stykke a), b) eller c).
Hvis han vælger at gå frem efter stykke b) eller c), skal en bold droppes i bunkeren.

Den raske golfspiller må derfor udføre sit næste slag uden for bunkeren. Men i stedet for
blot at droppe en bold lige uden for bunkeren, skal han gå tilbage til det sted, hvorfra han
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sidst spillede. I nogle tilfælde kan dette resultere i, at han skal spille et fuldt slag bare for at
komme tilbage til bunkerområdet - hvilket svarer til to straffeslag. Derfor resulterer denne
problemstilling i en endnu større uretfærdighed, når en rask golfspiller spiller mod en han -
dicappet golfspiller.

Med det mål for øje, at raske og handicappede skal kunne spille mod hinanden på en  ret-
færdig basis, anbefales følgende tilpasning af sproget i regel 28:

Hvis en handicappet golfspiller dømmer sin bold uspillelig i en bunker, skal han:

a) gå frem efter regel 28a, b eller c

eller

b) lægge yderligere et straffeslag til sin score (i alt to straffeslag), og spille en bold
uden for bunkeren og holde det sted, hvor bolden lå, direkte mellem hullet og det
sted, hvor bolden droppes.

Medens ovenstående formulering kan danne grundlag for håndtering af det problem, som
kørestolsbrugere står over for m.h.t. bunkers, vil den rejse nogle vigtige spørgsmål ved -
rørende handicapfastsættelse, hvis den bliver endelig vedtaget som løsning.
Spørgsmålene omkring handicapfastsættelse behandles mere specifikt i et senere afsnit i
denne folder.

GOLFSPILLERE MED INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

Hver enkelt golfspiller med indlæringsvanskeligheder vil have unikke behov, afhængig af
sværhedsgraden af vedkommendes handicap. Hvis man vælger at spille efter reglerne,
bør denne gruppe af personer være i stand til at  gøre det, selv om nogle spillere kan have
brug for vejledning på banen for at lette visse eller alle aspekter af spillet, herunder etiket -
ten. I den forbindelse ville vejlederen på banen i nogle tilfælde kunne sidestilles med den
blinde golfspillers træner. I andre tilfælde, hvor en person er til stede efter behov, vil denne
person blive klassificeret som en ”tilsynsførende”. En tilsynsførendes funktion er af mere
generel karakter. En tilsynsførende skal hjælpe enhver spiller, som har brug for hjælp og
er ikke specifikt tilknyttet én spiller. Følgende definition foreslås:

Tilsynsførende
En ”tilsynsførende” er ansat af komitéen og hjælper med at afvikle turneringen. Han er
ikke tilknyttet en bestemt spiller, og er heller ikke en del af en side. En tilsynsførende
er en ”outside agency”.

”Vejlederens” status og dé pligter han må udføre, bør defineres klart. Uden en sådan afkla -
ring ville det være svært for en golfspiller med indlæringsvanskeligheder at bestemme
fremgangsmåden i forskellige regel situationer der kan opstå, f.eks. ”at søge råd” eller hvis
hans bold efter et slag rammer hans eller en anden spillers vejleder. Følgende definition
foreslås:
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Vejleder
En ”vejleder” er en person, der hjælper en golfspiller med indlæringsvanskeligheder
med hans spil, med anvendelsen af reglerne og etiketten. En vejleder har samme
status i reglerne som en caddie.

Note 1: En spiller må bede om og modtage råd fra sin vejleder.

Note 2: En spiller må kun have én vejleder ad gangen.

Regel 6-4 (caddie)
En vejleder for en golfspiller med indlæringsvanskeligheder ville, på en måde, kunne side -
stilles med en blind spillers træner, og som sådan kan vejlederens rolle komme i konflikt
med Regel 6-4 (caddie). Derfor bør der ikke være et forbud imod, at en golfspiller med
indlæringsvanskeligheder både må have en vejleder og en caddie. Under disse omstæn-
digheder må vejlederen dog ikke bære eller håndtere spillerens køller, undtagen hvis han
hjælper ham sammenligneligt med tilladelsen i Decision 6 -4/4.5. I modsat fald ville spille -
ren pådrage sig straf i henhold til regel 6 -4 for at have mere end én caddie.

Regel 8-1 (råd)
I lyset af definitionen af ”vejleder”, foreslås følgende tilpasning af regel 8 -1:

8-1 (råd)
Under en fastsat runde må en spiller ikke:

a) give råd til nogen i turneringen, som spiller på banen, undtagen til sin partner

eller

b) bede om råd fra nogen anden end sin partner, sin eller partnerens caddie eller sin
eller partnerens vejleder, hvis sådanne anvendes.

Medens ovenstående formulering kan danne gr undlag for håndtering af dé problemer, som
golfspillere med indlæringsvanskeligheder står over for m.h.t. reglerne og etiketten, kan
der være yderligere problemer, hvis spilleren både har indlæringsvanskeligheder og fysis -
ke handicaps. Det foreslås, i så f ald, at anvende en kombination af tilpasningen af golfreg -
lerne for både golfspillere med indlæringsvanskeligheder og golfspillere med fysiske han -
dicaps.

DIVERSE EMNER

Golfspillere med andre handicaps
Der er mange golfspillere, som har fysiske begræn sninger, der kan resultere i en vis grad
af handicappethed, og som kan have stor indflydelse på deres evne til at spille spillet.
Eksempler er delvist seende spillere og spillere, som ikke kan gribe om en kølle på grund
af svær ledbetændelse eller manglend e fingre. De foregående tilpasninger af reglerne
gælder ikke specifikt for disse personer. I tilfælde, hvor et hjælpemiddel som en bøjle eller
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en gribemekanisme, gør det muligt for disse personer at spille, vil R&A dog evaluere hver
sag for sig og komme med en afgørelse om, hvorvidt anvendelse af et sådant hjælpemid -
del udgør en overtrædelse af regel 14 -3 (kunstige hjælpemidler og usædvanligt udstyr).
Enhver spiller må anmode om en afgørelse om et hjælpemiddel, som de ønsker at bruge,
ved at indsende en skriftlig anmodning til R&A.

Etikette - opførsel på banen, spilletempo
Dette afsnit i ”golfreglerne” anfører, at: ”Spillere bør spille i et raskt tempo…Det er en grup -
pes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppe n
bagved, bør den invitere gruppen bagved til gennemgang, uanset hvor mange spillere, der
er i denne gruppe.”

Både raske og handicappede golfspillere bør gøre deres bedste for at opretholde spille -
tempoet og deres position på banen. Ingen fortjener særlige hensyn i denne henseende.

Etikette - omsorg for banen
Spilleren bør reparere enhver skade through the green, som er forårsaget af golfsko, hjul
og enhver anden form for hjælpemiddel. På greenen bør sådanne skader udbedres, når
alle spillere i gruppen har færdigspillet hullet. På grund af bestemte vejr - eller baneforhold
kan handicappede golfspillere - som oftest midlertidigt - blive udelukket fra at bruge be-
stemte typer af hjælpemidler.

Forhåbentlig vil igangværende forskning resultere i udviklingen af hjælpemidler, som har
minimal effekt på jordbundsforholdene. Det kan også blive nødvendigt på ny at belære
offentligheden om den virkelige - snarere end den antagne - indvirkning af disse hjælpe-
midler på græstørv.

Regel 6-7 (unødvendig forsinkelse; la ngsomt spil)
Fortolkningen og anvendelsen af denne særlige regel giver rigelig anledning til besvær,
når det drejer sig om raske golfspillere. At foreslå en mekanisme, efter hvilken denne regel
skulle anvendes over for handicappede spillere, er lige så svæ rt. Der ligger helt klart så
meget subjektivitet i at bestemme, hvad der udgør unødig forsinkelse, at komitéen skal
foretage et betydeligt skøn. I den forbindelse anbefaler vi, at der anvendes en lidt fri for -
tolkning af, hvad der udgør unødig forsinkelse , når der er tale om handicappede golfspille -
re. I sidste ende må enhver komité selv fastlægge, hvad den anser for rimelige parametre
ved definition af unødig forsinkelse, og der skal tages højde for golfbanens sværhedsgrad,
vejrforholdene og kvaliteten af  deltagerfeltet. Mere specifikke retningslinier er det sandsyn -
ligvis ikke realistisk at tilbyde komitéen.

HANDICAPFASTSÆTTELSE

Selv om R&A ikke er en handicapmyndighed, er det klart, at når man skal fastsætte handi -
cap for handicappede golfspillere,  er der to problemstillinger, som med det samme er ind.
Den første er, at det ikke er muligt at tilpasse det relevante handicapsystem til handicap -
pede golfspillere, før der er opnået enighed om en tilpasning af golfreglerne. Regel 28
(uspillelig bold) og dens anvendelse i forhold til en kørestolsbruger, hvis bold ligger i en
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bunker, er et godt eksempel. En løsning på handicapproblemet, forbundet med denne re -
gel, er nødvendigt for at fjerne den uoverensstemmelse, der forekommer, når én handi -
cappet golfspiller får sit handicap fastsat på en golfbane med få bunkers, mens en anden
handicappet spiller, som har samme færdigheder, får sit handicap fastsat på en golfbane
med mange bunkers.

Den anden problemstilling vedrører dén type af handicap, som bør gives til handicappede
golfspillere, når golfreglerne og det relevante handicapsystem er blevet tilpasset til handi -
cappede spillere. Skal det være normal, provisorisk, lokal eller en helt anden begrænset
betegnelse, som endnu ikke er besluttet? Svaret kan var iere fra det ene handicapsystem
til det andet og vil, i hvert fald til dels, være afhængigt af, hvor meget de tilpassede regler,
som anvendes af handicappede golfspillere, afviger fra golfreglerne.

RESUME

Det er hensigten, at denne tilpasning af golfr eglerne for handicappede golfspillere skal
give handicappede spillere mulighed for at spille på retfærdig basis med raske golfspillere
eller golfspillere med andre former for handicaps. Forhåbentlig er alle problemstillinger
blevet behandlet, men det forve ntes, at fortsat analyse og yderligere tilpasninger bliver
nødvendige, på samme måde som det er tilfældet med golfreglerne.

Formålet med at tilpasse golfreglerne for handicappede golfspillere er at gøre det muligt
for en handicappet spiller at spille på r etfærdig basis med en rask spiller eller en spiller
med en anden form for handicap.


