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Nylig ble det klart at USGA og R&A vil gjøre regelverket i golf mer spiller- 
vennlig i årene fremover. Vi kan bare si velkommen etter. Faggruppe golf-
historie hadde sterke meninger om dette allerede for fire år siden. Vi har 
imidlertid ikke vært alene om det, og vil ikke påberope oss styringskraft 
over slike basitioner i den store golfverden. Tross alt.
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FRA NORSK GOLF SEPTEMBER 2013:
Bør vi forenkle golfreglene 
- i hvert fall for selskapsspill? 
Kan et meget enkelt regelsett hindre noe 
av medlemsfrafallet i golf? Ja, kanskje til 
og med redusere det «anarkiet» som i dag 
utspiller seg blant noen golfere som over-
hodet ikke bryr seg om regler? Må vi gjøre 
noe med reglene dersom golf virkelig skal 
bli en folkesport? Så kan heller turnerings-
spill på klubbnivå, samt på nasjonalt og 
internasjonalt nivå, forholde seg til dagens 
regler, som garantert ikke vil bli redus-
ert i omfang og kompleksitet. Jeg tenker 
eksempelvis på kontroversene rundt Tiger 
Woods' regeltolkning i årets US Mesters  
og enkelte dommeravgjørelser under  
Solheim Cup 2013. 
De første kjente nedskrevne, formelle golf- 
regler er fra 7. mars 1744. Bakgrunnen 
var stiftelsen av verdens eldste golfklubb – 
Company of Gent lemen Golfers – hvor det 
skulle spilles om en pokal som skulle settes 
opp av Bystyret i Edinburgh, som krevde 
at konkurransen måtte spilles etter et sett 
med nedskrevne regler. Siden den gang 
har det fra tid til annen dukket opp forslag 
om å forenkle reglene. Tidligere forbunds-
dommer Nils Jørgensen skrev for flere år 
siden en artikkel om Reglenes historie 
med spesiell vekt på «straffeslag». Han 
forteller der at regler om «straffeslag» har 
gjennomgått flere endringer, hvorav noen 
til og med årlig. Noen av disse reglene ble 
på top pen av det hele endret tilbake få år 
etter at de ble tatt i bruk. Jørgensen avslut-

ter sin artikkel med å minne leserne om at 
«vi i dag i prinsipp spiller etter de samme 
regler som i 1744» og at «den tidens regler 
var forbau sende klare og fremsynte». 
Hvorfor kan vi ikke da, i prinsippet, gå til-
bake til et enkelt sett med regler, som alle 
kan lære, for bruk i sosial sammenheng og 
på klubbnivå? I 1961 foreslo daværende 
golfskribent i The Sunday Times, Henry 
Longhurst, et forenklet sett med kun 10 
regler. Knut Olsen fra Stavanger skrev i 
1974, i sin spalte i Golfentusiasten (for- 
løperen til Norsk Golf), om ni golfregler 
i Royal Burgess i 1773: «Ja, så enkelt var 
det i 1773, men allerede i 1814 ble tre nye 
regler føyet til, regler som vi i dag ville 
betegne som de som gjelder for spill på gal 
ball, ball som treffer en motstander og ball 
som treffer en «outside agency». Gad vite 
hvordan de klarte seg uten de 4-1- regler, 
lokale regler, 35 Definitions og et utall av 
Decisions. Var det noen som snakket om å 
forenkle reglene?». Var det ille i 1974, er 
det definitivt ikke blitt bedre i 2013. 
I et leserinnlegg i Norsk Golf i august 
2009 tok undertegnede til orde for at NGF, 
eventuelt sammen med de øvrige nordiske 
golfforbund, skulle søke R&A og USGA om 
et prøveprosjekt med henblikk på å eta-
blere et enkelt regelsett for bl.a. «selskaps-
runder», noe som også ville kunne bidra til 
raskere spill. Denne oppfordringen var det 
ingen som tok den gangen. 
I mellomtiden vet vi at kurator ved det 
svenske golfmuseet i Landskrona i 2013 
har utarbeidet et forslag til 13 forenklete  
golfregler for slagspill, og at han vil arbeide 
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for å få i gang en debatt rundt saken i 
Sverige. I slutten av juni holdt fag- 
gruppe golfhistorie en presentasjon av 
www.golfhistorie.no for forbundsledelsen 
i de nordiske golfforbund. I den forbindelse 
fremkom kom opplysninger som kan tyde 
på at dette er spørsmål som engasjerer 
også internasjonalt. Hvem, om noen,  
tar tak i dette spørsmål nå? 

1930 1940 19701910 1920 1950 1960 www.golfhistorie.no

facebook.com/golfhistorie

Endelig forenkles  
golfreglene – velkommen etter!
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