
Old Course S:t Andrews. 

Old Course har olika par beroende om man är kvinna eller om man är en man. För kvinnor är banan 
cirka 5500 meter lång och är par 76. För herrar spelas den som en par 72 och är cirka 5800 meter lång.  

Old Course ligger i S:t Andrews och är den absolut äldsta golfbanan i hela världen. Även fast den 
funnits i väldigt många år har den fortfarande väldigt stor påverkan på människor och det är väldigt 
många golfare som än idag åker dit för att spela och titta på banan.  

Old Course har varit värd för den stora majorn på herrsidan ”The Open” cirka 30 gånger och det var 
även den tävlingar som den första manliga svenskagolfspelaren Henrik Stenson vann en major.  

R&A klubbhus ligger bara ett stenkast ifrån första tee på old Course. R&A är en golfklubb som 
grundades på 1750-talet det speciella med den golfklubben är att den inte har någon egen golfbana 
utan är man medlem i R&A får man spela på de 6 andra golfbanorna i S:t Andrews.  

Innan man gjorde om Old Course på mitten av 1800-talet så hade banan bara 11 hål. Men man spelade 
den som en 22 håls bana eftersom man spelade 11 hål ut och samma 11 hål in. Men när man under 
mitten av 1800-talet började röja bort mycket ljung och andra växter från banan gjorde det så att man 
fick större plats för att kunna lägga till hål så att det blev en 18 hålsbana. Det är därifrån man har fått 
att en komplett golfbana ska innehålla 18 hål. 

Vissa greener på old Course har en väldigt specifik och unik egenskap. Den egenskapen är att den har 
väldigt stora och dubbla greener, det vill säga att två hål delar på en green. Det är faktiskt endast fyra 
hål på old Course som har sin egna green.  

Det finns väldigt många bunkrar på old Course, närmare bestämt 120 stycken. De ligger ibland på 
väldigt udda platser och de har till och med döpt bunkrarna efter vilka egenskaper de har. Om de till 
exempel har en låg eller hög kant och så vidare.  

Man har en speciell tradition på old Course till exempel att banan alltid är stängd för spel på söndagar 
detta beroende dock på om det är tävling eller inte. Banan är avstängd dels för att låta banan vila men 
också för att andra människor kvittar ifall de är intresserade av golf eller inte ska få lov att promenera 
på golfbanan och bara njuta av området.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Old_Course  
 
The Castle Course 
The Castle Course är den nyaste golfbana i S:t Andrews och öppnades för inte mindre än 10 år sedan, 
alltså 2008. Paret 71 är detsamma för både män och kvinnor. För kvinnor är längden ungefär 5000 
meter och för herrar är den cirka 5800 meter. Back tee för herrar på the Castle Course har längden 
6400 meter.  

Banan Castle Course ligger uppe på en klippa så överallt på banan har med en extremt fin utsikt över 
hela området S:t Andrews. 

Själva golfbanan har fått bra men även dåliga recensioner. Från flera av greenerna har man som sagt 
en fantastisk utsikt där man ser hela s:t Andrews. De som har berättat de sämre recensionerna skriver 
de oftast för att på vissa hål har med blinda utslag mot fairways och att banan oftast är svårare än vad 
man tror ifrån början. Banan har även en väldigt stor dubbelgreen som tillhör hål 9 och hål 18. 

http://www.worldgolf.com/course-reviews/scotland/castle-course-st-andrews-scotland-10135.htm 

The Castle Course är designad av David McKlay Kidd som även har designat ett flertal andra 
golfbanor till exempel Bandon Dunes Golf Course. 

http://www.scotlandgolf.com/scotlandgolfcourses/q-s/standrewscastlecourse.html  



New Course 

Den näst äldsta golfbanan i S:t Andrews heter New Course och den öppnades 1895. Paret är olika 
beroende på om man spelar från herr tee eller om man spelar från dam tee. För damernas del är banan 
ungefär 5500 meter lång och par 75 för herrar är den 5800 meter lång och par 71. 

Även fast banan öppnades för väldigt längesedan, nästan närmare 120 år sedan så kallas den 
fortfarande för new Course. Man använder sig av new bara för att man ska kunna urskilja den gamla 
banan och den nya banan.  

New Course är den andra banan som byggdes i S:t Andrews och varför man byggde den var för att 
efterfrågan från att spela golf på old Course ökade så blev man tvungen att använda sig av en bana till. 
Efterfrågan ökade i och med att man hade börjat bygga järnvägar som gick till och från S:t Andrews.  

New Course är byggd för att man ville skapa lite utmaningar för besökarna. Banans första tee och 
banans sista green är grannar med varandra. Vissa hål delar fairways med varandra och även vissa 
delar greener. När man spelar new Corse är det inte omöjligt att man ser hål från de andra banor ligger 
granne med New Course.  

https://www.golfadvisor.com/courses/17193-st-andrews-links-new-course/  

 

Jubilee Course 

När Jubilee Course öppnades 1897 omfattades bara banan av 12 hål. Däremot byggde man om den 
1905 öppnades den med sex nya hål så att banan omfattades av 18 hål. Paret idag för herrar är 72 och 
längden är ungefär 5900 meter. Damernas par är 75 och längden är 5500 meter.  

Enligt golfspelarna som besökt Jubilee Course är de en väldigt utmanande bana med smala fairways. 
Banan har även upphöjda tee där man kan kolla ut på den fantastiska utsikten över s:t Andrews.  

https://www.linksgolfstandrews.com/tour-locations/st-andrews-golf-tours/  

Jubilee Course var från början avsedd till kvinnor som spelade golf och även för nybörjare i och med 
att man hade gjort den mer lättspelade kontra de andra två banorna som då redan fanns, old och new 
Course. Men när tiden gick så blev banan allt bättre och bättre och tillslut så bra så att de kunde bli en 
mästerskapsbana.  

https://www.standrews.com/play/courses/jubilee-course  

Tillskilland från de andra två golfbanorna som funnits tidigare än Jubilee Course så har inte Jubilee 
Course några dubbelgreener och respektive hål har sina egna fairways.   

 

Eden Course 

Eden Course öppnades 1914 och är den fjärde äldsta banan i S:t Andrews. Den har olika par beroende 
på om man är man eller kvinna. Männen har par 70 och banan är cirka 5400 meter lång. För kvinnorna 
är banan 5000 meter lång och spelas som en par 73. 

Banan är designad av Harry Colt och den är även den mest kuperade av alla 7 s:t Andrews banorna. 
Eden Course är en bana där man kan skjuta väldigt låga score ifall man vill men man behöver dock en 
mycket bra spelstrategi. Det finns många olika hinder ute på banan som kan stoppa dig från att skjuta 
en låg score.  

https://www.top100golfcourses.com/golf-course/st-andrews-eden 



Strathyyrum Course 

Strathyyrum Course öppnades 1993. Spelar man från herr tee är paret 69 och banan 4600. Spelar man 
däremot från dam tee är banans par 68 och längden 4300 meter.  

Varför banan just döptes till det svåra namnet Strathyyrum Course är just från att man köpte marken 
där golfbanan idag ligger av Strathyyrum Estate vilket är en lantgård.  

Strathyyrum banan är ganska så mycket kortare jämfört med de andra banorna i S:t Andrews eftersom 
de har ett lägre par än de andra banorna. Banan skiljer sig också från de andra på grund av att den har 
väldigt mycket färre bunkrar, jämför 15 bunkrar på Strathyyrum kontra old Course 120.  

https://www.golfadvisor.com/courses/17195-st-andrews-links-strathtyrum-course/  

 

Balgove Course  

Balgove Course öppnades 1972 och är tillskilland från de andra 6 s:t Andrews banorna bara en 
niohålsbana. Paret och längden på banan är detsamma för både män och kvinnor det vill säga paret 30 
och längden 1400 meter.  

Eftersom banan är en niohålsbana är den speciellt ägnad till barnfamiljer där barnen inte spelat så 
mycket golf men den är även ägnad till nybörjare. Men banan fungerar också utmärkt ifall man vill 
förbättra sina bunkerslag i banans många bunkrar men den är också bra ifall man vill träna puttning på 
deras dubbla greener.  

https://sv.leadingcourses.com/europa+storbritannien+skottland+fife/st-andrews-links/detail.html 

 

 

 

 

Hickory och golfklubbans utveckling 
Hickory är ett träslag som genom årens gång haft många användningsområden. Allt från smaksättning 
vid grillning, till trumstockar eller yxskaft. Till och med dina skidor kunde förr vara gjorda av 
hickoryträ. Men för oss golfare har hickoryträt en annan betydelse.  

 

Då 

När golfen fick fäste i Europa för ungefär 150 år sedan var klubborna man spelade med gjorda av 
enbart hickoryträ. Hickory är ett hårt men samtidigt elastiskt trä vilket gör det lätt att forma och 
använda till skaft och huvud på golfklubbor. De äldsta bevarade golfklubborna hittades 1889 under en 
renovering av ett hus i England och man tror att klubborna man fann är från början av 1700-talet, 
tyvärr är stämpeln för sliten för att kunna tyda. Dessa åtta klubbor man hittade var dock inte gjorda av 
hickoryträ utan skaften var tillverkade av ask och greppen gjorda av ullgarn. Under denna perioden 
bestod ett set golfklubbor av mellan åtta och tolv klubbor och främst användes en gräsdriver, en 
baffing spoon, en träniblick och en träputter. Vilket kan liknas med dagens fairwaywoods. 
Klubbhuvudena på träklubborna var oftast gjorda av trä från fruktträd såsom äpple, päron eller 
plommonträd. Däremot var det var ytterst sällan man använde sig av sin järnklubba då minsta lilla 
snedträff kunde kosta fjäderbollen livet. 



Hickory som träslag introducerades först på 1880-talet då man efter många års experimenterande insåg 
att det var det mest lätthanterliga materialet med den finaste kvalitén, men även att det var oerhört 
lättillgängligt och inte särskilt dyrt. Skaften formade man för hand och de sattes ihop med huvudet 
med starkt lim och en enkel fog. Därefter lindade man infästningen med vaxat segelgarn eller tvinnad 
tråd. Skaften var längre än dagens och varierade mellan 40 och 45 tum, dvs mellan 100 och 115 
centimeter. Dagens klubbor brukar ligga någonstans mellan 89 och 115 centimeter. Greppen bestod 
fortfarande av fin ull som hölls på plats med ett tunt lager kåda på skaftet. Skillnaden från förr var att 
man nu lindade på någon form av mjukt läder runt ullen. 

Det var när guttaperchabollen kom 1848 som järnklubbor började bli en större del av golfspelet. 
Järnklubborna var mycket svåra att skapa då de inte tillverkades av maskiner som de gör idag utan 
genom att järn hettades upp och formades med en hammare. Bagen bestod sedermera av fyra stycken 
olika järnklubbor med namnen Cleek, Lofter, Sandklubban och Track Iron. Vilka kan liknas med 
dagens utslagsjärn, järnfemma, wedge och en lättspelad järnklubba. När guttaperchabollen kom 
tvingades man ändra träklubbornas utformning eftersom den nya bollen var betydligt hårdare och 
tyngre än den tidigare fjäderbollen. Från ca 1880 formade man träklubbornas huvuden kortare, bredare 
och djupare för att minska spridningen av bollar då träffytan var konvex. Denna typen av huvud kom 
att kallas ”Bulger”. Samtidigt plockade man också bort baffing spoonen och ersatte med en baffy eller 
brassie, som var försedda med en bottenplatta av mässing.  

Redan på 1880-talet börjades de experimenteras med stålskaft i klubborna. Men trots det att smeden 
Thomas Horsburgh tog patent på idén 1984 så avtog experimenterandes på grund av att rätt tekniker 
för att tillverka skaften inte fanns. Men idén återupptogs 20 år senare och 1912 tillverkades de första 
klubborna med sömlösa stålskaft i England. I slutet av 1920-talet hade stålskaft erövrat marknaden i 
USA och skaften godkändes redan 1925. Men trots det så var inte golfarna till en början inte helt 
övertygande. Var stålskaften verkligen så mycket bättre som tillverkarna fick det att låta? Det var först 
åren efter andra världskriget som stålskaften var det enda tillgängliga på marknaden och i samma veva 
bytte man klubbornas namn till nummer. Orsaken var att nybörjarna hade svårt för att veta vad de 
olika namnen hade för betydelse och dess användnings områden. Man kunde nu skapa klubbor för alla 
olika sorters lägen du kunde tänka dig hamna i på golfbanan och många av spelarna bar med sig upp 
till 30 klubbor när de begav sig ut för en runda. 1 januari 1938 infördes dagens regel om max 14 
klubbor i bagen. 

Under 1950-talet började alla tillverkare använda sig av stål och tekniken med att kroma skaften för att 
förhindra rostbildning blev den ledande metoden. På 1960-talet kom idén om en större sweet-spot på 
klubban för att felmarginalen skulle bli större och därmed få bättre resultat på felträffade slag. Här var 
PING en ledande aktör. Dock har väldigt mycket hänt sedan 60-talet och utvecklingen tar tagit 
stormsteg framåt. En av de ledande utvecklingarna har definitivt varit att använda andra material än 
enbart stål. 1973 tog grafitskaften över marknaden och under samma period gick träklubborna från att 
vara gjorda av just trä till att bli ”metalwoods”, dvs gjorda av metall.  

 

Nu 

Men hickorygolfen slutade inte att spelas bara för att järnklubbornas era tog vid. Främst i Europa och 
USA bevarade man traditionen och fortsatte vid ett flertal tillfällen varje år att både spela och tävla 
med klubbor från hickoryns era, dvs mellan 1900 och 1935. Det finns två olika sorters hickorygolf. De 
som spelar med den gamla guttaperchabollen och klubbor som är gjorda för 1900 och de som spelar 
med mjuka moderna bollar och klubbor som senast är gjorda 1935.  

Många som spelar hickorygolf anser det vara mycket svårare, vilket är väldigt logiskt eftersom att 
främst skaften har en helt annan styvhet än vad dagens klubbor har. Detta gör att man behöver en 
relativt lugn sving med lugnt tempo för att kunna kontrollera såväl sving som bollträff då träffytan då 



var väldigt oförlåtande. De menar även på att du får lära dig spela golf på ett helt annat sätt, 
taktikmässigt. Klubborna har väldigt låga spinnvärden vilket gör att du noga måste planera vart du ska 
landa bollen för att få stopp på den runt flagg. Den allra svåraste delen med hickorygolf är hinder, 
framförallt bunkrar. Den tidens wedgar nästintill saknade bounce vilket gjorde det väldigt svårt att 
såväl slå boll över ett hinder som upp från ett.  

Men varför vill man då spela en form av golf som är så mkt svårare? De jag har pratat med som 
regelbundet spelar hickorygolf säger att det helt och hållet beror på upplevelsen. Du går ut och spelar 
en golfrunda och tar slagen precis som dem är, det finns inga som helst krav på hur bollen ska flyga 
eller bete sig. Men det handlar också mycket om atmosfären vid ett evenemang. Jag som själv besökt 
två stycken Svenska Mästerskap i Hickory förstår absolut vad som menas. Du slungas tillbaka 100 år i 
tiden. Männen spelar i knickers, knästrumpor, basker och skjorta. Kvinnorna i hatt och klänning.  

	

	

Golfbollens historia 
 

Golfen, gammalt spel, lång historia 

Många anser att allt började i Skottland. Golfen spelades då med naturföremål som bollar, tex små 
stenar så det kan ses som den första bollen. 

Början spelades golfen inte på banor, som det görs idag. Därav fanns det ingen förväntning på slag 
längd/riktning osv. Vilket var tur, Med tanke på att de första bollarna var gjorda av sten och trä och 
inte var särskilt runda.  

Det första riktiga golfbollarna börjades tillverkas, ca 1450. Läderpåse, fylldes med ull eller hår, syddes 
igen. Svårt att få bollen rund 

Det skedde en stor förbättring när den fylldes med fjädrar, mer elastisk, rund och fast = ökade längden. 
Fjäderbollen såg i princip likadan ut fram till 1800 talet.  

Tillverkningen av fjäderbollar = svår, mycket kunskap. Första var skomakare. Höll i 40 år.  

Dyra bollar = mindre vatten/ruff 

Efter fjäderbollen började gummibollen tillverkas.  

Gutta – Percha. Gutta är Malajiska och betyder gummi. Och percha betyder kläde.  

Vet inte vem som uppfann den, två skottar först att tillverka och använda.  

Inte så dyra att tillverka och det krävdes inte så mycket, gummi och gjut form. Man kom även på att 
bollar med små repor flög bättre, då började ideen med olika typer av mönster var född. 

Strax före sekelskiftet började bollarna, fabrik tillverkas, och namnge bollarna.  

Olika bollar/ mönster marknadsfördes = bollarna blev billigare.  

Fler började spela. Golfen gick från att vara en rikemanssport till något som även medelklassen hade 
råd med.  

Nästa stora uppfinning = boll med kärna av lindade gummitrådar. Sedan skal av Gutta perka.  

Haskell tog patent på detta tillverkningssätt 1898 , där av namnet Haskel-bollen. 



Dessa bollar tillverkades fram till 1970, med små förbättringar.  

 

Under 1920 fanns det olika storlekar, som flöt, egenskaper. 

Efter många bråk enades golfens organisationer om 2 oliks standard. Den brittiska bollen och den 
amerikanska bollen. Där blev den amerikanska bollen obligatorisk i läder som lydde under USGA’s 
regelbok. Resten av världen spelade med den brittiska bollen.  

Även minimivikter fastställdes under 1930- talet.  

1935, Achushnet färdiga med sin nya boll som fick namnet Titleist.  

Bolltillverkarna fortsatte utveckla bollen, byggde på Haskellbollens principer. Den lindade moderna 
bollen.  

Bollens skal som innan var gjort av balatagummi ersattes succesivt av konstgjord gummi.  

Den vätskefyllda kärnan ersattes av en solid ”studsboll” som gummibanden lindades runt. Under slutet 
1960 talet – Top Flite.  

Two Piece,   

Bollen gick längre än de gamla Haskellbollarna och detta var inledningen till precision och distans 
bollar. Sent 1900 tal blev det även obligatoriskt att spela med den amerikanska bollen. 2001 släppte 
Titlest, Prov1, revolutionerna bolltillverkningen. Utvecklas till den enorma mängd varumärken vi har 
idag. Idag finns det möjlighet att välja bollar utifrån de egenskaper man önskar. Spinnmängd, längd 
osv.  

 

Skottlands golfhistoria 

Skottland är golfens moderland och där den först började spelas. Fortfarande idag är Skottland ett 
viktigt land för golfen idag med kanske världens bästa golfbana, St. Andrews.  
Hur har det varit med golfen i Skottland från St. Andrews öppnade till idag? 

Skottarna berättar gärna hur golfen startade, ungefär såhär; Fåraherdarna vandrade omkring på 
ljunghedarna och strandängarna och hade långtråkigt. Då kom någon på att skjuta ”stenskott” med sin 
herdestav. Herdarna tävlade med varandra om vem med minsta antal slag kunde slå stenen i kaninhålet 
80 meter längre bort. Så föddes ”goff” som de då kallades, enligt skottarna. 

St. Andrew eller The Royal and Ancient golf club (R&A) of St. Andrew öppnades år 1754 i Skottland 
och detta var början av golfens historia. Så det var alltså på 1700-talet som golf började spelas i 
Skottland. Hur golfspelet och banan såg ut på den här tiden är dock lite oklart. De första bilderna på 
golf kom först från 1800-talet.  

Men lite mer om St. Andrews då: 
Som sagt bildades St. Andrews 1754 dock så ska golf ha spelats i Skottland sen 1500-talet. År 1834 
fick banan kungligt beskydd utav William den fjärde och blev privat. Dock började nu antalet 
medlemmar öka och golf spreds genom hela Skottland. Även R & A skapades på St. Andrews och det 
är de som bestämmer golfreglerna i hela världen förutom USA och Mexiko där USGA bestämmer. 
Dock har de två parterna samarbetat sedan 1952 så att reglerna är i stort sätt helt identiska. Dock har 
de haft sina dispyter som tillexempel när det gällde förbjudandet av långa puttrar. Idag har St. 
Andrews över 2400 medlemma från hela världen. 



En annan viktig faktor till att golfen växte och blev större och större i Skottland var tågen.  
När tågen började bli vanligare kunde folk lättare ta sig till banor och fler kunde bli medlemmar. Innan 
kunde bara de som bodde lokalt runt golfbanan bli medlemmar och spela men nu kunde man lätt 
transportera sig till banorna. Dock var det fortfarande en överklassport som inte så många hade råd 
med. Men tågen var ändå en viktig faktor. Så i Skottland är det inte ovanligt att det är en tågstation 
nära de äldre banorna.  

Andra kända gamla golfbanor i Skottland är Carnoustie som ska ha spelats sedan mitten av 1600-talet 
av en man som då ägde marken som klubben senare ska ha bildats. Klubben bildades dock inte förens 
1850. Carnoustie är golfhistoria, det är hem för den mytomspunna Championship banan, där världens 
golf legender genom århundraden har fått bekänna färg. Här har The Open Championship spelats 
många gånger senast 2007. Carnousties anläggning består av Burnside course, Buddon course och 
championship course! Championship banan rankas som en av de svårare I världen då den kräver lång 
drives och en ruff som är tjock och nästan ogenomtränglig.  

Royal Troon är även den en anrik bana som skapades år1878 och har haft The Open ett antal gånger 
på sin bana.  

Den första The Open hölls dock på en mindre känd bana i Skottland som heter Prestwick och de har 
inte haft tävlingen sedan 1925. Första The Open hölls 1860.  

Golf har varit Skottlands nationalsport sedan 1500-talet och spelats av hög som låg. Först på 1700-
talet skrev man ner spelregler, började använda speciella klubbor och bygga klubbhus.  

Idag är golfen fortfarande viktig för Skottlands turism och The Open hålls fortfarande väldigt ofta i 
Skottland. Skottland är moderlandet för golf men är fortfarande idag en viktig och väsentlig plats för 
golf. 

	
Golfens Ursprung 
Golfspel kan beläggas ha spelats för första gången den 26 februari 1297. Enligt historiska uppgifter 
ska ett golfliknande spel ha spelats i staden Loenen aan de Vecht i Nederländerna. Spelet spelades 
med en pinne och en läderboll, den som slog bollen i ett mål ett antal hundra meter bort flest gånger 
vann. 
Golf anses trots detta normalt sett vara en skotsk uppfinning, då spelet nämns i två parlamentsbeslut 
från 1400-talet, i vilka ett spel vid namn "gowf" förbjuds. Nutida forskare har dock föreslagit att gowf 
inte hänvisar till golf utan mer liknade något spel i stil med shinty eller hurling, eller möjligen modern 
landhockey. Dessa forskare påpekar att ett spel med målet att sänka en boll i ett hål med en golfklubba 
spelades på 1600-talet i Nederländerna snarare än i Skottland. De menar även att namnet "golf" är en 
variant av det nederländska ordet "kolf", som betyder "pinne", "klubba" eller "slagträ".Kolf var dock 
en inomhussport som spelades på banor av trä eller sand. Det finns dessutom ännu tidigare belägg för 
golfspel i kontinentala Europa. Ett spel som liknade golf spelades i antikens Rom och kallades 
pagancia] 
Den äldsta golfbanan i världen är "The Old Links" vid Musselburgh Racecourse. Det hävdas att Maria 
Stuart ska ha spelat golf där redan 1567, de tidigaste historiskt belagda golfrundorna är dock från 
1672. 
Sentida bevis för ett golfliknande spel i Kina 



 
 
Mingdynastins kejsare Xuande (r. 1425–1435) håller på att putta för ett par? 
I april 2005 gjorde nya bevis att debatten om golfens ursprung återupplivades. Det var bevis som 
professor Ling Hongling universitetet i Lanzhou hittade vid utgrävningar kan visa att ett spel som 
liknade den moderna golfen hade spelats i Kina sedan södra Tangdynastin, 500 år innan golf 
omtalades i Skottland. 
Uppteckningarna från Dōngxuān från Songdynastin (960–1279) beskriver ett spel som kallades 
chuíwán (捶丸) och de innehåller också teckningar av spelet. Det spelades med 10 klubbor, som 
inkluderade en cuanbang, pubang, och en shaobang, som kan jämföras med en drivern, en trätvåa, och 
en trätrea. Klubborna hade inläggningar av jade och guld. Detta tyder på att golf var för de rika. 
Kinesiska arkiv innehåller hänvisningar till en ämbetsman för södra Tang, som bad sin dotter att gräva 
hål för spelet.Ling föreslog att golf exporterades till Europa och sedan till Skottland av mongoliska 
resenärer under sen medeltid. 
 
 
En talesman för Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, en av de äldsta golfklubbarna i 
Skottland, har sagt att "Klubb- och bollspel har funnits i många århundraden, men golf som vi känner 
den idag, och som spelas över 18 hål, uppstod helt klart i Skottland." 
Golfbanor och golfklubbar 
Golfbanor har inte alltid haft 18 hål. Till en början lades golfhålen efter markens topografi, den 
ursprungliga banan i St Andrews bestod exempelvis av 11 hål som lades ut allt eftersom naturen tillät. 
Spelaren spelade dessa elva hål ut, för att sedan vända och spela samma hål baklänges tillbaka, det vill 
säga totalt 22 hål. Varje hål hade ett mål, en green, med ett hål som bollen skulle puttas i innan spelet 
fortsatte. Efter att bollen hade puttats i hålet byggdes liten sandhög, tee, där bollen placerades för nästa 
utslag. Sandhögen var placerad inom en klubblängd från föregående hål. 1764 bedömdes flera av 
hålen vara för korta och banan lades om till nio hål, en hel runda bestod därför efter detta av 18 hål. 
Från 1860-talet växte golfen i Skottland och England och efter att banorna tidigare endast legat vid 
kusterna byggdes även banor i inlandet. Vid sekelskiftet 1800-1900 fanns omkring 200 golfbanor i 
Skottland och England som hade byggts av bland annat privata klubbar, järnvägsbolag och 
kommuner.[5] 
Sporten expanderade och den första klubben utanför Storbritannien, Royal Calcutta Golf Club, 
bildades i Calcutta 1829. Därefter bildades klubbar i Sydafrika, Australien, Kanada och USA av 
brittiska golfspelare som hade emigrerat till länderna. 1888 bildade skotten John Reid den första 
amerikanska golfklubben, St. Andrews Golf Club, i Yonkers, New York och vid det efterföljande 
sekelskiftet fanns över 1 000 golfbanor i USA. 
Den första golfklubben på det europeiska fastlandet var franska Pau Golf Club som bildades 1856 och 
där banan hade lagts ut av skotska officerare på semester. Den första tyska golfklubben var Wannsee i 
Berlin som bildades 1895. Den första klubben i Belgien, Royal Antwerpen, bildades 1888 och den 
första klubben i Österrike var Golf Club Wien som bildades 1901. 
Det första landet i Skandinavien där golf spelades var i Danmark på 1880-talet och den första 
golfklubben i landet var Köpenhamns Golf Klub som bildades 1898. I Sverige hade Edvard Sager och 
Robert Sager en 6-hålsbana vid Ryfors bruk i Västergötland. Sveriges första golfklubb, Gothenburg 



Golf Club (1891 - 1894) därefter som nr. två kom Göteborgs Idrottsförbunds Golfafdelning, bildades 
1902. Oslo GK bildades 1924, Helsingfors GK 1932 och Reykjavik GK 1934. 
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Historia om Golfens Regler 
 

Golfens regler har förändrats och fortsätter förändras över tiden. De första nerskrivna 
reglerna som finns bevarade var 13 stycken punkter som skrevs år 1744 av ”The 
Honorble Company of Edinburgh Golfers”. Denna sällskapsgrupp skrev reglerna iför 
en tävling där andra sällskap skulle kunna delta i. För att undvika oklarheter under 
tävlingen fastställde man därför det som skulle gälla. Dessa regler övertogs i stort sätt 
oförändrade när ST Andrews golfsällskap skapades 10 år senare.  

De 13 punkter som beslutades om 1744 kan man för det mesta hitta i dagens regler också t ex 
dropp med plikt för vattenhinder, förlorad boll och längst ifrån hålet spelas först. Dock har de 
sett olika ut genom tiderna som exempelvis hur man ska droppa bollen om man hamnat i 
vattnet. Det har funnits olika varianter på denna regeln, i början peggade man upp bollen 
bakom hindret och en annan variant var att man skulle kasta bollen 6m bakom hindret. Detta 
ändrades sedan till vad de kallade ”Over your head, behind the water”. Det innebar att man 
kastade bollen över huvudet bakom vattnet. I början av 1800 talet kom den första regeln som 
beskrev att bollen skulle droppas. 1984 kom regeln att spelaren skulle stå i spelriktningen och 
droppa bollen över axeln. Detta för att man inte skulle se marken, det vill säga inte kunna leta 



upp en perfekt plats. Tillslut bestämde man att bollen skulle droppas i axelhöjd med en rak 
arm. Till 2019 kommer droppregeln att förändras, man kommer då få droppa bollen från 
knähöjd istället för axelhöjd.  

Under de följande hundra åren efter 1744 förekom ofta att reglerna var lokala och anpassade 
för banans förutsättningar. Så småningom beslöts det att en golfklubb i St. Andrews vid namn 
R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrwes) skulle ha huvudansvaret för 
golfreglerna.  

I slutet av 1800-talet skedde en utveckling av golfen i USA och 1894 bildades det 
amerikanska golfförbundet USGA. De tillsatte en egen regelkommitté 1895 vilket ledde till 
att tiden tills ww2 utvecklades två olika regler för golf på de olika sidorna atlanten. Den 
största skillnaden mellan de två reglerna var Bollstorleken. I USA fick man ha en större 
Bollstorlek som var 1,68 tum istället för 1,62 tum. Efter WW2 beslöt sig de två 
golfförbunden att utarbeta gemensamma regler samt att de skulle granska och ändra dem 
var fjärde år. De första gemensamma reglerna tillträdde 1952 och sedan dess har vi fått ny 
regelbok var fjärde år.  

En ändring de gjorde tillsammans var att man avskaffade ”stymien” vilket var att man i match 
inte fick lyfta bollen om den låg i vägen för motspelare, inte ens på green. Det ändrades då till 
att den som skulle putta först fick begära att en störandes boll lyftes, typ som vi markerar 
bollen nu. R&A och USGA lyckades dock inte komma överens om bollstorleken. Eftersom de 
olika bollarna var förbjudet på den andres sida dröjde det ända till 1990 innan hela världen 
slutligen gick över till den större amerikanska bollen.  

Den gemensamma regelboken innehöll 41 regler och en av de stora förändringarna var att 
slagspel och matchspel behandlades lika. Man hade tidigare haft 35 regler för matchspel 
vilket man tyckte var den viktigaste spelformen. Det fanns också 16 regler bara för slagspel. 
1984 gjorde de granskningen och gjorde om det till 34 olika reglers som är de vi har idag. Det 
sker ändringar i varje möte var fjärde år för att få reglerna så tydliga och bra som möjligt.  

År 2004 hade man insett att det var omöjligt för en privatklubb som R&A att ha 
huvudansvaret för golfreglerna i hela världen (förutom i USA och Mexiko som ligger över 
USGA). Man gav då över regelverksamheten från privatklubben R&A till bolaget R&A rules 
Ltd, som också kallas R&A.  

Reglerna fortsätter att utvecklas och förändras hela tiden. Förändringen som påverkar mest är 
de lokala reglerna då de kan avvika från tävling till tävling. Dock finns alltid den absolut 
första regeln kvar, spela bollen så den ligger.  

 

Av	Kajsa	

	

	

	



	

	


