
Veckans regelnöt 2019 – Sammanställning 
V. Rubrik (med länk till regelnöten) 
1 Regelfrågor med nyheter inför 2019 års spel 
5 Regelfrågor med mycket nytt och en del gammalt 
9 Regelfrågor med både nytt och gammalt 
13 Regelfrågor inför sommarens ankomst 
14 Spelare rättar till peggningen efter att ha gjort en luftmiss 
15 Spelare får regelhjälp av domarutbildad i hans grupp 
16 Spelare stoppar avsiktligt sin egen boll 
17 Regelfrågor inför tävlingssäsongen 
18 Boll hamnar ovanpå plastpåse 
19 Boll som hittas hinner inte identifieras förrän efter 3 minuter 
20 Spelare bryter loss en störande del från en stor gren som ligger i ett pliktområde 
21 Regelfrågor inför Mors dag 
22 Spelare tar bort gren samt grundar klubban i ett pliktområde 
23 Spelare lägger klubba på marken för att stansen ska bli rätt 
24 Spelare låter bollen vara kvar vid hålet efter önskemål från annan spelare 
25 Regelfrågor i midsommartid 
26 Spelare tränar på utslag vid 18:e i väntan på att påbörja ronden 
27 Spelare slår på boll som träffat högerfoten vid droppning 
28 Litet löv stjälper bra putt 
29 Regelfrågor i British Open-tider 
30 Återplacerad boll på greenen rullar i hål efter vindby 
31 Bollen kan inte återplaceras efter att ha vilat mot kratta i bunker 
32 Spelare träffar en passad flaggstång som fastnat i hålet 
33 Regelfrågor i FedEx Cup-tider 
34 Spelare provsvingar och grundar klubban i ett pliktområde 
35 Spelare sätter tillbaka borttagen out-pinne före slaget 
36 Spelare nuddar bollen vid utslaget och lägger tillbaka bollen 
37 Regelfrågor när Solheim Cup närmar sig 
38 Bortplockade av nedtrampade ekollon på green 
39 Markören informerar spelaren om regelbrott efter scorekortets inlämnande 
40 Upphittad boll kräver ny sökning efter att spelaren bytt klubba 
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