
Veckans regelnöt v. 15 2021 

Ja eller Nej-frågan 
Skall du plikta om du råkar sparka till din boll i ruffen under letande?  
 
 
 

Städning av område för droppning 
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Eva ska droppa sig fri från ett oflyttbart tillverkat föremål i ruffen. Innan hon droppar 
tar hon bort några kvistar och löv på marken i det område hon får droppa bollen.  
Vad gäller för Evas förfarande? 

A Det var OK. Hon får inga pliktslag.  
B Det var OK, såvida hon inte droppar på en plats där hon tog bort något. Gör hon 

det, så blir det ett slags plikt.   
C Det var inte tillåtet. Hon får ett slags plikt. 
D Det var inte tillåtet. Hon får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 15 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Skall du plikta om du råkar sparka till din boll i ruffen under letande?  
Nej, du rubbade bollen oavsiktligt när du letade efter den. R 7.3  
Men du måste återplacera den annars blir det två slags plikt för spel från fel plats. 
R 14.7 

Städning av område för droppning 
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Eva ska droppa sig fri från ett oflyttbart tillverkat föremål i ruffen. Innan hon droppar 
tar hon bort några kvistar och löv på marken i det område hon får droppa bollen.  
Vad gäller för Evas förfarande? 

A Det var OK. Hon får inga pliktslag.  
B Det var OK, såvida hon inte droppar på en plats där hon tog bort något. Gör hon 

det, så blir det ett slags plikt.   
C Det var inte tillåtet. Hon får ett slags plikt. 
D Det var inte tillåtet. Hon får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Kvistar och löv som ligger på marken är lösa naturföremål och sådana får tas bort 
från lättnadsområdet före droppning. R 15.1 samt Int. 15.1a/3  

Svarsalternativ A  

OBS! Tar man däremot bort ett löst naturföremål från en plats där bollen ska 
återplaceras blir det ett slags plikt (om det inte är på green). R 15.1  


