
Veckans regelnöt v. 16 2021 

Ja eller Nej-frågan 
Får du böja undan gräs, så att du ser bollen när du ska slå slaget?  
 

Spelarens boll har rullat ned i hålet efter en pliktområdespinne  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Josefine har hittat sin boll i ett hål efter en borttagen röd pinne som markerar 
gränsen för ett pliktområde och som någon uppenbarligen glömt att sätta tillbaka.  
Vad gäller? 

A Josefine får droppa sig fri utan plikt i pliktområdet, eftersom bollen inte skulle ha 
rullat ned i hålet om pinnen varit på rätt plats.  

B Hon får droppa sig fri utan plikt utanför pliktområdet.  
C Hon får inte droppa sig fri utan plikt, utan måste ta lättnad med ett slags plikt för 

boll i pliktområde.  
D Hon får inte droppa sig fri utan plikt, utan måste med ett slags plikt ta lättnad för 

boll i pliktområde eller för ospelbar boll.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 
 
 



Veckans regelnöt v. 16 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du böja undan gräs, så att du ser bollen när du ska slå slaget?  
Nej, otillåten förbättring av fysiska förhållanden för slaget; två slags plikt. R 8.1 

Spelarens boll har rullat ned i hålet efter en pliktområdespinne  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Josefine har hittat sin boll i ett hål efter en borttagen röd pinne som markerar 
gränsen för ett pliktområde och som någon uppenbarligen glömt att sätta tillbaka.  
Vad gäller? 

A Josefine får droppa sig fri utan plikt i pliktområdet, eftersom bollen inte skulle ha 
rullat ned i hålet om pinnen varit på rätt plats.  

B Hon får droppa sig fri utan plikt utanför pliktområdet.  
C Hon får inte droppa sig fri utan plikt, utan måste ta lättnad med ett slags plikt för 

boll i pliktområde.  
D Hon får inte droppa sig fri utan plikt, utan måste med ett slags plikt ta lättnad för 

boll i pliktområde eller för ospelbar boll.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Hålet efter en markeringspinne räknas som ett hål gjort av banarbetare och är 
därför mark under arbete (MUA), som är ett onormalt banförhållande.  
Men pinnen hade suttit i ett pliktområde och därför är även hålet i detta pliktområde 
och då kan man inte få lättnad för MUA. R 16.1  
Josefine får alltså inte droppa sig fri utan plikt, utan hon måste ta lättnad med plikt, 
eftersom bollen inte går att spela på.  
I och med att bollen ligger i ett pliktområde får hon inte ta lättnad för ospelbar boll.  
R 17.3 och R 19.1  
Josefine måste därför med ett slags plikt droppa sig fri för boll i rött pliktområde. R 
17.1  
OBS! Hon får byta boll utan plikt, oavsett om hon får upp bollen eller ej. R 6.3  

Svarsalternativ C  

 
 


