
Veckans regelnöt v. 17 2021  

Sant eller Falskt-uppgifter inför första maj  
 Avgör om respektive påstående är sant (S) eller falskt (F) 
 Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 
 Komplettera gärna svaren med kommentarer om plikt m.m. 
Situationerna inträffar under en slagtävling singelspel på Lidköpings GK.  

Nr Påstående S/F Regel 

1.  Om ditt utslag studsar på ett träd och då hamnar alldeles bakom 
en tee-kula på ett annat hål, så får du inte flytta tee-kulan.  

  

2.  Två spelare som är med i samma tävling, men startar med sex 
timmars mellanrum, får vara caddies åt varandra.  

  

3.  Tävlingsledningen får bestämma både bredd och djup för 
respektive tee.  

  

4.  Om din boll ligger nära ett träd, kan det hända att du får inta din 
stans genom att försiktigt backa in mot trädet, även om detta 
medför att lågt hängande grenar böjs tillbaka.  

  

5.  Om en annan spelares boll är mentalt störande när du ska slå ditt 
slag, så får du begära att hon ska lyfta sin boll.  

  

6.  När din boll ligger i ett pliktområde, får du ta bort tallkottar i 
närheten av bollen.  

  

7.  När du ska markera din boll, så måste du göra detta med en 
särskild markeringsknapp, ett mynt eller något annat konstgjort 
mindre föremål.  

  

8.  Du får inte jämna till sand som är i spellinjen i en greenbunker, 
även om din boll inte ligger i bunkern utan tre meter kort om 
denna.  

  



Nr Påstående S/F Regel 

9.  När du tar lättnad för tillfälligt vatten i ruffen får du aldrig droppa 
på fairway.  

  

10.  Spelaren med lägst handicap i gruppen slår alltid ut först på hål 1.    

11.  Om du droppar i ett lättnadsområde varvid bollen studsar och 
hamnar 5 centimeter utanför detta, så får du plikt om du spelar 
bollen.  

  

12.  Om din boll hamnar på en väg som är belagd med singel och du 
då väljer att spela bollen där den ligger, istället för att droppa dig 
fri utan plikt, så får du ta bort stenar runt bollen.  

  

13.  Om du lägger en klubba på marken som hjälp när du ska inta 
stansen, och tar bort den innan du slår slaget, så blir det ingen 
plikt.  

  

14.  Du får lättnad utan plikt för ett sprinklerlock på foregreen, om 
detta finns i spellinjen en meter framför bollen, som också är på 
foregreen.  

  

15.  Du får förklara din boll ospelbar, om den ligger vid en rot i ett 
pliktområde.  

  

16.  Du får laga några spikmärken i din spellinje på green.    

17.  Du får hålla fast bollen så att den inte rör på sig, när du flyttar en 
tomburk som bollen vilar mot.  

  

18.  Om du puttar från green och träffar en opassad flaggstång i 
hålet, får du två slags plikt.  

  

 



Veckans regelnöt v. 17 2021 – Facit 

Sant eller Falskt-uppgifter inför första maj  
 Avgör om respektive påstående är sant (S) eller falskt (F) 
 Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 
 Komplettera gärna svaren med kommentarer om plikt m.m. 
Situationerna inträffar under en slagtävling singelspel på Lidköpings GK.  

Nr Påstående S/F Regel 

1.  Om ditt utslag studsar på ett träd och då hamnar alldeles bakom 
en tee-kula på ett annat hål, så får du inte flytta tee-kulan.  

F  

2.  Två spelare som är med i samma tävling, men startar med sex 
timmars mellanrum, får vara caddies åt varandra.  

S  

3.  Tävlingsledningen får bestämma både bredd och djup för 
respektive tee.  

F  

4.  Om din boll ligger nära ett träd, kan det hända att du får inta din 
stans genom att försiktigt backa in mot trädet, även om detta 
medför att lågt hängande grenar böjs tillbaka.  

S  

5.  Om en annan spelares boll är mentalt störande när du ska slå ditt 
slag, så får du begära att hon ska lyfta sin boll.  

S  

6.  När din boll ligger i ett pliktområde, får du ta bort tallkottar i 
närheten av bollen.  

S  

7.  När du ska markera din boll, så måste du göra detta med en 
särskild markeringsknapp, ett mynt eller något annat konstgjort 
mindre föremål.  

S  

8.  Du får inte jämna till sand som är i spellinjen i en greenbunker, 
även om din boll inte ligger i bunkern utan tre meter kort om 
denna.  

S  



Nr Påstående S/F Regel 

9.  När du tar lättnad för tillfälligt vatten i ruffen får du aldrig droppa 
på fairway.  

F  

10.  Spelaren med lägst handicap i gruppen slår alltid ut först på hål 1.  F  

11.  Om du droppar i ett lättnadsområde varvid bollen studsar och 
hamnar 5 centimeter utanför detta, så får du plikt om du spelar 
bollen.  

S  

12.  Om din boll hamnar på en väg som är belagd med singel och du 
då väljer att spela bollen där den ligger, istället för att droppa dig 
fri utan plikt, så får du ta bort stenar runt bollen.  

S  

13.  Om du lägger en klubba på marken som hjälp när du ska inta 
stansen, och tar bort den innan du slår slaget, så blir det ingen 
plikt.  

F  

14.  Du får lättnad utan plikt för ett sprinklerlock på foregreen, om 
detta finns i spellinjen en meter framför bollen, som också är på 
foregreen.  

F  

15.  Du får förklara din boll ospelbar, om den ligger vid en rot i ett 
pliktområde.  

F  

16.  Du får laga några spikmärken i din spellinje på green.  S  

17.  Du får hålla fast bollen så att den inte rör på sig, när du flyttar en 
tomburk som bollen vilar mot.  

F  

18.  Om du puttar från green och träffar en opassad flaggstång i 
hålet, får du två slags plikt.  

F  

 



Veckans regelnöt v. 17 2021 – Facit 

Sant eller Falskt-uppgifter inför första maj  
 Avgör om respektive påstående är sant (S) eller falskt (F) 
 Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 
 Komplettera gärna svaren med kommentarer om plikt m.m. 
Situationerna inträffar under en slagtävling singelspel på Lidköpings GK.  

Nr Påstående S/F Regel 

1.  Om ditt utslag studsar på ett träd och då hamnar alldeles bakom 
en tee-kula på ett annat hål, så får du inte flytta tee-kulan.  
Denna tee-kula är ett flyttbart tillverkat föremål.  

F 15.2 

2.  Två spelare som är med i samma tävling, men startar med sex 
timmars mellanrum, får vara caddies åt varandra.  
Det är tillåtet för caddien att ge råd även om han spelat banan. 

S 10.3 
10.3a/2 

3.  Tävlingsledningen får bestämma både bredd och djup för 
respektive tee.  
Djupet är två klubblängder från framkanten. 

F Def. 

4.  Om din boll ligger nära ett träd, kan det hända att du får inta din 
stans genom att försiktigt backa in mot trädet, även om detta 
medför att lågt hängande grenar böjs tillbaka.  
Om det räknas som ett naturligt sätt att inta stansen. 

S 8.1 
8.1b/3 

5.  Om en annan spelares boll är mentalt störande när du ska slå ditt 
slag, så får du begära att hon ska lyfta sin boll. 
Spelaren som ska slå, avgör om en annan boll är mentalt 
störande. 

S 15.3 

6.  När din boll ligger i ett pliktområde, får du ta bort tallkottar i 
närheten av bollen.  
Lösa naturföremål får flyttas utan plikt på hela banan.  

S 15.1 

7.  När du ska markera din boll, så måste du göra detta med en 
särskild markeringsknapp, ett mynt eller något annat konstgjort 
mindre föremål.  
Om du använder ett löst naturföremål får du ett slags plikt. R 14.1  

S Def. 



Nr Påstående S/F Regel 
8.  Du får inte jämna till sand som är i spellinjen i en greenbunker, 

även om din boll inte ligger i bunkern utan tre meter kort om 
denna.  
Du får inte förbättra spellinjen på detta sätt oavsett om du tänker 
spela över bunkern eller låta bollen rulla genom denna. Om du 
jämnar till ojämnheterna får du två slags plikt. 

S 8.1 

9.  När du tar lättnad för tillfälligt vatten i ruffen får du aldrig droppa 
på fairway.  
Du får droppa på spelfältet inom en klubblängd från 
referenspunkten, men inte närmare hål, så det kan hända att det 
kan bli dropp på fairway.  

F 16.1 

10.  Spelaren med lägst handicap i gruppen slår alltid ut först på hål 1.  
Spelarna ska slå ut i den ordning som anges på startlistan, men 
praxis är att den eller de spelare som ska slå ut från en främre får 
vänta till ”sist”. 

F 6.4 

11.  Om du droppar i ett lättnadsområde varvid bollen studsar och 
hamnar 5 centimeter utanför detta, så får du plikt om du spelar 
bollen.  
Det blir två slags plikt för spel från plats. R 14.7  
Du kan rätta till felet, innan du spelar på den droppade bollen. 
R 14.5  

S 14.3 

12.  Om din boll hamnar på en väg som är belagd med singel och du 
då väljer att spela bollen där den ligger, istället för att droppa dig 
fri utan plikt, så får du ta bort stenar runt bollen.  
Enskilda stenar är lösa naturföremål och får tas bort, även om de 
är en del av själva vägytan.  

S 15.1 

13.  Om du lägger en klubba på marken som hjälp när du ska inta 
stansen, och tar bort den innan du slår slaget, så blir det ingen 
plikt. 
Två slags plikt för otillåten hjälp.  

F 10.2 

14.  Du får lättnad utan plikt för ett sprinklerlock på foregreen, om 
detta finns i spellinjen en meter framför bollen, som också är på 
foregreen.  
Sprinklerlocket är ett oflyttbart tillverkat föremål. Men eftersom 
varken bollens läge, stansen eller området för den avsedda 
svingen påverkas, så får du inte fri dropp. 

F 16.1 

15.  Du får förklara din boll ospelbar, om den ligger vid en rot i ett 
pliktområde.  
Det går inte att förklara bollen ospelbar i ett vattenhinder. Om du 
ändå gör detta och spelar bollen, får du två slags plikt för spel 
från fel plats (utöver ett slags plikt för att ha droppat dig fri). 
R 14.7  

F 19.1 



Nr Påstående S/F Regel 
16.  Du får laga några spikmärken i din spellinje på green.  

Det är tillåtet att laga denna typ av skada som orsakats av en 
person.  

S 13.1 

17.  Du får hålla fast bollen så att den inte rör på sig, när du flyttar en 
tomburk som bollen vilar mot.  
Det är inte tillåtet att vidröra bollen, så om du gör detta får du ett 
slags plikt.  
Men tomburken är ett flyttbart hindrande föremål, så det blir 
ingen plikt om bollen flyttar sig när du tar bort burken, om du 
återplacerar bollen. Du bör markera bollen före lyftandet för att 
underlätta återplaceringen om bollen skulle flytta sig. R 15.2  

F 9.4 

18.  Om du puttar från green och träffar en opassad flaggstång i 
hålet, får du två slags plikt.  
Ingen plikt och bollen spelas som den ligger.  

F 13.2 

 


