
Veckans regelnöt v. 19 2021  

Ja eller Nej-frågan 
Får du nudda sanden i en bunker med baksvingen när du spelar från bunkern?  
 

Spelare ber markören att lyfta bollen för identifiering  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Torbjörn har slagit in sin boll i ett område med tjock ruff. När man letar efter bollen 
ropar markören, som befinner sig 10 meter från Torbjörn, att han hittat en boll som 
skulle kunna vara Torbjörns. Torbjörn säger då till markören att denne ska lyfta 
bollen för att se om den har Torbjörns märkning i form av ett ”T”. Markören lyfter 
bollen utan att först markera den och konstaterar att det är Torbjörns boll. Sedan 
lägger markören tillbaka bollen och Torbjörn slår sitt slag.  
Vad gäller för förfarandet? 

A Det är OK. Ingen plikt utdelas. 
B Det är inte tillåtet. Torbjörn får ett slags plikt. 
C Det är inte tillåtet. Både Torbjörn och markören får ett slags plikt. 
D Det är inte tillåtet. Torbjörn får två slags plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v 19 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du nudda sanden i en bunker med baksvingen när du spelar från bunkern?  
Nej, Inte när bollen ligger ligger i bunkern; två slags plikt i slagspel. R 12.2  

Spelare ber markören att lyfta bollen för identifiering  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Torbjörn har slagit in sin boll i ett område med tjock ruff. När man letar efter bollen 
ropar markören, som befinner sig 10 meter från Torbjörn, att han hittat en boll som 
skulle kunna vara Torbjörns. Torbjörn säger då till markören att denne ska lyfta 
bollen för att se om den har Torbjörns märkning i form av ett ”T”. Markören lyfter 
bollen utan att först markera den och konstaterar att det är Torbjörns boll. Sedan 
lägger markören tillbaka bollen och Torbjörn slår sitt slag.  
Vad gäller för förfarandet? 

A Det är OK. Ingen plikt utdelas. 
B Det är inte tillåtet. Torbjörn får ett slags plikt. 
C Det är inte tillåtet. Både Torbjörn och markören får ett slags plikt. 
D Det är inte tillåtet. Torbjörn får två slags plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Det är OK att i denna situation låta markören lyfta bollen för identifiering. R 14.1  
Samma krav gäller då som om Torbjörn själv gjort detta. R 1.3  
Eftersom bollen inte var markerad begås därför ett regelbrott när markören lyfter 
bollen för identifiering på Torbjörns uppdrag. Torbjörn får ett slags plikt. R 7.3.  
Däremot får markören ingen plikt, eftersom det var en annan spelares boll i 
slagspel. R 9.6  

Svarsalternativ B  

OBS! Om markören på eget initiativ hade lyft bollen utan att först markera denna 
får ingen av spelarna någon plikt. Då hade det bara varit något utomstående som 
rubbat spelarens boll i vila. R 9.6  

 


