
Veckans regelnöt v. 20 2021  

Ja eller Nej-frågan 
Får du laga ett spikmärke i din spellinje på green innan du puttar, om det var du 
själv som av misstag råkade orsaka det?  
 

Spelare droppar på andra sidan av ett sprinklerlock  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Stinas boll ligger precis framför ett sprinklerlock på fairway och hon ska droppa sig 
fri utan plikt. Referenspunkten är till höger om locket och där sätter hon en peg och 
mäter sedan upp lättnadsområdet. Sedan droppar hon i detta till vänster om locket 
så att bollen stannar en halvmeter till vänster om peggen, men inte närmare hål. 
Därefter slår hon nästa slag. 
Vad gäller för Stinas förfarande? 

A Det är tillåtet och hon får ingen plikt.  
A Det är bara tillåtet om markören godkänner det och då får hon ingen plikt.  
C Det är inte tillåtet. Hon får ett slags plikt. 
D Det är inte tillåtet. Hon får två slags plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 20 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du laga ett spikmärke i din spellinje på green innan du puttar, om det var du 
själv som av misstag råkade orsaka det?  
Ja, detta är en typ av skada på green som får lagas oavsett var bollen ligger. R 13.1  

Spelare droppar på andra sidan av ett sprinklerlock  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Stinas boll ligger precis framför ett sprinklerlock på fairway och hon ska droppa sig 
fri utan plikt. Referenspunkten är till höger om locket och där sätter Stina, som är 
högerspelare, ned en peg och mäter sedan upp lättnadsområdet. Sedan droppar 
hon i detta till vänster om locket så att bollen stannar en halvmeter till vänster om 
peggen, men inte närmare hål. Därefter slår hon nästa slag. 
Vad gäller för Stinas förfarande? 

A Det är tillåtet och hon får ingen plikt.  
A Det är bara tillåtet om markören godkänner det och då får hon ingen plikt.  
C Det är inte tillåtet. Hon får ett slags plikt. 
D Det är inte tillåtet. Hon får två slags plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Stina får lättnad utan plikt för ett oflyttbart tillverkat föremål (onormalt 
banförhållande) och får då droppa inom en klubblängd från referenspunkten, men 
inte närmare hål. Eftersom bollen droppades i lättnadsområdet och stannade kvar i 
detta är det OK. R 16.1  

Svarsalternativ A  

 


