
Veckans regelnöt v. 21 2021  

Tillåtet och förbjudet i bunker  
Din boll ligger i en greenbunker under en singeltävling slagspel på Lidköpings GK.  

OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning).  

En otillåten åtgärd ger två slags plikt, om inget annat anges i facit.  

Nr Är det tillåtet att du… J/N Regel 

1.  …grundar klubban löst bakom bollen?    

2.  …träffar sanden i baksvingen?    

3.  …tar bort en stor gren som ligger några centimeter framför 
bollen i bunkern.  

  

4.  …tar bort ett scorekort som ligger under bollen?    

5.  …tar bort en liten sten bakom bollen?    

6.  …jämnar till några fotspår nära krattan när du före slaget 
hämtar denna i en helt annan del av bunkern?  

  

7.  …krattar det område inom vilket du ska droppa, när du slagit out 
of bounds från bunkern?  

  

8.  …lägger en ”bortvald” klubba i bunkern?    

9.  …lutar dig på klubban i sanden när du väntar på att det ska bli 
din tur att spela?  

  

10.  …slår klubban i sanden i ilska efter dåligt bunkerslag då bollen 
blir kvar i bunkern? 

  

11.  …lägesförbättrar när det ligger en kratta i bunkern?    

 



Veckans regelnöt v. 21 2021 – Facit 

Tillåtet och förbjudet i bunker  
Din boll ligger i en greenbunker under en singeltävling slagspel på Lidköpings GK.  

OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

En otillåten åtgärd ger två slags plikt, om inget annat anges i facit.  

Nr Är det tillåtet att du… J/N Regel 

1.  …grundar klubban löst bakom bollen?  Nej  

2.  …träffar sanden i baksvingen?  Nej  

3.  …tar bort en stor gren som ligger några centimeter framför 
bollen i bunkern.  

Ja  

4.  …tar bort ett scorekort som ligger under bollen?  Ja  

5.  …tar bort en liten sten bakom bollen?  Ja  

6.  …jämnar till några fotspår nära krattan när du före slaget 
hämtar denna i en helt annan del av bunkern?  

Ja  

7.  …krattar det område inom vilket du ska droppa, när du slagit out 
of bounds från bunkern?  

Ja  

8.  …lägger en ”bortvald” klubba i bunkern?  Ja  

9.  … lutar dig på klubban i sanden när du väntar på att det ska bli 
din tur att spela?  

Ja  

10.  …slår klubban i sanden i ilska efter dåligt bunkerslag då bollen 
blir kvar i bunkern?  

Ja  

11.  …lägesförbättrar när det ligger en kratta i bunkern?  Nej  

 



Veckans regelnöt v. 21 2021 – Facit 

Tillåtet och förbjudet i bunker  
Din boll ligger i en greenbunker under en singeltävling slagspel på Lidköpings GK.  

OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

En otillåten åtgärd ger två slags plikt, om inget annat anges i facit.  

Nr Är det tillåtet att du… J/N Regel 

1.  …grundar klubban löst bakom bollen?  
Sanden alldeles framför eller bakom bollen får inte vidröras.  

Nej 12.2 

2.  …träffar sanden i baksvingen?  
Gäller hela baksvingen. 

Nej 12.2 

3.  …tar bort en stor gren som ligger några centimeter framför 
bollen i bunkern. 
Grenen är ett löst naturföremål och sådana får tas bort utan 
plikt på hela banan.  

Ja 15.1 

4.  …tar bort ett scorekort som ligger under bollen?  
Scorekortet är ett flyttbart tillverkat föremål.  
Bollen ska droppas i bunkern inom en klubblängd från punkten 
under bollen, men inte närmare hål.  

Ja 15.2 

5.  …tar bort en liten sten bakom bollen?  
En sten är ett löst naturföremål och får tas bort på hela banan.  

Ja 15.1 

6.  …jämnar till några fotspår nära krattan när du före slaget 
hämtar denna i en helt annan del av bunkern?  
Under förutsättning att det bara görs av omsorg av banan och 
inte för att pröva bunkerns beskaffenhet.  

Ja 12.2 

7.  …krattar det område inom vilket du ska droppa, när du slagit out 
of bounds från bunkern?  
Bollen är inte kvar i bunkern.  

Ja 12.2 

8.  …lägger en ”bortvald” klubba i bunkern?  
Under förutsättning att det bara görs av omsorg av banan och 
inte för att pröva bunkerns beskaffenhet.  

Ja 12.2 

9.  … lutar dig på klubban i sanden när du väntar på att det ska bli 
din tur att spela?  
Så länge det inte görs för att pröva sandens beskaffenhet.  

Ja 12.2 



Nr Är det tillåtet att du… J/N Regel 
10.  …slår klubban i sanden i ilska efter dåligt bunkerslag då bollen 

blir kvar i bunkern?  
Så länge det inte görs för att pröva sandens beskaffenhet.  

Ja 12.2 

11.  …lägesförbättrar när det ligger en kratta i bunkern?  
Spel från fel plats, om du lägesförbättrar i denna situation.  
Om den tillfälliga lokala ”coronaregeln” för bunkrar är införd är 
lägesförbättring tillåten bara om det inte finns någon kratta i 
den aktuella bunkern.  

Nej 14.7 

 

 


