
Seniorgolfens regelfrågor v. 31 2021  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK 

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)? 

Fråga J/N Regel 

Får du böja undan en gren för att kunna svinga fritt?  

Kommentar:  
 
 
 

  

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Du spelar färdigt hålet på din boll, som du hittat efter 
4 minuters letande, och slår sedan ut på nästa hål.  

Kommentar:  
 
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Du upptäcker under spelet av hål 3 att du har en klubba för mycket i din bag. 
Vad skall du göra?  

a Du förklarar en klubba ur spel och får 2 pliktslag per påbörjat hål. 
Totalt 6 pliktslag.  

b Du förklarar en klubba ur spel och får 1 pliktslag per hål. 
Totalt 3 pliktslag.  

c Du förklarar en klubba ur spel och får totalt 4 pliktslag.  

d Du förklarar en klubba, som du inte använt, ur spel och slipper pliktslag. 

Kommentar:  
 
 
 

 



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v. 31 2021  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK 

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)? 

Fråga J/N Regel 

Får du böja undan en gren för att kunna svinga fritt?  

Kommentar:  
 
 
 

Nej  

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Du spelar färdigt hålet på din boll, som du hittat efter 
4 minuters letande, och slår sedan ut på nästa hål.  

Kommentar:  
 
 
 

DQ  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Du upptäcker under spelet av hål 3 att du har en klubba för mycket i din bag. 
Vad skall du göra?  

a Du förklarar en klubba ur spel och får 2 pliktslag per påbörjat hål. 
Totalt 6 pliktslag.  

b Du förklarar en klubba ur spel och får 1 pliktslag per hål. 
Totalt 3 pliktslag.  

c  Du förklarar en klubba ur spel och får totalt 4 pliktslag.  

d Du förklarar en klubba, som du inte använt, ur spel och slipper pliktslag. 

Kommentar:  
 
 
 

 



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v. 31 2021  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK 

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du böja undan en gren för att kunna svinga fritt?  

Kommentar: Två slags plikt för att ha förbättrat området för 
den avsedda svingen på ett otillåtet sätt.  
 
 

Nej 8.1 

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ?  

Regelsituation P Regel 

Du spelar färdigt hålet på din boll, som du hittat efter 
4 minuters letande, och slår sedan ut på nästa hål.  

Kommentar: Bollen är förlorad efter mer än 3 minuters 
letande.  
Du spelar alltså på fel boll utan att rätta till felet.  
 

DQ 18.2 
6.3 

3. Vilket alternativ är korrekt?  

Påstående/Fråga 

Du upptäcker under spelet av hål 3 att du har en klubba för mycket i din bag. 
Vad skall du göra?  

a Du förklarar en klubba ur spel och får 2 pliktslag per påbörjat hål. 
Totalt 6 pliktslag.  

b Du förklarar en klubba ur spel och får 1 pliktslag per hål. 
Totalt 3 pliktslag.  

c  Du förklarar en klubba ur spel och får totalt 4 pliktslag.  

d Du förklarar en klubba, som du inte använt, ur spel och slipper pliktslag. 

Kommentar: Mer än 14 klubbor i bagen ger 2 slags plikt för varje hål där 
regelbrottet ägt rum. Men max 4 slags plikt totalt, dvs. 2 slags plikt på hål 1 
och hål 2 i den aktuella situationen. R 4.1  
 

 


