
Veckans regelnöt v. 25 2021  

Hålkantsproblematik  
Dessa situationer inträffar under en slagtävling singelspel. 

Ange antalet pliktslag! 0, 1, 2, 3, osv. eller DQ  
OBS! Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Situation P Regel 

1.  Din boll har stannat på hålkanten. Du går några varv runt green 
och går till sist fram till hålet. Efter 7 sekunders väntande vid 
hålet trillar bollen i hål.  

  

2.  Du chippar från 20 meter och bollen lägger sig på hålkanten. Du 
stoppar tillbaka klubban i bagen och drar sedan vagnen förbi 
greenbunkern, precis som du hade gjort om bollen legat en 
halvmeter från hål. När du sedan går upp på green med puttern 
i ena handen trillar bollen i hål.  

  

3.  Din boll har legat på hålkanten utan att trilla i. Istället för att 
putta, så markerar och återplacerar du bollen. Efter att den legat 
stilla i 8 sekunder faller den ned i hålet. Nöjd och belåten 
konstaterar du att bollen hålades med föregående slag utan att 
något pliktslag ska läggas till, och slår sedan ut på nästa hål.  

  

4.  Du slår en bestämd birdieputt från 1 meter. Men istället för att 
gå i hål studsar bollen på den otillräckligt nedsänkta hålkoppens 
överkant och lägger sig 3 centimeter från hål på samma sida 
som den puttades ifrån. Du slår därför om putten, utan att räkna 
den första.  

  

5.  Hålkanten är lite tilltufsad efter normalt puttande under en hel 
dag. Innan du ska putta din tvåmetersputt för birdie, jämnar du 
till hålkanten.  

  

6.  Du lagar ett märke i hålkanten efter en slarvigt nedstucken 
flaggstång.  

  

7.  Ditt utslag träffar hålet men studsar oturligt ut ur detta och 
lägger sig en halvmeter från hål. Du lagar det halva 
nedslagsmärket som är på hålkanten.  

  

8.  Vid tredjeslaget fastnar din boll mellan flaggstången och hålet, 
och en del av bollen sticker upp ovanför greenytan. Du tycker att 
bollen är i hål och plockar upp den, utan att låta den falla ned.  

  

 



Veckans regelnöt v. 25 2021 – Facit 

Hålkantsproblematik  
Dessa situationer inträffar under en slagtävling singelspel. 

Ange antalet pliktslag! 0, 1, 2, 3, osv. eller DQ  
OBS! Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Situation P Regel 

1.  Din boll har stannat på hålkanten. Du går några varv runt green 
och går till sist fram till hålet. Efter 7 sekunders väntande vid 
hålet trillar bollen i hål.  

1  

2.  Du chippar från 20 meter och bollen lägger sig på hålkanten. Du 
stoppar tillbaka klubban i bagen och drar sedan vagnen förbi 
greenbunkern, precis som du hade gjort om bollen legat en 
halvmeter från hål. När du sedan går upp på green med puttern 
i ena handen trillar bollen i hål.  

0  

3.  Din boll har legat på hålkanten utan att trilla i. Istället för att 
putta, så markerar och återplacerar du bollen. Efter att den legat 
stilla i 8 sekunder faller den ned i hålet. Nöjd och belåten 
konstaterar du att bollen hålades med föregående slag utan att 
något pliktslag ska läggas till, och slår sedan ut på nästa hål.  

DQ  

4.  Du slår en bestämd birdieputt från 1 meter. Men istället för att 
gå i hål studsar bollen på den otillräckligt nedsänkta hålkoppens 
överkant och lägger sig 3 centimeter från hål på samma sida 
som den puttades ifrån. Du slår därför om putten, utan att räkna 
den första.  

2  

5.  Hålkanten är lite tilltufsad efter normalt puttande under en hel 
dag. Innan du ska putta din tvåmetersputt för birdie, jämnar du 
till hålkanten.  

2  

6.  Du lagar ett märke i hålkanten efter en slarvigt nedstucken 
flaggstång.  

0  

7.  Ditt utslag träffar hålet men studsar oturligt ut ur detta och 
lägger sig en halvmeter från hål. Du lagar det halva 
nedslagsmärket som är på hålkanten.  

0  

8.  Vid tredjeslaget fastnar din boll mellan flaggstången och hålet, 
och en del av bollen sticker upp ovanför greenytan. Du tycker att 
bollen är i hål och plockar upp den, utan att låta den falla ned.  

0  

 



Veckans regelnöt v. 25 2021 – Facit  

Hålkantsproblematik  
Dessa situationer inträffar under en slagtävling singelspel. 

Ange antalet pliktslag! 0, 1, 2, 3, osv. eller DQ  
OBS! Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Situation P Regel 

1.  Din boll har stannat på hålkanten. Du går några varv runt green 
och går till sist fram till hålet. Efter 7 sekunders väntande vid 
hålet trillar bollen i hål. 
Bollen är hålad med senaste slaget, men du tog ”onödigt” lång 
tid på dig fram till hålet, så väntetiden om max 10 sekunder 
överskreds.   

1 13.3 

2.  Du chippar från 20 meter och bollen lägger sig på hålkanten. Du 
stoppar tillbaka klubban i bagen och drar sedan vagnen förbi 
greenbunkern, precis som du hade gjort om bollen legat en 
halvmeter från hål. När du sedan går upp på green med puttern 
i ena handen trillar bollen i hål.  
I det aktuella fallet är bollen hålad med senaste slaget och du 
ska inte lägga till något pliktslag, eftersom du inte tog ”onödigt” 
lång tid på dig.  

OBS! Om inte bollen hade fallit i hål när du var på väg, hade du 
fått vänta max 10 sekunder på att bollen skulle falla i hål. Om 
den fallit ned efter detta, hade den ansetts hålad med senaste 
slaget, men du skulle lagt till ett pliktslag. 

0 13.3 

3.  Din boll har legat på hålkanten utan att trilla i. Istället för att 
putta, så markerar och återplacerar du bollen. Efter att den legat 
stilla i 8 sekunder faller den ned i hålet. Nöjd och belåten 
konstaterar du att bollen hålades med föregående slag utan att 
något pliktslag ska läggas till, och slår sedan ut på nästa hål. 
En boll på green, som är lyft och återplacerad, och sedan 
rubbas, ska alltid återplaceras. Eftersom du slog ut på nästa hål 
utan att rätta till felet, så saknar du resultat på det aktuella 
hålet.  

DQ 13.3 
6.3 



Nr Situation P Regel 
4.  Du slår en bestämd birdieputt från 1 meter. Men istället för att 

gå i hål studsar bollen på den otillräckligt nedsänkta hålkoppens 
överkant och lägger sig 3 centimeter från hål på samma sida 
som den puttades ifrån.  
Du slår därför om putten, utan att räkna den första. 
Bollen var i spel efter att ha träffat hålkoppen, så du spelar från 
fel plats. Dessutom ska meterputten räknas. 

OBS! För att detta inte ska inträffa, ska hålkoppen vara 
nedsänkt minst 2,5 cm (1 tum) under greenytan. 

2 14.7 

5.  Hålkanten är lite tilltufsad efter normalt puttande under en hel 
dag. Innan du ska putta din tvåmetersputt för birdie, jämnar du 
till hålkanten.  
Normalt slitage av hålkanten får inte repareras innan spelarna i 
din grupp puttat färdigt. 

2 13.1 

6.  Du lagar ett märke i hålkanten efter en slarvigt nedstucken 
flaggstång.  
Skadan har orsakats av en person och får lagas utan plikt.  

0 13.1 

7.  Ditt utslag träffar hålet men studsar oturligt ut ur detta och 
lägger sig en halvmeter från hål. Du lagar det halva 
nedslagsmärket som är på hålkanten.  
Nedslagsmärken på green får lagas. Hålet ska återskapas så 
gott det går.  

0 13.1 

8.  Vid tredjeslaget fastnar din boll mellan flaggstången och hålet, 
och en del av bollen sticker upp ovanför greenytan. Du tycker att 
bollen är i hål och plockar upp den, utan att låta den falla ned. 
Bollen anses hålad med föregående slag, trots att inte hela 
bollen är under greenytan.  

0 13.2 

 


