
Veckans regelnöt v. 28 2021  

Ja eller Nej-frågan 
Om en åskådare börjar leta efter ditt utslag i ruffen, startar i så fall den tillåtna 
söktiden i och med detta?  
 

Spelare glömmer att återplacera boll lagd åt sidan på foregreen  
Denna situation inträffar under en slagtävling singelspel.  

Henriks boll ligger på foregreen. En medtävlare ska chippa och säger till Henrik att 
han ska markera sin boll eftersom den ligger nära spellinjen. Henrik trycker ned en 
peg bakom bollen och lägger bollen på foregreen ungefär en halvmeter från det 
ursprungliga läget. Detta för att han inte ska rengöra bollen av misstag om han 
håller i den.  
När det är Henriks tur att spela har han glömt bort att han ska lägga tillbaka bollen 
och puttar från det nya läget. När han sedan ska markera bollen på green kommer 
han på sitt misstag.  
Hur ska Henrik göra och vad blir plikten? 

A Han ska fortsätta spela från green med ett slags plikt.  
B Han ska fortsätta spela från green med två slags plikt. 
C Han ska lägga tillbaka bollen där den låg innan den lyftes från foregreen. Han 

ska inte räkna slaget och han får ett slags plikt.  
D Han ska lägga tillbaka bollen där den låg innan den lyftes från foregreen. Han 

ska inte räkna slaget och han får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 28 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Om en åskådare börjar leta efter ditt utslag i ruffen, startar i så fall den tillåtna 
söktiden i och med detta?  
Nej, du får leta max 3 minuter efter det att du själv började leta efter bollen. R 18.2  

Spelare glömmer att återplacera boll lagd åt sidan på foregreen  
Denna situation inträffar under en slagtävling singelspel.  

Henriks boll ligger på foregreen. En medtävlare ska chippa och säger till Henrik att 
han ska markera sin boll eftersom den ligger nära spellinjen. Henrik trycker ned en 
peg bakom bollen och lägger bollen på foregreen ungefär en halvmeter från det 
ursprungliga läget. Detta för att han inte ska rengöra bollen av misstag om han 
håller i den.  
När det är Henriks tur att spela har han glömt bort att han ska lägga tillbaka bollen 
och puttar från det nya läget. När han sedan ska markera bollen på green kommer 
han på sitt misstag.  
Hur ska Henrik göra och vad blir plikten? 

A Han ska fortsätta spela från green med ett slags plikt.  
B Han ska fortsätta spela från green med två slags plikt. 
C Han ska lägga tillbaka bollen där den låg innan den lyftes från foregreen. Han 

ska inte räkna slaget och han får ett slags plikt.  
D Han ska lägga tillbaka bollen där den låg innan den lyftes från foregreen. Han 

ska inte räkna slaget och han får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

När Henrik lägger den markerade bollen åt sidan är den inte längre i spel. Detta 
innebär att när han spelar på den ej återplacerade bollen, så spelar han på fel boll 
och får två slags plikt. Felet måste rättas till innan han slår ut på nästa hål, annars 
blir han diskvalificerad. Henrik ska därför återplacera bollen där den låg då den 
lyftes från foregreen. R 6.3  

Svarsalternativ D  

OBS! Om en spelares boll ligger utanför green, får han inte på eget initiativ lyfta den 
för att den är störande för en annan spelare. Om han lyfter sin boll utan att den 
”störda” spelaren begärt detta, så får han ett slags plikt. R 9.4  


