
Veckans regelnöt v. 29 2021  

Flaggstångsproblematik  
Dessa situationer inträffar under en singeltävling slagspel. 

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.  Du chippar och bollen stannar mellan hålkanten och 
flaggstången, så att en del av bollen sticker upp över greenytan. 
Du går fram och plockar upp bollen, utan att först låta den falla i 
hål.  

  

2.  Innan du chippar, går du fram och gör så att flaggstången lutar 
från dig. Sedan puttar du varvid bollen träffar flaggstången.  

  

3.  När du ska chippa går en annan spelare oombedd fram och 
rätar upp flaggstången, som lutar från dig. Du går då fram och 
återställer den i det lutande läget, varefter du slår ditt slag.  

  

4.  Du puttar från green med flaggstången opassad i hålet, varvid 
bollen träffar flaggstången.  

  

5.  Du puttar och en annan spelare passar flaggstången. Denne är 
ouppmärksam och bollen träffar flaggstången och går i hål. 

  

6.  Flaggstången är borttagen och ligger på green, när du puttar 
alldeles för hårt. Bollen rullar då över flaggan, men träffar inte 
själva flaggstången.  

  

7.  Du har valt att putta med flaggstången borttagen och lagd på 
green. När du ser att du missbedömt både hastighet och lutning, 
ber du en annan spelare att lyfta flaggstången, så att bollen inte 
träffar denna. Något denne också gör.  

  

8.  Din putt från green träffar flaggstången, som du lagt två meter 
bakom hål för att den skulle kunna fungera som ett stopp, om 
din nedförsputt skulle bli för lång.  

  

 
  



Veckans regelnöt v. 29 2021 – Facit  

Flaggstångsproblematik  
Dessa situationer inträffar under en singeltävling slagspel. 

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.  Du chippar och bollen stannar mellan hålkanten och 
flaggstången, så att en del av bollen sticker upp över greenytan. 
Du går fram och plockar upp bollen, utan att först låta den falla i 
hål.  

0  

2.  Innan du chippar, går du fram och gör så att flaggstången lutar 
från dig. Sedan puttar du varvid bollen träffar flaggstången.  

2  

3.  När du ska chippa går en annan spelare oombedd fram och 
rätar upp flaggstången, som lutar från dig. Du går då fram och 
återställer den i det lutande läget, varefter du slår ditt slag.  

0  

4.  Du puttar från green med flaggstången opassad i hålet, varvid 
bollen träffar flaggstången.  

0  

5.  Du puttar och en annan spelare passar flaggstången. Denne är 
ouppmärksam och bollen träffar flaggstången och går i hål. 

0  

6.  Flaggstången är borttagen och ligger på green, när du puttar 
alldeles för hårt. Bollen rullar då över flaggan, men träffar inte 
själva flaggstången.  

0  

7.  Du har valt att putta med flaggstången borttagen och lagd på 
green. När du ser att du missbedömt både hastighet och lutning, 
ber du en annan spelare att lyfta flaggstången, så att bollen inte 
träffar denna. Något denne också gör.  

0  

8.  Din putt från green träffar flaggstången, som du lagt två meter 
bakom hål för att den skulle kunna fungera som ett stopp, om 
din nedförsputt skulle bli för lång. 

2  

 
 
 



Veckans regelnöt v. 29 2021 – Facit 

Flaggstångsproblematik  
Dessa situationer inträffar under en singeltävling slagspel. 

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.  Du chippar och bollen stannar mellan hålkanten och 
flaggstången, så att en del av bollen sticker upp över greenytan. 
Du går fram och plockar upp bollen, utan att först låta den falla i 
hål. 
Bollen är hålad. Det räcker att en del av bollen är under 
greenytan.  

0 13.2 

2.  Innan du chippar, går du fram och gör så att flaggstången lutar 
från dig. Sedan puttar du varvid bollen träffar flaggstången.  
Bara plikt om flaggstången träffas.  

2 13.2 

3.  När du ska chippa går en annan spelare oombedd fram och 
rätar upp flaggstången, som lutar från dig. Du går då fram och 
återställer den i det lutande läget, varefter du slår ditt slag. 
Du har rätt att ha flaggstången i det ursprungliga lutande läget 
när du chippar. Interpretation 13.2a(1)/1 
Den andra spelaren får ingen plikt.  

0 13.2 

4.  Du puttar från green med flaggstången opassad i hålet, varvid 
bollen träffar flaggstången.  
Bollen spelas som den ligger.  

0 13.2 

5.  Du puttar och en annan spelare passar flaggstången. Denne är 
ouppmärksam och bollen träffar flaggstången och går i hål. 
Bollen är hålad och du får ingen plikt, eftersom den andre 
spelaren träffas oavsiktligt.  

0 13.2 

6.  Flaggstången är borttagen och ligger på green, när du puttar 
alldeles för hårt. Bollen rullar då över flaggan, men träffar inte 
själva flaggstången. 
Enligt definitionen tillhör flaggan flaggstången, men det blir 
ingen plikt eftersom den träffas oavsiktligt.  

0 13.2 



Nr Situation P Regel 
7.  Du har valt att putta med flaggstången borttagen och lagd på 

green. När du ser att du missbedömt både hastighet och lutning, 
ber du en annan spelare att lyfta flaggstången, så att bollen inte 
träffar denna. Något denne också gör.  
Flaggstången är ett exempel på föremål som får flyttas när en 
boll är i rörelse.  

0 11.3 

8.  Din putt från green träffar flaggstången, som du lagt två meter 
bakom hål för att den skulle kunna fungera som ett stopp, om 
din nedförsputt skulle bli för lång.  
Eftersom du placerat flaggstången med syftet att eventuellt 
stoppa din boll i rörelse och detta också skedde. Slaget räknas 
inte och bollen ska återplaceras. 

2 11.2 

 


