
Veckans regelnöt v. 30 2021  

Ja eller Nej-frågan 
Får du byta boll när du droppar för mark under arbete?  
 

Spelare vill få lättnad för teemarkering som stör andraslaget   
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel.  

Otto missar utslaget från gul tee och bollen hamnar två decimeter bakom en röd 
teemarkering på det spelade hålet. Eftersom svingen störs vill han ha lättnad utan 
plikt.  
Vad gäller? 

A Hela det finklippta området inom vilket teemarkeringarna är avsedda att 
placeras är mark under arbete.  

B Teemarkeringen är ett flyttbart tillverkat föremål.  
C Teemarkeringen finns på det spelade hålet och är därför fast, och ska behandlas 

som ett oflyttbart tillverkat föremål. 
D Alla teemarkeringar på banan är fasta, men ska aldrig betraktas som oflyttbara 

tillverkade föremål, så därför går det inte att få lättnad utan plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 30 2021 – Facit  

Ja eller Nej-frågan 
Får du byta boll när du droppar för mark under arbete?  

Ja, i samband med alla droppningar. R 14.3  

Spelare vill få lättnad för teemarkering som stör andraslaget  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel.  

Otto missar utslaget från gul tee och bollen hamnar två decimeter bakom en röd 
teemarkering på det spelade hålet. Eftersom svingen störs vill han ha lättnad utan 
plikt.  
Vad gäller? 

A Hela det finklippta området inom vilket teemarkeringarna är avsedda att 
placeras är mark under arbete.  

B Teemarkeringen är ett flyttbart tillverkat föremål.  
C Teemarkeringen finns på det spelade hålet och är därför fast, och ska behandlas 

som ett oflyttbart tillverkat föremål. 
D Alla teemarkeringar på banan är fasta, men ska aldrig betraktas som oflyttbara 

tillverkade föremål, så därför går det inte att få lättnad utan plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

I definitionen anges att tee är det område som en spelare måste spela ifrån för att 
påbörja det hål som spelas. Och att alla andra teeytor på banan (oavsett om de är 
på samma hål eller något annat hål) är en del av spelfältet.  
Eftersom Otto spelar från gul tee är därför alla röda teemarkeringar (samt gula 
teemarkeringar på andra hål) flyttbara tillverkade föremål och får som sådana 
flyttas utan plikt. R 15.2  

Svarsalternativ B  

OBS! Skulle Otto ta lättnad ”utan plikt” enligt svarsalternativ A eller C får han två 
slags plikt för spel från fel plats. R 14.7  


