
Veckans regelnöt v. 31 2021 

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du råkar rubba din boll när du letar efter den i ruffen?  
 

Spelare slår provisoriskt utslag i hål  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

På ett korthål har Rolands utslag gått in ett tätt buskage vid sidan av green och det 
kan bli svårt att hitta bollen. Han slår därför en provisorisk boll och efter ha att 
landat på green rullar bollen i hål.  
Vad gäller? 

A I och med att den provisoriska bollen är hålad, räknas resultatet med denna, så 
Roland får par.  

B Om Roland säger att han vill använda den provisoriska bollen, räknas resultatet 
med denna och han får par.  

C Om någon hittar den ursprungliga bollen, och Roland får reda på detta innan han 
plockar upp den provisoriska bollen ur hålet, måste han fortsätta med den första 
bollen.  

D Om Roland säger till de andra spelarna i gruppen att de inte ska leta efter den 
ursprungliga bollen är de enligt reglerna skyldiga att åtlyda honom. Däremot får 
publiken leta efter bollen och hittar någon åskådare bollen inom tre minuter, efter 
det att man började leta, så blir den första bollen i spel.  

OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 31 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du råkar rubba din boll när du letar efter den i ruffen?  
Nej, men du måste återplacera den. R 7.4  

Spelare slår provisoriskt utslag i hål  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

På ett korthål har Rolands utslag gått in ett tätt buskage vid sidan av green och det 
kan bli svårt att hitta bollen. Han slår därför en provisorisk boll och efter ha att 
landat på green rullar bollen i hål.  
Vad gäller? 

A I och med att den provisoriska bollen är hålad, räknas resultatet med denna, så 
Roland får par.  

B Om Roland säger att han vill använda den provisoriska bollen, räknas resultatet 
med denna och han får par.  

C Om någon hittar den ursprungliga bollen, och Roland får reda på detta innan han 
plockar upp den provisoriska bollen ur hålet, måste han fortsätta med den första 
bollen.  

D Om Roland säger till de andra spelarna i gruppen att de inte ska leta efter den 
ursprungliga bollen är de enligt reglerna skyldiga att åtlyda honom. Däremot får 
publiken leta efter bollen och hittar någon åskådare bollen inom tre minuter, efter 
det att man började leta, så blir den första bollen i spel.  

OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Enda skälet till att slå en provisorisk boll är att spara tid.  
I normalfallet blir den provisoriska bollen i spel om den ursprungliga bollen är 
förlorad eller out of bounds, eller om spelaren slår på den provisoriska bollen från en 
plats närmare hål än där den ursprungliga bollen förväntas vara. R 18.3  
I den aktuella situationen vill Roland självfallet använda sig av den provisoriska 
bollen, men det går det ju inte att slå något mer slag på denna. I stället blir den 
provisoriska bollen i spel när Roland plockar upp den ur hålet. Int. 18.3c(2)/4  
Skulle någon hitta Rolands ursprungliga boll eller en boll som skulle kunna vara 
denna, innan han plockar upp bollen ur hålet, är han skyldig att identifiera bollen. 
Om det är den ursprungliga bollen blir den bollen i spel och den provisoriska bollen 
ska inte räknas. R 18.3 samt Int. 18.3c(2)/4 
OBS! Det räknas inte som hole-in-one, eftersom det inte var Rolands första slag på 
hålet. Å andra sidan är det ett extremt sällsynt sätt att göra par, som är få spelare 
förunnade... 

Svarsalternativ C  


