
Seniorgolfens regelfrågor v. 32 2021  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK 

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du i spellinjen på green laga klövspår efter en älg?  

Kommentar:  
 
  
 

  

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Du tar bort en störande out-pinne, men sätter tillbaka den före 
slaget när en annan spelare ifrågasätter ditt förfarande.  

 
 
 
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Du får förklara din boll ospelbar...  

a om din markör godkänner det.  

b överallt på banan utom på green och i pliktområden.  

c överallt på banan utom i pliktområden.  

d överallt på banan.  

Kommentar:  
 
 
 

 



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v. 32 2021  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK 

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du i spellinjen på green laga klövspår efter en älg?  

Kommentar:  
 
  
 

Ja  

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Du tar bort en störande out-pinne, men sätter tillbaka den före 
slaget när en annan spelare ifrågasätter ditt förfarande.  

 
 
 
 
 

0  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Du får förklara din boll ospelbar...  

a om din markör godkänner det.  

b överallt på banan utom på green och i pliktområden.  

c överallt på banan utom i pliktområden.  

d överallt på banan.  

Kommentar:  
 
 
 

 



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v. 32 2021  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK 

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du i spellinjen på green laga klövspår efter en älg?  

Kommentar: Ingen plikt om du på green lagar skador som 
orsakats av ett djur (som inte också är ett löst naturföremål), 
så länge inte greenytan testas, oavsett var bollen ligger.   
 

Ja 13.1 

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Du tar bort en störande out-pinne, men sätter tillbaka den före 
slaget när en annan spelare ifrågasätter ditt förfarande.  

Kommentar: En störande out-pinne får inte tas bort, men om 
du sätter tillbaka den före slaget slipper du plikt.  
Om du inte sätter tillbaka pinnen före slaget får du två slags 
plikt. 
 

0 8.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?  

Påstående/Fråga 

Du får förklara din boll ospelbar...  

a om din markör godkänner det.  

b överallt på banan utom på green och i pliktområden.  

c överallt på banan utom i pliktområden.  

d överallt på banan.  

Kommentar: Enligt R 19.1. Lättnad erhålls med ett slags plikt där bollen får 
förklaras ospelbar.  
För boll i pliktområden kan lättnad med ett slags plikt fås enligt R 17.1.  
 

 


