
Seniorgolfens regelfrågor v. 34 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 trampa till en torva som är slarvigt återlagd, men inte 
lös, alldeles bakom din boll?  

Kommentar:  
 

 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du stödjer dig på en klubba i en bunker några meter från 
bollen, innan du spelar bollen från bunkern.  

Kommentar:  
 
 
  

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Din boll ligger i ett område markerat som mark under arbete (MUA) med blå 
pinnar. Vilket av följande påståenden är riktigt?  

a Du får utan plikt droppa bollen utanför MUA enligt flagglinje-alternativet 
med skärningspunkten som referenspunkt.  

b Du får spela bollen som den ligger.  

c Du måste ta lättnad utan plikt för MUA och då droppa bollen inom en 
klubblängd från referenspunkten för lättnad, men inte närmare hål.  

d Du skall droppa bollen utan plikt inom det lättnadsområde som markören 
mäter upp.  

Kommentar:  
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Nej  
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bollen, innan du spelar bollen från bunkern.  

Kommentar:  
 
 
  

0  
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1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du trampa till en torva som är slarvigt återlagd, men inte 
lös, alldeles bakom din boll?  

Kommentar: Du får två slags plikt, om du gör detta. Otillåten 
åtgärd som förbättrar förhållandena för slaget.  

 

Nej 8.1 

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

Regelsituation P Regel 

Du stödjer dig på en klubba i en bunker några meter från 
bollen, innan du spelar bollen från bunkern.  

Kommentar: Det är inte förbjudet att vidröra sanden med 
klubban (om det inte sker för att pröva egenskaperna), utom 
precis bakom och framför bollen samt i baksvingen.  
   

0 12.2 

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Din boll ligger i ett område markerat som mark under arbete (MUA) med blå 
pinnar. Vilket av följande påståenden är riktigt?  

a Du får utan plikt droppa bollen utanför MUA enligt flagglinje-alternativet 
med skärningspunkten som referenspunkt.  

b Du får spela bollen som den ligger.  

c Du måste ta lättnad utan plikt för MUA och då droppa bollen inom en 
klubblängd från referenspunkten för lättnad, men inte närmare hål.  

d Du skall droppa bollen utan plikt inom det lättnadsområde som markören 
mäter upp.  

Kommentar: MUA behandlas i R 16.1 . Eftersom det inte är blå-gröna 
pinnar är det tillåtet att spela bollen som den ligger.  
 

 


