
Veckans regelnöt v. 33 2021  

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du slår ett ”dubbelslag”?  
 
 

Kepsen blåser av och träffar spelares egen boll på green    
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Efter att ha återplacerat bollen på green och tagit upp markeringsmyntet, sitter 
Patrik på huk för att studera puttlinjen. Plötsligt kommer det en kraftig vindpust. 
Patriks keps blåser av honom och träffar bollen som rullar iväg några centimeter.  
Vad gäller? 

A Bollen ska spelas som den ligger, eftersom det var vinden som fick bollen att 
flytta sig. Patrik får ingen plikt.  

B Bollen ska spelas som den ligger med ett slags plikt.  
C Patrik ska återplacera bollen, men han får ingen plikt.  
D Patrik ska återplacera bollen med ett slags plikt.   
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 33 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du slår ett ”dubbelslag”?  
Nej, eftersom du oavsiktligt träffar bollen två gånger med samma slag. R 11.1  

Kepsen blåser av och träffar spelares egen boll på green  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Efter att ha återplacerat bollen på green och tagit upp markeringsmyntet, sitter 
Patrik på huk för att studera puttlinjen. Plötsligt kommer det en kraftig vindpust. 
Patriks keps blåser av honom och träffar bollen som rullar iväg några centimeter.  
Vad gäller? 

A Bollen ska spelas som den ligger, eftersom det var vinden som fick bollen att 
flytta sig. Patrik får ingen plikt.  

B Bollen ska spelas som den ligger med ett slags plikt.  
C Patrik ska återplacera bollen, men han får ingen plikt.  
D Patrik ska återplacera bollen med ett slags plikt.   
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Till att börja med ska en boll som på green är lyft och återplacerad, och som rubbas, 
alltid återplaceras oavsett varför den flyttade sig. R 13.1  
Kepsen är en del av spelarens utrustning, så det var Patrik som rubbade bollen.  
Men bollen låg på green och rubbades oavsiktligt från Patriks sida och då blir det 
ingen plikt. R 13.1 

Svarsalternativ C  


