
Veckans regelnöt v. 34 2021  

Ja eller Nej-frågan 
Får du laga några spikmärken i spellinjen på green innan du puttar?  
 

Spelare flyttar gren för att en annan spelare ska slippa plikt  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel.  

Pelles boll vilar mot en liten lös gren på marken. Bollen kommer med största 
sannolikhet att flytta sig om Pelle tar bort grenen tas bort och han vet att han då får 
plikt. Medan Pelle står och funderar på vad han ska göra, är markören Tobbe 
plötsligt framme och tar bort grenen. Inte oväntat flyttar sig då bollen, vilket Tobbe 
varit väl medveten om. Tobbe återplacerar bollen, men lägger inte tillbaka grenen. 
Pelle slår sedan upp bollen på green.  
Vad gäller?  

A Ingen av spelarna får någon plikt.  
B Tobbe får två slags plikt, medan Pelle inte får någon plikt.  
C Tobbe får två slags plikt, medan Pelle får ett slags plikt. 
D Båda spelarna får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 34 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du laga några spikmärken i spellinjen på green innan du puttar?  
Ja, skador på green orsakade av personer får lagas. R 13.1  

Spelare flyttar gren för att annan spelare ska slippa plikt  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel.  

Pelles boll vilar mot en liten lös gren på marken. Bollen kommer med största 
sannolikhet att flytta sig om Pelle tar bort grenen tas bort och han vet att han då får 
plikt. Medan Pelle står och funderar på vad han ska göra, är markören Tobbe 
plötsligt framme och tar bort grenen. Inte oväntat flyttar sig då bollen, vilket Tobbe 
varit väl medveten om. Tobbe återplacerar bollen, men lägger inte tillbaka grenen. 
Pelle slår sedan upp bollen på green.  
Vad gäller?  

A Ingen av spelarna får någon plikt.  
B Tobbe får två slags plikt, medan Pelle inte får någon plikt.  
C Tobbe får två slags plikt, medan Pelle får ett slags plikt. 
D Båda spelarna får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Till att börja med var grenen ett löst naturföremål och sådana får i normalfallet utan 
plikt flyttas på hela banan, så länge spelarens egen boll i vila inte rubbas. R 15.1  
Men i den aktuella situationen vilade bollen mot grenen och då förbättrade Tobbe 
förhållandena för Pelles slag på ett otillåtet sätt. Detta eftersom han var medveten 
om att bollen skulle rubbas och att läget då förbättras på ett sätt som Pelle själv inte 
hade kunnat göra. För detta förfarande får Tobbe två slags plikt. R 8.3  
OBS! Annars är det så att en spelare inte får någon plikt om han rubbar en annan 
spelares boll i vila. Detta eftersom spelaren som lyfte bollen räknas som något 
utomstående. R 9.6  

Grenen ska inte läggas tillbaka. 
Det var OK att Tobbe återplacerade bollen, eftersom det var han som orsakade att 
den rubbades. R 14.2  
Pelle får ingen plikt, eftersom han inte visste att Tobbe tänkte ta bort grenen och 
inte heller hann stoppa honom.  

Svarsalternativ B  

OBS! Om Pelle hade bett Tobbe att ta bort grenen och denne sedan gjort detta 
skulle även Pelle fått två slags plikt. R 8.2  


