
Seniorgolfens regelfrågor v. 35 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 

Skall du lägga tillbaka din boll utan plikt, om du råkar sparka 
till den när du letar efter den i ruffen?  

Kommentar:  
 
 
 
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du lagar ett spikmärke i spellinjen på green, innan du puttar 
från foregreen.  

Kommentar:  
 
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

På scorekortet har du på ett hål 5 slag i stället för 6, som är det korrekta. På 
nästa hål har du 4 slag i stället för 3 som det skulle varit. Slutsumman på 86 
slag stämmer därför. Vad gäller efter inlämningen?  

a Du får två pliktslag och får alltså 88 slag.  

b Du får två pliktslag för varje fel och får alltså 90 slag.  

c Du får ingen plikt eftersom summan 86 stämmer.  

d Du diskvalificeras eftersom det står för låg score på ett hål.  

Kommentar: 
 
 

 



Facit med kommentarer 
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Skall du lägga tillbaka din boll utan plikt, om du råkar sparka 
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Ja  

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

Regelsituation P Regel 

Du lagar ett spikmärke i spellinjen på green, innan du puttar 
från foregreen.  

Kommentar:  
 
 
 

0  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

På scorekortet har du på ett hål 5 slag i stället för 6, som är det korrekta. På 
nästa hål har du 4 slag i stället för 3 som det skulle varit. Slutsumman på 86 
slag stämmer därför. Vad gäller efter inlämningen?  

a Du får två pliktslag och får alltså 88 slag.  

b Du får två pliktslag för varje fel och får alltså 90 slag.  

c Du får ingen plikt eftersom summan 86 stämmer.  

d Du diskvalificeras eftersom det står för låg score på ett hål.  

Kommentar: 
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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 

Skall du lägga tillbaka din boll utan plikt, om du råkar sparka 
till den när du letar efter den i ruffen?  

Kommentar: Det blir ingen plikt eftersom det skedde 
oavsiktligt under letande.  
Om bollen inte återplaceras blir det spel från fel plats och två 
slags plikt. R 14.7 
 

Ja 7.4 

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

Regelsituation P Regel 

Du lagar ett spikmärke i spellinjen på green, innan du puttar 
från foregreen.  

Kommentar: Spikmärken är en typ av skada som får lagas 
på green oavsett var bollen ligger.  
 
 

0 13.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?  

Påstående/Fråga 

På scorekortet har du på ett hål 5 slag i stället för 6, som är det korrekta. På 
nästa hål har du 4 slag i stället för 3 som det skulle varit. Slutsumman på 86 
slag stämmer därför. Vad gäller efter inlämningen?  

a Du får två pliktslag och får alltså 88 slag.  

b Du får två pliktslag för varje fel och får alltså 90 slag.  

c Du får ingen plikt eftersom summan 86 stämmer.  

d Du diskvalificeras eftersom det står för låg score på ett hål.  

Kommentar: Scorekortet behöver bara innehålla bruttoscoren på varje hål. 
Om den är för låg på något hål blir spelaren diskvalificerad. R 3.3  
 

 


