
Seniorgolfens regelfrågor v. 37 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 

Om din boll ligger i en bunker mitt bland en massa tassavtryck 
efter en hund, är detta då ett onormalt banförhållande som du 
får ta lättnad för utan plikt?  

Kommentar:  
 
 
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du tar lättnad ”utan plikt” för en vattenpöl i spellinjen på 
green, när bollen ligger på green.  

Kommentar:  
 
 
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Medan du väntar på din tur att spela in på green, gör du några 
övningschippar på fairway med reservbollen du hade i fickan. Vad gäller?  

a Ingen plikt.  

b Du får ett pliktslag.  

c Du får två pliktslag.  

d Du får två pliktslag för varje chip.  

Kommentar:  
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Fråga J/N Regel 

Om din boll ligger i en bunker mitt bland en massa tassavtryck 
efter en hund, är detta då ett onormalt banförhållande som du 
får ta lättnad för utan plikt?  

Kommentar: Spela bollen som den ligger. Eller förklara den 
ospelbar och droppa dig fri med plikt. R 19.3  
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2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ?  

Regelsituation P Regel 

Du tar lättnad ”utan plikt” för en vattenpöl i spellinjen på 
green, när bollen ligger på green.  

Kommentar: Eftersom bollen är på green, får du lättnad för 
tillfälligt vatten även i spellinjen på green (dvs. puttlinjen).  
OBS! Bollen måste placeras när du hittat närmaste punkt för 
fullständig lättnad, även om denna är utanför green.  
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3. Vilket alternativ är korrekt?  

Påstående/Fråga 

Medan du väntar på din tur att spela in på green, gör du några 
övningschippar på fairway med reservbollen du hade i fickan. Vad gäller?  

a Ingen plikt.  

b Du får ett pliktslag.  

c Du får två pliktslag.  

d Du får två pliktslag för varje chip.  

Kommentar: Du får inte slå övningsslag under spelet av ett hål. R 5.5  
 
 

 


