
Seniorgolfens regelfrågor v. 38 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 slå om utslaget utan plikt, om din boll studsar out of 
bounds efter att ha träffat ett arbetsfordon som plötsligt 
kommer åkande tvärs över fairway?  

Kommentar:  
 
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du spelar en boll, som vid lättnad för ospelbar boll droppats 
tre decimeter snett bakom referenspunkten, som är på 
flagglinjen, och som rullat ytterligare tre decimeter bakåt. 
(Räkna inte in pliktslaget för lättnaden.)  

Kommentar:  
 
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Du puttar och bollen blir liggande på hålkanten. Vad får du göra efter att du i 
normal takt gått fram till hålet?  

a Anse bollen som skänkt och ta upp den.  

b Vänta högst 10 sekunder för att se om bollen faller i av sig själv.  

c Vänta högst 40 sekunder för att se om bollen faller i av sig själv  

d Stampa nära bollen så att den faller i hål.  

Kommentar:  
 
 

 



Facit med kommentarer 
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Nej  

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

Regelsituation P Regel 

Du spelar en boll, som vid lättnad för ospelbar boll droppats 
tre decimeter snett bakom referenspunkten, som är på 
flagglinjen, och som rullat ytterligare tre decimeter bakåt. 
(Räkna inte in pliktslaget för lättnaden.)  

Kommentar:  
 
 
 

0  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Du puttar och bollen blir liggande på hålkanten. Vad får du göra efter att du i 
normal takt gått fram till hålet?  

a Anse bollen som skänkt och ta upp den.  

b Vänta högst 10 sekunder för att se om bollen faller i av sig själv.  
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1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du slå om utslaget utan plikt, om din boll studsar out of 
bounds efter att ha träffat ett arbetsfordon som plötsligt 
kommer åkande tvärs över fairway?  

Kommentar: Arbetsfordonet är något utomstående, så bollen 
ska spelas som den ligger.  
 

Nej 11.1 

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

Regelsituation P Regel 

Du spelar en boll, som vid lättnad för ospelbar boll droppats 
tre decimeter snett bakom referenspunkten, som är på 
flagglinjen, och som rullat ytterligare tre decimeter bakåt. 
(Räkna inte in pliktslaget för lättnaden.)  

Kommentar: Bollen ska droppas inom en klubblängd från 
referenspunkten på flagglinjen, men inte närmare hål, och 
måste stanna inom detta lättnadsområde.  
  

0 19.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?  

Påstående/Fråga 

Du puttar och bollen blir liggande på hålkanten. Vad får du göra efter att du i 
normal takt gått fram till hålet?  

a Anse bollen som skänkt och ta upp den.  

b Vänta högst 10 sekunder för att se om bollen faller i av sig själv.  

c Vänta högst 40 sekunder för att se om bollen faller i av sig själv  

d Stampa nära bollen så att den faller i hål.  

Kommentar: Om bollen trillar i när det gått mer än 1o sekunder anses 
bollen hålad med föregående slag, men du ska lägga till ett pliktslag på 
hålets score. R 13.3  

 


