
Seniorgolfens regelfrågor v. 36 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 plikt om du vid identifiering av din boll försiktigt 
roterar bollen i sitt läge på marken utan att den är markerad?  

Kommentar:  
 
 
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du markerar och lyfter din boll från fairway och rengör den. 
Detta eftersom det fanns en stor lerklick där klubban skulle 
träffa bollen.  

Kommentar:  
 
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Din boll ligger utanför 9:ans green och du ska putta. Vad får du inte göra i 
spellinjen?  

a Ta bort lösa ekollon med en utplacerad kratta.  

b Ta bort ett ekollon som är rejält inbäddat i foregreen  

c Ta bort ett ekollon som är rejält inbäddat i green.  

d Ta bort ett ekollon som är rejält inbäddat i green och sedan laga gropen 
efter det avlägsnade ekollonet.  

Kommentar:  
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1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du plikt om du vid identifiering av din boll försiktigt 
roterar bollen i sitt läge på marken utan att den är markerad?  

Kommentar: Du får ett slags plikt om det var din boll och 
detta trots att den inte ändrar läge varken vågrätt eller 
lodrätt.  
 

Ja 7.3 

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

Regelsituation P Regel 

Du markerar och lyfter din boll från fairway och rengör den. 
Detta eftersom det fanns en stor lerklick där klubban skulle 
träffa bollen.  

Kommentar: Detta är en situation där det inte är tillåtet att 
rengöra bollen, såvida inte förfarandet tillåts i en lokal regel. 
 
 

1 14.1 

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Din boll ligger utanför 9:ans green och du ska putta. Vad får du inte göra i 
spellinjen?  

a Ta bort lösa ekollon med en utplacerad kratta.  

b Ta bort ett ekollon som är rejält inbäddat i foregreen  

c Ta bort ett ekollon som är rejält inbäddat i green.  

d Ta bort ett ekollon som är rejält inbäddat i green och sedan laga gropen 
efter det avlägsnade ekollonet.  

Kommentar: Ett rejält inbäddat ekollon är inte ett löst naturföremål. Om 
du tar bort det på spelfältet, så får du två slags plikt för att du har 
förbättrat spellinjen på ett otillåtet sätt. R 8.1  
 

 


