
Veckans regelnöt v. 38 2021  

Ja eller Nej-frågan 
Får du lyfta en boll från fairway för identifiering även om du ser att det är din boll?  
 

Spelaren har droppat ny boll när annan spelare hittar första bollen inom 3 minuter  
Denna situation inträffar under en slagtävling singelspel. 

Michelle har slagit in andraslaget i mycket tjock ruff. Efter att ha letat i 1 minut ger 
hon upp och går tillbaka samtidigt som de andra spelarna i bollen fortsätter leta.  
Hon droppar en ny boll i lättnadsområdet utifrån den punkt varifrån hon slog 
föregående slag. Då hör hon en av medtävlarna ropa att han hittat den första 
bollen. Hon konstaterar att det har det gått mindre än 3 minuter sedan letandet 
påbörjades.  
Vad ska Michelle göra?  

A Hon måste med ett slags plikt fortsätta med den droppade bollen, även om den 
ursprungliga bollen hittades inom 3 minuter.  

B Hon måste fortsätta med den ursprungliga bollen, eftersom denna hittades inom 
3 minuter.  

C Hon får välja vilken av bollarna hon ska fortsätta med. Om hon spelar på den nya 
bollen får hon ett slags plikt.  

D Hon får välja vilken av bollarna hon ska fortsätta med. Båda alternativen ger ett 
slags plikt.  

OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

     

  

 



Veckans regelnöt v. 38 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du lyfta en boll från fairway för identifiering även om du ser att det är din boll?  
Nej, du får ett slags plikt om du gör detta. R 7.3  

Spelaren har droppat ny boll när annan spelare hittar första bollen inom 3 minuter  
Denna situation inträffar under en slagtävling singelspel. 

Michelle har slagit in andraslaget i mycket tjock ruff. Efter att ha letat i 1 minut ger 
hon upp och går tillbaka samtidigt som de andra spelarna i bollen fortsätter leta.  
Hon droppar en ny boll i lättnadsområdet utifrån den punkt varifrån hon slog 
föregående slag. Då hör hon en av medtävlarna ropa att han hittat den första 
bollen. Hon konstaterar att det har det gått mindre än 3 minuter sedan letandet 
påbörjades.  
Vad ska Michelle göra?  

A Hon måste med ett slags plikt fortsätta med den droppade bollen, även om den 
ursprungliga bollen hittades inom 3 minuter.  

B Hon måste fortsätta med den ursprungliga bollen, eftersom denna hittades inom 
3 minuter.  

C Hon får välja vilken av bollarna hon ska fortsätta med. Om hon spelar på den nya 
bollen får hon ett slags plikt.  

D Hon får välja vilken av bollarna hon ska fortsätta med. Båda alternativen ger ett 
slags plikt.  

OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Den nya bollen är i spel när den har droppats, trots att den ursprungliga bollen hittas 
innan Michelle hinner spela på den. Hon får ett slags plikt för att ha satt en ny boll i 
spel enligt ”slag och distans”. R 18.1 och Interpretation 18.1/1  

Svarsalternativ A  

OBS! Skulle Michelle plocka upp den droppade bollen och sedan spela på den 
ursprungliga bollen, så spelar hon på fel boll. Detta ger två slags plikt och eftersom 
det är slagtävling måste felet rättas till innan hon slår ut på nästa hål. R 6.3  

Michelle ska rätta till sitt misstag genom att återplacera den droppade bollen. Hon 
får ytterligare ett slags plikt för att hon lyfte den droppade bollen när den var i spel. 
R 9.4  


