
Veckans regelnöt v. 39 2021  

Ja eller Nej-frågan  
Får du plikt om bollen flyttar sig när du tar bort ett löv som vidrör bollen när du ska 
spela från fairway?  
   

Spelare trycker ned boll i greenytan för att den ska ligga kvar vid återplacering   
Denna situation inträffar under en slagtävling singelspel.  

Felix har markerat sin boll på green med ett mynt och lyft den. Därefter rengör han 
bollen.  
När Felix ska återplacera bollen framför myntet, så ”vill” den inte ligga stilla på den 
punkt varifrån den lyftes och detta trots att han gör flera försök.  
Vilket alternativ är korrekt?  

A Felix får trycka ned bollen i greenytan så att den stannar kvar på den punkt 
varifrån den lyftes.   

B Felix ska placera bollen på den närmaste platsen från den ursprungliga punkten 
där den ligger stilla.    

C Felix ska placera bollen på den närmaste platsen från den ursprungliga punkten 
där den ligger stilla, men inte närmare hål.   

D Felix ska lägga tillbaka bollen på den ursprungliga punkten och sedan spela från 
den plats där bollen stannar efter återplaceringen, även om bollen då ligger 
närmare hål.  

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

   

   

 



Veckans regelnöt v. 39 2021 – Facit  

Ja eller Nej-frågan  
Får du plikt om bollen flyttar sig när du tar bort ett löv som vidrör bollen när du ska 
spela från fairway?  
Ja, du får ett slags plikt och du ska lägga tillbaka bollen. R 9.4   

Spelare trycker ned boll i greenytan för att den ska ligga kvar vid återplacering   
Denna situation inträffar under en slagtävling singelspel.  

Felix har markerat sin boll på green med ett mynt och lyft den. Därefter rengör han 
bollen.  
När Felix ska återplacera bollen framför myntet, så ”vill” den inte ligga stilla på den 
punkt varifrån den lyftes och detta trots att han gör flera försök.  
Vilket alternativ är korrekt?  

A Felix får trycka ned bollen i greenytan så att den stannar kvar på den punkt 
varifrån den lyftes.   

B Felix ska placera bollen på den närmaste platsen från den ursprungliga punkten 
där den ligger stilla.    

C Felix ska placera bollen på den närmaste platsen från den ursprungliga punkten 
där den ligger stilla, men inte närmare hål.   

D Felix ska lägga tillbaka bollen på den ursprungliga punkten och sedan spela från 
den plats där bollen stannar efter återplaceringen, även om bollen då ligger 
närmare hål.  

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

Felix ska återplacera bollen genom att placera den på den närmaste punkten från 
bollens ursprungliga läge, men inte närmare hål, där bollen ligger stilla. R 14.2  
OBS! Punkten där bollen placeras kan vara på foregreen (eller en annan plats på 
spelfältet), även om dess ursprungliga läge var på green.  

Det är inte ovanligt att en spelare trycker ned bollen i greenytan vid återplacering av 
bollen i ett lutande läge. Men detta förfarande är inte tillåtet!  
Om Felix trycker ned bollen i greenytan förändras förhållandena för det kommande 
slaget på ett otillåtet sätt. Detta ger två slags plikt. R 8.2 och Int. 8.2b/1 
Dessutom får en ”nedtryckt” boll ett annat läge i höjdled än den hade innan den 
lyftes, så om Felix spelar bollen, så spelar han från fel plats. Även detta ger två slags 
plikt. R 14.7 
Men det är en och samma handling som ger upphov till två olika regelbrott som ger 
två slags plikt vardera, så då får Felix totalt två slags plikt. R 1.3 

Svarsalternativ C  


