
Veckans regelnöt v. 40 2021  

SGF:s Regel-SM 2021: Kvalomgång 1  
Situationerna gäller en slagtävling singelspel utan lokala regler, om inget annat 
anges.  
 Avgör om respektive påstående är sant (S) eller falskt (F)  
 Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Påstående S/F Regel 

1.  En spelares boll har lämnats kvar på spelfältet när spelet 
avbryts och den är försvunnen när spelet skall återupptas. 
Spelaren ska då uppskatta en punkt där bollen låg och 
placera en boll eller bollmarkering där.  

  

2.  En spelares boll ligger i en spelförbudszon som är i ett 
pliktområde. Spelaren måste ta lättnad med 1 slags plikt 
enligt lättnadsregeln för boll i pliktområde.  

  

3.  I en 18 håls poängbogeytävling struntar en spelare i att håla 
ut eftersom en annan spelare i bollen skänkt putten. Spelaren 
blir diskvalificerad.  

  

4.  En spelare vidrör en sandhög från ett kaninhål i baksvingen 
vid ett slag ur en bunker. Spelaren får 2 slags plikt.  

  

5.  En spelare får alltid ta lättnad enligt slag och distans.    
6.  En älg har trampat snett på fairway och skapat ett (bara ett) 

djupt hovmärke. Spelarens boll hamnar i avtrycket. Spelaren 
får lättnad utan plikt för hål gjort av djur.  

  

7.  I en två-generationers foursome hamnar bollen i ett ospelbart 
läge. För att få ett större lättnadsområde mäter paret två 
klubblängder med förälderns driver som är mycket längre än 
juniorens. Det är juniorens tur att slå nästa slag. Detta är 
tillåtet.  

  

8.  En spelare droppar bollen på felaktigt sätt och den kommer i 
vila på ett löv. Spelaren tar bort lövet och bollen rubbas. 
Markören gör då spelaren uppmärksam på att bollen ska 
droppas om eftersom droppen var felaktig, vilket spelaren 
gör. Spelaren får 1 slags plikt för att bollen i vila rubbades, 
men ingen ytterligare plikt.  

  

9.  En spelare får spela en provisorisk boll efter det att spelaren 
har gått framåt och börjat att leta efter sin ursprungliga boll.  

  

10.  En spelare markerar sin boll på green med en liten sten som 
hittats i närheten, efter att ha återplacerat boll på punkten 
slår spelaren sin putt. Spelaren får 1 slags plikt.  

  



Nr Påstående S/F Regel 
11.  På spelfältet tar spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart 

tillverkat föremål. Spelaren droppar bollen utanför det 
uppmätta lättnadsområdet men den rullar in och stannar i 
lättnadsområdet. Därifrån spelas bollen. Spelaren får 2 slags 
plikt.  

  

12.  Sand och lös jord definieras som lösa naturföremål bara på 
green.  

  

13.  När reglerna hänvisar till en boll i vila eller i rörelse, innebär 
detta en boll som är i spel.  

  

14.  En spelare får inte slå ett slag med en boll vars 
spelegenskaper avsiktligt förändrats genom att lägga på 
något ämne, annat än för att rengöra bollen.  

  

15.  En greensprinkler sätter överraskande igång och rubbar en 
spelares boll i vila på green. Bollen ska återplaceras.  

  

16.  Efter en kortputt böjer sig spelaren snabbt ner och plockar 
upp sin boll som fortfarande rullar runt i hålkoppens botten. 
Spelaren får ett slags plikt eftersom bollen inte är hålad.  

  

17.  Spelarens caddie får återplacera en boll som en åskådare har 
råkat rubba.  

  

18.  En boll som förklaras ospelbar får aldrig droppas närmare 
hålet än den plats där den ospelbara bollen ligger.  

  

19.  Om en spelare börjar sin rond med 14 klubbor och själv 
skadar en klubba under ronden, får spelaren lägga till en 
klubba till sitt totala antal klubbor.  

  

20.  Om en boll är innanför kanten på bunkern och är i vila på 
mark som det normalt ska finnas sand på, är bollen i 
bunkern.  

  

 

  



Veckans regelnöt v. 40 2021  

SGF:s Regel-SM 2021: Kvalomgång 1 – Facit  
Situationerna gäller en slagtävling singelspel utan lokala regler, om inget annat 
anges.  
 Avgör om respektive påstående är sant (S) eller falskt (F)  
 Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Påstående S/F Regel 

1.  En spelares boll har lämnats kvar på spelfältet när spelet 
avbryts och den är försvunnen när spelet skall återupptas. 
Spelaren ska då uppskatta en punkt där bollen låg och 
placera en boll eller bollmarkering där.  

S  

2.  En spelares boll ligger i en spelförbudszon som är i ett 
pliktområde. Spelaren måste ta lättnad med 1 slags plikt 
enligt lättnadsregeln för boll i pliktområde.  

S  

3.  I en 18 håls poängbogeytävling struntar en spelare i att håla 
ut eftersom en annan spelare i bollen skänkt putten. Spelaren 
blir diskvalificerad.  

F  

4.  En spelare vidrör en sandhög från ett kaninhål i baksvingen 
vid ett slag ur en bunker. Spelaren får 2 slags plikt.  

S  

5.  En spelare får alltid ta lättnad enligt slag och distans.  S  
6.  En älg har trampat snett på fairway och skapat ett (bara ett) 

djupt hovmärke. Spelarens boll hamnar i avtrycket. Spelaren 
får lättnad utan plikt för hål gjort av djur.  

F  

7.  I en två-generationers foursome hamnar bollen i ett ospelbart 
läge. För att få ett större lättnadsområde mäter paret två 
klubblängder med förälderns driver som är mycket längre än 
juniorens. Det är juniorens tur att slå nästa slag. Detta är 
tillåtet.  

S  

8.  En spelare droppar bollen på felaktigt sätt och den kommer i 
vila på ett löv. Spelaren tar bort lövet och bollen rubbas. 
Markören gör då spelaren uppmärksam på att bollen ska 
droppas om eftersom droppen var felaktig, vilket spelaren 
gör. Spelaren får 1 slags plikt för att bollen i vila rubbades, 
men ingen ytterligare plikt.  

F  

9.  En spelare får spela en provisorisk boll efter det att spelaren 
har gått framåt och börjat att leta efter sin ursprungliga boll.  

S  

10.  En spelare markerar sin boll på green med en liten sten som 
hittats i närheten, efter att ha återplacerat boll på punkten 
slår spelaren sin putt. Spelaren får 1 slags plikt.  

S  



Nr Påstående S/F Regel 
11.  På spelfältet tar spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart 

tillverkat föremål. Spelaren droppar bollen utanför det 
uppmätta lättnadsområdet men den rullar in och stannar i 
lättnadsområdet. Därifrån spelas bollen. Spelaren får 2 slags 
plikt.  

F  

12.  Sand och lös jord definieras som lösa naturföremål bara på 
green.  

F  

13.  När reglerna hänvisar till en boll i vila eller i rörelse, innebär 
detta en boll som är i spel.  

S  

14.  En spelare får inte slå ett slag med en boll vars 
spelegenskaper avsiktligt förändrats genom att lägga på 
något ämne, annat än för att rengöra bollen.  

S  

15.  En greensprinkler sätter överraskande igång och rubbar en 
spelares boll i vila på green. Bollen ska återplaceras.  

S  

16.  Efter en kortputt böjer sig spelaren snabbt ner och plockar 
upp sin boll som fortfarande rullar runt i hålkoppens botten. 
Spelaren får ett slags plikt eftersom bollen inte är hålad.  

F  

17.  Spelarens caddie får återplacera en boll som en åskådare har 
råkat rubba.  

F  

18.  En boll som förklaras ospelbar får aldrig droppas närmare 
hålet än den plats där den ospelbara bollen ligger.  

F  

19.  Om en spelare börjar sin rond med 14 klubbor och själv 
skadar en klubba under ronden, får spelaren lägga till en 
klubba till sitt totala antal klubbor.  

F  

20.  Om en boll är innanför kanten på bunkern och är i vila på 
mark som det normalt ska finnas sand på, är bollen i 
bunkern.  

S  

 

  



Veckans regelnöt v. 40 2021  

SGF:s Regel-SM 2021: Kvalomgång 1 – Facit  
Situationerna gäller en slagtävling singelspel utan lokala regler, om inget annat 
anges.  
 Avgör om respektive påstående är sant (S) eller falskt (F)  
 Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Påstående S/F Regel 

1.  En spelares boll har lämnats kvar på spelfältet när spelet 
avbryts och den är försvunnen när spelet skall återupptas. 
Spelaren ska då uppskatta en punkt där bollen låg och 
placera en boll eller bollmarkering där.  
Om en boll droppas blir det två slags plikt för spel från fel 
plats. R 14.7 

S 5.7 

2.  En spelares boll ligger i en spelförbudszon som är i ett 
pliktområde. Spelaren måste ta lättnad med 1 slags plikt 
enligt lättnadsregeln för boll i pliktområde.  
Två slags plikt vid spel på bollen i spelförbudszonen. 

S 17.1 

3.  I en 18 håls poängbogeytävling struntar en spelare i att håla 
ut eftersom en annan spelare i bollen skänkt putten. Spelaren 
blir diskvalificerad.  
Spelaren blir ”bara” utan score på det aktuella hålet och får 0 
poäng. 

F 21.1 

4.  En spelare vidrör en sandhög från ett kaninhål i baksvingen 
vid ett slag ur en bunker. Spelaren får 2 slags plikt.  
Spelaren kunde tagit lättnad utan plikt för lämningarna från 
hålgrävandet. R 16.1 

S 12.2 
12.2b/1 

5.  En spelare får alltid ta lättnad enligt slag och distans.  
Ett slags plikt och spel från föregående plats. 

S 18.1 

6.  En älg har trampat snett på fairway och skapat ett (bara ett) 
djupt hovmärke. Spelarens boll hamnar i avtrycket. Spelaren 
får lättnad utan plikt för hål gjort av djur.  
Hål gjort av djur ska vara grävt. Def.  

F 16.1 

7.  I en två-generationers foursome hamnar bollen i ett ospelbart 
läge. För att få ett större lättnadsområde mäter paret två 
klubblängder med förälderns driver som är mycket längre än 
juniorens. Det är juniorens tur att slå nästa slag. Detta är 
tillåtet.  
Endera partnern får droppa för parets räkning. R 22.2 

S Def. 



Nr Påstående S/F Regel 
8.  En spelare droppar bollen på felaktigt sätt och den kommer i 

vila på ett löv. Spelaren tar bort lövet och bollen rubbas. 
Markören gör då spelaren uppmärksam på att bollen ska 
droppas om eftersom droppen var felaktig, vilket spelaren 
gör. Spelaren får 1 slags plikt för att bollen i vila rubbades, 
men ingen ytterligare plikt.  
Det blir ingen plikt, eftersom spelaren rättar till den felaktiga 
droppningen genom att göra en ny droppning.  

F 14.5 

9.  En spelare får spela en provisorisk boll efter det att spelaren 
har gått framåt och börjat att leta efter sin ursprungliga boll.  
Så länge den ursprungliga bollen inte har hittats får spelaren 
slå en provisorisk boll. 

S 18.3 
18.3a/2 

10.  En spelare markerar sin boll på green med en liten sten som 
hittats i närheten, efter att ha återplacerat boll på punkten 
slår spelaren sin putt. Spelaren får 1 slags plikt.  
Bollmarkeringen måste vara ett konstgjort föremål. Def.  

S 14.1 

11.  På spelfältet tar spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart 
tillverkat föremål. Spelaren droppar bollen utanför det 
uppmätta lättnadsområdet men den rullar in och stannar i 
lättnadsområdet. Därifrån spelas bollen. Spelaren får 2 slags 
plikt.  
Trots den felaktigt droppningen blir det ”bara” ett slags plikt, 
eftersom bollen spelades från lättnadsområdet.  

F 14.3 

12.  Sand och lös jord definieras som lösa naturföremål bara på 
green.  
Kuggfråga! Sand och lös jord är aldrig lösa naturföremål. 
Däremot får de tas bort på green, men ingen annanstans. 
R 13.1 

F Def. 

13.  När reglerna hänvisar till en boll i vila eller i rörelse, innebär 
detta en boll som är i spel.  
Gäller även en boll som är felaktigt droppad.   

S Def. 

14.  En spelare får inte slå ett slag med en boll vars 
spelegenskaper avsiktligt förändrats genom att lägga på 
något ämne, annat än för att rengöra bollen. 
Diskvalifikation. Men inte om diskmedel använts för att göra 
rent den!  

S 4.2 

15.  En greensprinkler sätter överraskande igång och rubbar en 
spelares boll i vila på green. Bollen ska återplaceras.  
Vattenstrålarna räknas som något utomstående.  

S 9.6 



Nr Påstående S/F Regel 
16.  Efter en kortputt böjer sig spelaren snabbt ner och plockar 

upp sin boll som fortfarande rullar runt i hålkoppens botten. 
Spelaren får ett slags plikt eftersom bollen inte är hålad.  
Ingen plikt alls; bollen räknas som hålad.  

F Def. 

17.  Spelarens caddie får återplacera en boll som en åskådare har 
råkat rubba.  
Spelaren eller den som rubbade bollen får återplacera den, 
annars blir det ett slags plikt.  

F 14.2 
10.3 

18.  En boll som förklaras ospelbar får aldrig droppas närmare 
hålet än den plats där den ospelbara bollen ligger.  
Spelaren kan ju spela från föregående plats om bollen träffat 
ett träd och studsat bakåt.  

F 19.2 

19.  Om en spelare börjar sin rond med 14 klubbor och själv 
skadar en klubba under ronden, får spelaren lägga till en 
klubba till sitt totala antal klubbor.  
Bara om en klubba skadats av något utomstående får den 
bytas ut. Två slags plikt för varje hål med den 
ersättningsklubban, men max 4 slags plikt totalt.  

F 4.1 

20.  Om en boll är innanför kanten på bunkern och är i vila på 
mark som det normalt ska finnas sand på, är bollen i 
bunkern.  
Omöjligt att avgöra om all sand verkligen var borta inför ett 
slag, även om det blåst oerhört kraftigt.  

S 12.1 

 


