
Seniorgolfens regelfrågor v 17 2022  

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 droppa dig fri utan plikt från en 150-meterspinne, om 
den skulle störa baksvingen? 

Kommentar:  
 
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du råkar stöta till en annan spelares boll, när du letar efter den 
i ruffen.  

Kommentar:  
 
  
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Vilket påstående är korrekt?  

a Du får övningsspela från en bunker vid den green du just hålade ut på.  

b Du får plikt om du från det spelade hålets green går tillbaka för att hämta 
din putter som du glömde vid förra hålets green.  

c Du får träningsputta på en green på banan just innan du påbörjar en 
tävling.  

d Om du kommer tio minuter för sent till start, får du två pliktslag.  

Kommentar:  
 
 
 

 



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v 17 2022  

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 droppa dig fri utan plikt från en 150-meterspinne, om 
den skulle störa baksvingen? 

Kommentar:  
 
 

Nej  
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3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Vilket påstående är korrekt?  

a Du får övningsspela från en bunker vid den green du just hålade ut på.  

b Du får plikt om du från det spelade hålets green går tillbaka för 

att hämta din putter som du glömde vid förra hålets green.  

c Du får träningsputta på en green på banan just innan du påbörjar en 
tävling.  

d Om du kommer tio minuter för sent till start, får du två pliktslag.  
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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 droppa dig fri utan plikt från en 150-meterspinne, om 
den skulle störa baksvingen? 

Kommentar: 150-meterspinnar är flyttbara tillverkade 
föremål, om inget annat anges i klubbens lokala regler. 
 

Nej 15.2 

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

Regelsituation P Regel 

Du råkar stöta till en annan spelares boll, när du letar efter den 
i ruffen.  

Kommentar: Bollen måste återplaceras, annars får den 
andra spelaren två slags plikt för spel från fel plats, om han 
eller hon vet om att den har rubbats. R 14.7  
 

0 9.6 

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Vilket påstående är korrekt?  

a Du får övningsspela från en bunker vid den green du just hålade ut på.  

b Du får plikt om du från det spelade hålets green går tillbaka för 

att hämta din putter som du glömde vid förra hålets green.  

c Du får träningsputta på en green på banan just innan du påbörjar en 
tävling.   

d Om du kommer tio minuter för sent till start, får du två pliktslag.  

Kommentar: Du har fördröjt spelet orimligt, vilket ger ett slags plikt (två 
slags plikt om det är andra överträdelsen och diskvalifikation vid tredje). 
R 5.6 och Int. 5.6a/1  
 

 


