
Veckans regelnöt v. 15 2022  

Ja eller Nej-frågor inför säsongsstarten  
 Besvara frågorna med Ja (J) eller Nej (N) 
 Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 
 Komplettera gärna svaren med kommentarer om plikt m.m. 
Situationerna inträffar under en slagtävling singelspel på Lidköpings GK. 

Nr Fråga J/N Regel 

1.  Är din boll på tee i spel efter att du försökt göra ett utslag, men 
missat bollen så att den ligger kvar på peggen?  

  

2.  Får du lyfta och rengöra din boll som är pluggad i ruffen och 
sedan droppa dig fri utan plikt?  

  

3.  Får du pliktslag om du råkat rubba bollen när du tog bort några 
löv på green?  

  

4.  Måste både du och din markör vara överens om att din boll är 
ospelbar?  

  

5.  Får du flytta en 150-meterspinne?    

6.  Räcker det att antalet nettoslag på varje hål finns noterade på 
ditt scorekort, eller måste bruttoscoren också vara med?  

  

7.  Måste du säga att du tänker slå en provisorisk boll innan du slår 
den?  

  

8.  Får du slå om slaget utan plikt om du slår från fairway och 
bollen träffar en fiskmås på green?  

  



Nr Fråga J/N Regel 

9.  Är ett tillverkat föremål flyttbart om det kan flyttas om du tar 
hjälp av en annan spelare?  

  

10.  Får du fortsätta spela på den ursprungliga bollen, om du hittar 
den efter att ha letat i 3 minuter och 20 sekunder? 

  

11.  Ska du göra en ny droppning, om du har droppat utanför 
lättnadsområdet och bollen studsar in i detta?  

  

12.  Om bollen gått ned i ett rött pliktområde, får du då droppa enligt 
flagglinje-alternativet genom skärningspunkten? 

  

13.  Om du ska identifiera din boll på fairway genom att vrida på 
den, måste du då markera den först?  

  

14.  Är en grusad gångväg ett tillverkat föremål?    

15.  Får du förbättra området för svingen genom att böja undan en 
gren?  

  

16.  Om din boll ligger ospelbar i en bunker och inte vill spela från 
bunkern, måste du då spela från föregående plats om du vill slå 
nästa slag från ett läge utanför bunkern?   

  

17.  Får du plikt om du råkar träffa din bag med bollen när du slagit 
ett slag?   

  

18.  Är det tillåtet att spela från ett område som är markerat med 
blå-gröna pinnar på fairway?   

  

 



Veckans regelnöt v. 15 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågor inför säsongsstarten  
 Besvara frågorna med Ja (J) eller Nej (N) 
 Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 
 Komplettera gärna svaren med kommentarer om plikt m.m. 
Situationerna inträffar under en slagtävling singelspel på Lidköpings GK. 

Nr Fråga J/N Regel 

1.  Är din boll på tee i spel efter att du försökt göra ett utslag, men 
missat bollen så att den ligger kvar på peggen?  

Ja  

2.  Får du lyfta och rengöra din boll som är pluggad i ruffen och 
sedan droppa dig fri utan plikt?  

Ja  

3.  Får du pliktslag om du råkat rubba bollen när du tog bort några 
löv på green?  

Nej  

4.  Måste både du och din markör vara överens om att din boll är 
ospelbar?  

Nej  

5.  Får du flytta en 150-meterspinne?  Ja  

6.  Räcker det att antalet nettoslag på varje hål finns noterade på 
ditt scorekort, eller måste bruttoscoren också vara med?  

Nej  

7.  Måste du säga att du tänker slå en provisorisk boll innan du slår 
den?  

Ja  

8.  Får du slå om slaget utan plikt om du slår från fairway och 
bollen träffar en fiskmås på green?  

Nej  



Nr Fråga J/N Regel 

9.  Är ett tillverkat föremål flyttbart om det kan flyttas om du tar 
hjälp av en annan spelare?  

Ja  

10.  Får du fortsätta spela på den ursprungliga bollen, om du hittar 
den efter att ha letat i 3 minuter och 20 sekunder? 

Nej  

11.  Ska du göra en ny droppning, om du har droppat utanför 
lättnadsområdet och bollen studsar in i detta?  

Ja  

12.  Om bollen gått ned i ett rött pliktområde, får du då droppa enligt 
flagglinje-alternativet genom skärningspunkten? 

Ja  

13.  Om du ska identifiera din boll på fairway genom att vrida på 
den, måste du då markera den först?  

Ja  

14.  Är en grusad gångväg ett tillverkat föremål?  Ja  

15.  Får du förbättra området för svingen genom att böja undan en 
gren?  

Nej  

16.  Om din boll ligger ospelbar i en bunker och inte vill spela från 
bunkern, måste du då spela från föregående plats om du vill slå 
nästa slag från ett läge utanför bunkern?   

Nej  

17.  Får du plikt om du råkar träffa din bag med bollen när du slagit 
ett slag?   

Nej  

18.  Är det tillåtet att spela från ett område som är markerat med 
blå-gröna pinnar på fairway?   

Nej  

 



Veckans regelnöt v. 15 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågor inför säsongsstarten  
 Besvara frågorna med Ja (J) eller Nej (N) 
 Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 
 Komplettera gärna svaren med kommentarer om plikt m.m. 
Situationerna inträffar under en slagtävling singelspel på Lidköpings GK. 

Nr Fråga J/N Regel 

1.  Är din boll på tee i spel efter att du försökt göra ett utslag, men 
missat bollen så att den ligger kvar på peggen?  
Du försökte träffa bollen, så det räknas som ett slag. Def. 

Ja 6.1 

2.  Får du lyfta och rengöra din boll som är pluggad i ruffen och 
sedan droppa dig fri utan plikt?  
Droppa inom en klubblängd från punkten alldeles bakom bollen, 
men inte närmare hål.  

Ja 16.3 

3.  Får du pliktslag om du råkat rubba bollen när du tog bort några 
löv på green?  
Aldrig plikt om boll på green rubbas oavsiktligt.  
Men du måste lägga tillbaka bollen, annars får du två slags plikt 
för spel från fel plats. R 14.7  

Nej 13.1 

4.  Måste både du och din markör vara överens om att din boll är 
ospelbar?  
Det är du ensam som avgör om din boll är ospelbar, men den 
kan inte förklaras ospelbar i ett pliktområde.  

Nej 19.1 

5.  Får du flytta en 150-meterspinne?  
Den är ett flyttbart tillverkat föremål. Men det finns klubbar som 
förklarat den vara ett oflyttbart hindrande föremål. R 16.1  

Ja 15.2 

6.  Räcker det att antalet nettoslag på varje hål finns noterade på 
ditt scorekort, eller måste bruttoscoren också vara med?  
Bruttoscoren måste finnas med på varje hål, annars blir du 
diskvalificerad.  

Nej 3.3 

7.  Måste du säga att du tänker slå en provisorisk boll innan du slår 
den?  
I annat fall har du spelat en ny boll med ett slags plikt. R 18.1  
OBS! Det räcker inte att säga att du slår ”en till”, men det går 
bra att säga att du slår en ”P-boll”. 

Ja 18.3 



Nr Fråga J/N Regel 
8.  Får du slå om slaget utan plikt om du slår från fairway och 

bollen träffar en fiskmås på green?  
Du ska spela bollen som den ligger. Fiskmåsen är något 
utomstående. 

Nej 11.1 

9.  Är ett tillverkat föremål flyttbart om det kan flyttas om du tar 
hjälp av en annan spelare?  
Får flyttas utan plikt oavsett var bollen ligger. R 15.2 

Ja Def. 

10.  Får du fortsätta spela på den ursprungliga bollen, om du hittar 
den efter att ha letat i 3 minuter och 20 sekunder?  
Bollen är förlorad eftersom den hittades efter mer än 3 minuters 
letande.  
Om du trots detta spelar på bollen spelar du på fel boll och får 
två slags plikt. Felet måste rättas till, innan du slår ut på nästa 
hål, annars blir du diskvalificerad. R 6.3 

Nej 18.2 

11.  Ska du göra en ny droppning, om du har droppat utanför 
lättnadsområdet och bollen studsar in i detta?  
Om du inte rättar till den felaktiga droppningen, så får du ett 
slags plikt.  

Ja 14.3 

12.  Om bollen gått ned i ett rött pliktområde, får du då droppa enligt 
flagglinje-alternativet genom skärningspunkten?  
Detta alternativ gäller båda typerna av pliktområden. Du får ett 
slags plikt för lättnaden. 

Ja 17.1 

13.  Om du ska identifiera din boll på fairway genom att vrida på 
den, måste du då markera den först?  
Annars får du ett slags plikt.  

Ja 7.3 

14.  Är en grusad gångväg ett tillverkat föremål?  
Den är ett oflyttbart tillverkat föremål (som räknas som ett 
onormalt banförhållande), så du får ta lättnad utan plikt. R 16.1  

Ja Def. 

15.  Får du förbättra området för svingen genom att böja undan en 
gren?  
Du får två slags plikt.  

Nej 8.1 

16.  Om din boll ligger ospelbar i en bunker och inte vill spela från 
bunkern, måste du då spela från föregående plats om du vill slå 
nästa slag från ett läge utanför bunkern?  
Du får med två slags plikt droppa enligt flagglinje-alternativet 
utanför bunkern.  

Nej 19.3 
 



Nr Fråga J/N Regel 
17.  Får du plikt om du råkar träffa din bag med bollen när du slagit 

ett slag?  
Ingen plikt om bollen träffar din utrustning eller dig själv och det 
var oavsiktligt.  

Nej 11.1 

18.  Är det tillåtet att spela från ett område som är markerat med 
blå-gröna pinnar på fairway?  
Blå-gröna pinnar innebär ett att det är mark under arbete som 
samtidigt är en spelförbudszon. Lokal regel 
Obligatorisk dropp utan plikt vid störande inverkan på bollens 
läge, stansen eller den avsedda svingen.  
Om du spelar från ett område med blå-gröna pinnar får du två 
slags plikt. R 14.7   

Nej 2.4 
16.1 

 


