
Veckans regelnöt v. 16 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du pegga upp din boll hur långt bakom teemarkeringarna du vill?  
 

Spelaren lyfter bollen för identifiering i ruffen  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Ulriks utslag på 3:an har hamnat långt ut i ruffen till vänster. Han vill vara säker på 
att det är rätt boll så han tänker lyfta den. De andra spelarna i bollen är bland 
träden till höger, så han bryr sig inte om att berätta vad han tänker göra. Eftersom 
det är lätt att se var bollen ligger markerar han den inte, innan han lyfter upp den.  
När Ulrik har bollen i handen ser han att det är hans boll, men eftersom den är 
smutsig passar han på att torka av den, innan han försiktigt lägger tillbaka den på 
rätt plats.  
Vad gäller? 

A Inget regelbrott är begånget, så det blir inga pliktslag. 
B Han får ett slags plikt.  
C Han får två slags plikt.  
D Han får tre slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 16 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du pegga upp din boll hur långt bakom teemarkeringarna du vill?  
Nej; max två klubblängder bakom främre teegränsen. Definition  

Spelaren lyfter bollen för identifiering i ruffen  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel.  

Ulriks utslag på 3:an har hamnat långt ut i ruffen till vänster. Han vill vara säker på 
att det är rätt boll så han tänker lyfta den. De andra spelarna i bollen är bland 
träden till höger, så han bryr sig inte om att berätta vad han tänker göra. Eftersom 
det är lätt att se var bollen ligger markerar han den inte, innan han lyfter upp den.  
När Ulrik har bollen i handen ser han att det är hans boll, men eftersom den är 
smutsig passar han på att torka av den, innan han försiktigt lägger tillbaka den på 
rätt plats.  
Vad gäller? 

A Inget regelbrott är begånget, så det blir inga pliktslag. 
B Han får ett slags plikt.  
C Han får två slags plikt.  
D Han får tre slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Det blir inte plikt om en spelare inte informerar markören eller någon annan spelare 
att han tänker lyfta bollen för identifiering. R 7.3  
Spelaren måste markera bollen innan han lyfter den. Om han inte gör detta, blir det 
ett slags plikt. R 7.3   
När bollen är lyft får den inte rengöras mer än vad som krävs för identifieringen. Om 
den rengörs mer än vad som behövs, får spelaren ett slags plikt. R 7.3  
Men eftersom han redan fått ett slags plikt för att han inte markerade bollen får han 
totalt ett slags plikt för ”felaktigt agerande i samband med identifiering”. R 7.3  

Svarsalternativ B  

 


