
Veckans regelnöt v. 17 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du alltid droppa dig fri utan plikt om bollens läge, din stans eller sving störs av 
ett oflyttbart tillverkat föremål?  
 

Annorlunda användning av regnbyxor  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Zacharias utslag har hamnat i utkanten av ett buskage. Han kommer inte åt att slå 
ett normalt slag, men han skulle kunna lägga sig på knä och chippa bollen med kort 
baksving.   
Eftersom det har regnat vill Zacharias inte smutsa ned sina ljusa byxor. Han plockar 
därför fram sina regnbyxor ur bagen. Men för att spara tid sätter han inte på sig 
dem, utan istället breder han ut dem på marken. Sedan sätter han sig på knä 
ovanpå plagget och chippar bollen.  
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 blir diskvalificerad. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 17 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du alltid droppa dig fri utan plikt om bollens läge, din stans eller sving störs av 
ett oflyttbart tillverkat föremål?  
Nej, Inte om bollen ligger i ett pliktområde. R 16.1  

Annorlunda användning av regnbyxor  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Zacharias utslag har hamnat i utkanten av ett buskage. Han kommer inte åt att slå 
ett normalt slag, men han skulle kunna lägga sig på knä och chippa bollen med kort 
baksving.   
Eftersom det har regnat vill Zacharias inte smutsa ned sina ljusa byxor. Han plockar 
därför fram sina regnbyxor ur bagen. Men för att spara tid sätter han inte på sig 
dem, utan istället breder han ut dem på marken. Sedan sätter han sig på knä 
ovanpå plagget och chippar bollen.  
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 blir diskvalificerad. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Det är förbjudet att bygga underlag för stansen. I och med att byxorna inte används 
som det klädesplagg det är, räknas de som ett underlag. Eftersom Zacharias stödjer 
sig på knäna ingår förfarandet i stansen. Han får därför två slags plikt.  
R 8.1 och Int. 8.1a/5  
OBS! Hade han satt på sig byxorna istället för att lägga ut dem på marken hade han 
givetvis inte fått någon plikt. 

Svarsalternativ C  
 

 

http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/Rules-of-Golf.aspx#/rules/?ruleNum=13&subRuleNum=3&decisionId=1C5499D5-469F-4624-8D21-BFF29CEE4CC8

