
Seniorgolfens regelfrågor v 18 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 trampa till bakom bollen på tee för att bollen ska ligga 
bättre när du ska slå ut?  

Kommentar:  
 
  
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du droppar dig fri ”utan plikt” på fairway inom en klubblängd 
från referenspunkten, men inte närmare hål, sedan bollen 
legat i tillfälligt vatten i ruffen, och spelar sedan bollen.  

Kommentar:  
 
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Din boll ligger i en bunker och några centimeter från bollen ligger en 
glasspinne av trä och en tallkvist. Vad får du ta bort innan du slår?  

a Inget av dem  

b Bara glasspinnen  

c Bara tallkvisten  

d Både glasspinnen och tallkvisten  

Kommentar:  
 
  
 

 



Facit med kommentarer 
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1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du trampa till bakom bollen på tee för att bollen ska ligga 
bättre när du ska slå ut?  
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Ja  

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

Regelsituation P Regel 

Du droppar dig fri ”utan plikt” på fairway inom en klubblängd 
från referenspunkten, men inte närmare hål, sedan bollen 
legat i tillfälligt vatten i ruffen, och spelar sedan bollen. 

Kommentar:  
 
 
 

0  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Din boll ligger i en bunker och några centimeter från bollen ligger en 
glasspinne av trä och en tallkvist. Vad får du ta bort innan du slår?  

a Inget av dem  

b Bara glasspinnen  

c Bara tallkvisten  
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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 trampa till bakom bollen på tee för att bollen ska ligga 
bättre när du ska slå ut?  

Kommentar: På tee är detta tillåtet.  
OBS! Gäller också om bollen är i spel. 
Utanför tee ger det två slags plikt. R 8.1  
 

Ja 6.2 

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

Regelsituation P Regel 

Du droppar dig fri ”utan plikt” på fairway inom en klubblängd 
från referenspunkten, men inte närmare hål, sedan bollen 
legat i tillfälligt vatten i ruffen, och spelar sedan bollen.  

Kommentar: Regeln skiljer inte på ruff och fairway, så 
omfattar lättnadsområdet en del av fairway är det bara att 
tacka och ta emot.  
 

0 16.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?  

Påstående/Fråga 

Din boll ligger i en bunker och några centimeter från bollen ligger en 
glasspinne av trä och en tallkvist. Vad får du ta bort innan du slår?  

a Inget av dem  

b Bara glasspinnen  

c Bara tallkvisten  

d Både glasspinnen och tallkvisten  

Kommentar: Glasspinnen är tillverkad och är därför ett flyttbart tillverkat 
föremål och får tas bort på hela banan. R 15.2.  
Tallkvisten är ett löst naturföremål och får flyttas på hela banan. R 15.1  
 

 


