
Seniorgolfens regelfrågor v 19 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 använda en putter, vars skaft kröktes, när du slog den 
mot bagen efter att ha fyrputtat?  

Kommentar:  
 
  
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du slår inte om slaget, när du sett bollen träffa en kraftledning 
på 10:an.  

Kommentar:  
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

På tee gör du en provsving, innan du slår ut, och råkar träffa den peggade 
bollen, som far iväg och lägger sig out of bounds. Vad gäller?  

a Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 1 från tee. 

b Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 2 från tee.  

c Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 3 från tee.  

d Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 4 från tee.  

Kommentar:  
 
 
 
 

 



Facit med kommentarer 
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Ja  

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

Regelsituation P Regel 

Du slår inte om slaget, när du sett bollen träffa en kraftledning 
på 10:an.  
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2  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

På tee gör du en provsving, innan du slår ut, och råkar träffa den peggade 
bollen, som far iväg och lägger sig out of bounds. Vad gäller?  

a Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 1 från tee. 

b Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 2 från tee.  

c Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 3 från tee.  
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1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du använda en putter, vars skaft kröktes, när du slog den 
mot bagen efter att ha fyrputtat?  

Kommentar: Du får fortsätta använda en skadad klubba, 
oavsett hur skadan uppkom, såvida du inte skadade den med 
avsikten att ändra dess egenskaper.  
 

Ja 4.1 

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

Regelsituation P Regel 

Du slår inte om slaget, när du sett bollen träffa en kraftledning 
på 10:an.  

Kommentar: Enligt lokala regeln måste slaget slås om.  
R 14.6 och R 14.7  
 

2 Lokal 
regel 

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

På tee gör du en provsving, innan du slår ut, och råkar träffa den peggade 
bollen, som far iväg och lägger sig out of bounds. Vad gäller?  

a Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 1 från tee. 

b Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 2 från tee.  

c Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 3 från tee.  

d Du ska pegga upp en boll igen och slå ditt slag nr 4 från tee.  

Kommentar: En provsving är inte ett slag, så bollen som gick out of bounds 
var aldrig i spel. Definition av slag och R 6.1  
 
 
 

 


