
Seniorgolfens regelfrågor v 20 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 begära att en spelare flyttar sin bollmarkering på green 
för att denna i form av en greenlagare kan vara till hjälp för en 
annan spelare som ska chippa?  

Kommentar:  
  
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du böjer undan gräs, så att du ska kunna se bollen när du skall 
slå från hög ruff.  

Kommentar:  
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

När du sätter ner klubban bakom bollen på fairway, så råkar du peta till 
bollen, så att den rullar iväg ett par centimeter. Vad gäller?  

a Spela bollen som den ligger med ett slags plikt.  

b Återplacera bollen med ett slags plikt.  

c Återplacera bollen med två slags plikt.  

d Återplacera bollen utan plikt.  

Kommentar: 
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1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Får du begära att en spelare flyttar sin bollmarkering på green 
för att denna i form av en greenlagare kan vara till hjälp för en 
annan spelare som ska chippa?  

Kommentar: Den kan t.ex. fungera som ”stopp” och spelaren 
måste flytta (eller byta ut) den om du begär detta.  
 

Ja 15.3 

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

Regelsituation P Regel 

Du böjer undan gräs, så att du ska kunna se bollen när du skall 
slå från hög ruff.  

Kommentar: Otillåtet sätt att förbättra förhållanden för 
slaget.  
 

2 8.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?   

Påstående/Fråga 

När du sätter ner klubban bakom bollen på fairway, så råkar du peta till 
bollen, så att den rullar iväg ett par centimeter. Vad gäller?  

a Spela bollen som den ligger med ett slags plikt.  

b Återplacera bollen med ett slags plikt.  

c Återplacera bollen med två slags plikt.  

d Återplacera bollen utan plikt.  

Kommentar: Även om bollen rubbas oavsiktligt under adressering så blir 
det plikt, eftersom bollen inte låg på green. R 9.4  
Lägger du inte tillbaka bollen får du två slags plikt för spel från fel plats. 
R 14.7  
 

 


