
Seniorgolfens regelfrågor v 21 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 byta boll när du ska droppa om i samband med lättnad 
för mark under arbete, trots att bollen inte skadats under 
spelet av hålet?  

Kommentar:  
 
 
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Du lagar klövavtryck från en älg i spellinjen på green.  

Kommentar: 
 
 

 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Vilket av följande påståenden är felaktigt?  

a Du får hålla flaggstången i ena handen, medan du slår i en kort putt med 
puttern i den andra.  

b Din caddie får hålla ett paraply över dig när du puttar.  

c Du får själv hålla ett paraply över dig när du puttar.  

d Du får använda både vänster- och högerhandske när du spelar.  

Kommentar:  
  
 
 

 



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v 21 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 byta boll när du ska droppa om i samband med lättnad 
för mark under arbete, trots att bollen inte skadats under 
spelet av hålet?  

Kommentar:  
 
 
 

Ja  

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

Regelsituation P Regel 

Du lagar klövavtryck från en älg i spellinjen på green.  

Kommentar: 
 
 

 

0  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Vilket av följande påståenden är felaktigt?  

a Du får hålla flaggstången i ena handen, medan du slår i en kort putt med 
puttern i den andra.  

b Din caddie får hålla ett paraply över dig när du puttar.  

c Du får själv hålla ett paraply över dig när du puttar.  

d Du får använda både vänster- och högerhandske när du spelar.  

Kommentar:  
  
 
 

 
  



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v 21 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 byta boll när du ska droppa om i samband med lättnad 
för mark under arbete, trots att bollen inte skadats under 
spelet av hålet?  

Kommentar: Du får alltid byta boll när du ska droppa.  
 
 
 

Ja 6.3 
14.3 

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

Regelsituation P Regel 

Du lagar klövavtryck från en älg i spellinjen på green.  

Kommentar: Tillåtet att på green laga skador som orsakats 
av djur, så länge inte greenytan testas, oavsett var bollen 
ligger.  

 

0 13.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?   

Påstående/Fråga 

Vilket av följande påståenden är felaktigt?  

a Du får hålla flaggstången i ena handen, medan du slår i en kort putt med 
puttern i den andra.  

b Din caddie får hålla ett paraply över dig när du puttar.  

c Du får själv hålla ett paraply över dig när du puttar.  

d Du får använda både vänster- och högerhandske när du spelar.  

Kommentar: Det blir två slags plikt om du tar emot fysisk hjälp mot vädret 
av en annan person när du slår ditt slag. R 10.2  
 
 

 


