
Veckans regelnöt v. 18 2022  

Ja eller Nej-frågan  
Måste du spela en provisorisk boll, när du tror att den ursprungliga bollen kan vara 
svår att hitta i ruffen eller är out of bounds?  
 
  

Spelare förväxlar bollar i fickan när han lyft boll från green  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

David har återplacerat bollen på green efter att ha haft den i byxfickan efter att han 
torkat av den. Hans putt blir en decimeter för kort. När han ska slå i kortputten 
upptäcker han att han har råkat lägga tillbaka reservbollen som han hade i fickan.  
Vad gäller? 

A Han får ett slags plikt och måste byta till den ursprungliga bollen. 
B Han får ett slags plikt och ska inte byta till den ursprungliga bollen. 
C Han får två slags plikt och måste byta till den ursprungliga bollen. 
D Han får två slags plikt och ska inte byta till den ursprungliga bollen. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning).  

 
 



Veckans regelnöt v. 18 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Måste du spela en provisorisk boll, när du tror att den ursprungliga bollen kan vara 
svår att hitta i ruffen eller är out of bounds?  
Nej, men du bör göra det, eftersom du sparar tid om du inte hittar bollen eller om 
den är out of bounds. R 18.3  

Spelare förväxlar bollar i fickan när han lyft boll från green  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

David har återplacerat bollen på green efter att ha haft den i byxfickan efter att han 
torkat av den. Hans putt blir en decimeter för kort. När han ska slå i kortputten 
upptäcker han att han har råkat lägga tillbaka reservbollen som han hade i fickan.  
Vad gäller? 

A Han får ett slags plikt och måste byta till den ursprungliga bollen. 
B Han får ett slags plikt och ska inte byta till den ursprungliga bollen. 
C Han får två slags plikt och måste byta till den ursprungliga bollen. 
D Han får två slags plikt och ska inte byta till den ursprungliga bollen. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

När David förväxlar bollar och puttar på reservbollen blir denna en felaktigt inbytt 
boll som är i spel, och han får två slags plikt. R 6.3  
När han upptäcker felet kan detta inte rättas till genom att byta tillbaka. Om han 
trots allt gör detta och puttar blir nämligen ursprungsbollen en felaktigt inbytt boll 
och han får ytterligare två slags plikt och totalt fyra slags plikt!  
OBS! Hade David upptäckt förväxlingen innan han puttade första gången hade han 
kunnat byta tillbaka och på så sätt sluppit plikt. R 14.5  

Svarsalternativ D  
OBS! Det är särskilt lätt att råka förväxla bollar vid greensome, om det är partnerns 
boll som har valts. Spelaren vars boll inte används bör därför lägga sin egen boll i 
bagen alternativt aldrig stoppa ned partnerns boll i fickan.  

 

 


