
Veckans regelnöt v. 19 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Räcker det att markören noterar antalet slag på varje hål om det är en poängbogey-
tävling?  
 
 
 

Lättnad för ”onormala banförhållanden”  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Vid vilket av dessa tillfällen får du alltid utan plikt droppa dig fri från ”onormala 
banförhållanden”? 

A Din boll ligger på foregreen och du har vatten på green i din spellinje. 
B Din boll på fairway ligger i ett hjulspår efter en traktor. 
C Din boll ligger i en gammal hög med multnande gräsklipp. 
D Din boll ligger på spelfältet i ett hål grävt för en vattenledning, men området är 

inte markerat. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 



Veckans regelnöt v 19 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Räcker det att markören noterar antalet slag på varje hål om det är en poängbogey-
tävling?  
Ja, det är tävlingsledningens ansvar att beräkna poängen. R 3.3 och R 21.1 
På scorekortet i poängbogey räcker det därför att bruttoscoren finns med på alla 
poänggivande hål. Övriga hål kan ”streckas”.  

Lättnad för ”onormala banförhållanden”  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Vid vilket av dessa tillfällen får du alltid utan plikt droppa dig fri från ”onormala 
banförhållanden”? 

A Din boll ligger på foregreen och du har vatten på green i din spellinje. 
B Din boll på fairway ligger i ett hjulspår efter en traktor. 
C Din boll ligger i en gammal hög med multnande gräsklipp. 
D Din boll ligger på spelfältet i ett hål grävt för en vattenledning, men området är 

inte markerat. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Till onormala banförhållanden räknas hål gjort av djur, mark under arbete (MUA), 
oflyttbart tillverkat föremål och tillfälligt vatten. Def. och R 16.1  
Lättnad utan plikt medges ej om bollen ligger i ett pliktområde.  
Vatten i spellinjen på green kan man bara få lättnad för om bollen ligger på green. 
Ett ”traktorspår” är inte ett onormalt banförhållande, såvida det inte införts en 
tillfällig lokal regel om detta eller om det finns i ett område markerat som ett 
onormalt banförhållande.  
En gräshög som inte är avsedd för bortforsling är inte MUA, såvida inte området 
med högen markerats som detta.  
Ett hål som grävts av banarbetare är MUA oavsett om det har markerats som detta 
eller ej och lättnad medges. R 16.1  
OBS! Lättnad utan plikt medges för ett onormalt banförhållande även om bara 
stansen eller den avsedda svingen störs.  

Svarsalternativ D  


