
Veckans regelnöt v. 20 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du förbättra området för svingen genom att ställa dig på en störande gren?  
  

Spelare vill ta lättnad för träpalissad i ett pliktområde när bollen ligger på 
foregreen  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Peters boll ligger på foregreen. När han ska inta stansen står han med högerfoten 
på en träpalissad som befinner sig i ett pliktområde framför green. Peter vill droppa 
sig fri utan plikt.  
Vad gäller? 

A Han får inte fri dropp, eftersom palissaden är i pliktområdet. 
B Han får fri dropp, såvida inte en lokal regel har förklarat palissaden vara ett 

organiskt föremål. 
C Han får alltid fri dropp i ett läge som detta.  
D Han får fri dropp om markören tillåter detta.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 20 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du förbättra området för svingen genom att ställa dig på en störande gren?  
Nej, du får två slags plikt om du gör detta (slagspel). R 8.1 

Spelare vill ta lättnad för träpalissad i ett pliktområde när bollen ligger på 
foregreen  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Peters boll ligger på foregreen. När han ska inta stansen står han med högerfoten 
på en träpalissad som befinner sig i ett pliktområde framför green. Peter vill droppa 
sig fri utan plikt.  
Vad gäller? 

A Han får inte fri dropp, eftersom palissaden är i pliktområdet. 
B Han får fri dropp, såvida inte en lokal regel har förklarat palissaden vara ett 

organiskt föremål. 
C Han får alltid fri dropp i ett läge som detta.  
D Han får fri dropp om markören tillåter detta.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning).  

Palissaden är ett oflyttbart tillverkat föremål och räknas därför som ett onormalt 
banförhållande. Eftersom bollen ligger på spelfältet får Peter ta lättnad utan plikt 
när stansen störs av palissaden, även om denna är i ett pliktområde. R 16.1  

Svarsalternativ B  

OBS! På Lidköpings GK är träpalissaderna belägna utanför pliktområdena.  

Vid tour-tävlingar ligger palissaderna nästan alltid i pliktområdena och har förklarats 
vara organiska föremål i en lokal regel. Dels för att det blir mer raffinerade lägen att 
spela från, dels för att undvika droppningar vid situationer som i ovanstående 
exempel.  
Vid alla SGF:s tävlingar, t.ex. nationella seriespelet, Teen Tour och Seniortouren, är 
en palissad, som ligger i ett pliktområde, förklarad som ett organiskt föremål i de 
lokala regler som finns på det särskilda regelkortet.  


