
Veckans regelnöt v. 21 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du pliktslag om du råkar rubba bollen när du tar bort en glasspinne i närheten av 
bollen i ruffen?  
 
 
 
 

Övningsputtning under pausen  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel på Lidköpings GK. 

När spelarna puttat färdigt på 9:an har föregående boll ännu inte slagit ut på 10:an, 
så det blir till att ta paus.  
Carl tar med sig tre bollar och ställer sig på putting-greenen framför klubbhuset och 
övningsputtar, medan de andra spelarna i bollen sätter sig och fikar. När det börjar 
bli dags att slå ut ansluter han till de andra vid 10:ans tee.  
Vad gäller för Carls övningsputtande under pausen? 

A Det är tillåtet och han får ingen plikt.  
B Det är inte tillåtet. Han får ett slags plikt. 
C Det är inte tillåtet. Han får två slags plikt. 
D Det är inte tillåtet. Han blir diskvalificerad. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 21 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan  
Får du pliktslag om du råkar rubba bollen när du tar bort en glasspinne i närheten av 
bollen i ruffen?  
Nej, inte om du återplacerar bollen. Glasspinnen var ett flyttbart tillverkat föremål. 
R 15.2  
Bollen måste återplaceras, annars blir det två slags plikt för spel från fel plats (om 
det är slagspel). R 14.7 

Övningsputtning under pausen 
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel på Lidköpings GK. 

När spelarna puttat färdigt på 9:an har föregående boll ännu inte slagit ut på 10:an, 
så det blir till att ta paus.  
Carl tar med sig tre bollar och ställer sig på putting-greenen framför klubbhuset och 
övningsputtar, medan de andra spelarna i bollen sätter sig och fikar. När det börjar 
bli dags att slå ut ansluter han till de andra vid 10:ans tee.  
Vad gäller för Carls övningsputtande under pausen? 

A Det är tillåtet och han får ingen plikt.  
B Det är inte tillåtet. Han får ett slags plikt. 
C Det är inte tillåtet. Han får två slags plikt. 
D Det är inte tillåtet. Han blir diskvalificerad.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Övningsputtande på övningsgreener är alltid tillåtet mellan två hål. Carls agerande 
är alltså tillåtet, så länge inte spelet fördröjs orimligt. R 5.5  

Svarsalternativ A  

OBS! Under ronden är det också tillåtet att öva puttning och chippning på eller nära 
föregående green eller nästa tee (utom från ett hinder), så länge inte spelet fördröjs.  

 


