
Veckans regelnöt v. 22 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om din boll träffar en borttagen flaggstång flera meter vid sidan av 
hålet, om du chippar från foregreen?  
 
   

Boll droppad för pluggad boll i semiruffen rullar ned i bunker  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Olles boll är pluggad i semiruffen efter ett slag från fairway. Han lyfter och rengör 
bollen, och droppar den sedan från knähöjd på en punkt alldeles bakom där bollen 
låg pluggad. Bollen stannar inte, utan rullar ned i en bunker i närheten, men hamnar 
inte närmare hål. Bollen har stannat mindre än en klubblängd från referenspunkten.  
Vad gäller?  

A Olle droppade på ett korrekt sätt och han ska inte droppa om.  
B Olle måste droppa om och detta utan plikt.  
C Olle får välja mellan att droppa om och att spela bollen där den ligger.  
D Olle måste placera bollen så nära som möjligt den punkt där den först träffade 

marken när den droppades.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 



Veckans regelnöt v. 22 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om din boll träffar en borttagen flaggstång flera meter vid sidan av 
hålet, om du chippar från foregreen?  
Nej. Ingen plikt om flaggstången träffas oavsiktligt, såvida den inte placerats där för 
att kunna stoppa bollen. R 13.2   

Boll droppad för pluggad boll i semiruffen rullar ned i bunker  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Olles boll är pluggad i semiruffen efter ett slag från fairway. Han lyfter och rengör 
bollen, och droppar den sedan från knähöjd på en punkt alldeles bakom där bollen 
låg pluggad. Bollen stannar inte, utan rullar ned i en bunker i närheten, men hamnar 
inte närmare hål. Bollen har stannat mindre än en klubblängd från referenspunkten.  
Vad gäller?  

A Olle droppade på ett korrekt sätt och han ska inte droppa om.  
B Olle måste droppa om och detta utan plikt.  
C Olle får välja mellan att droppa om och att spela bollen där den ligger.  
D Olle måste placera bollen så nära som möjligt den punkt där den först träffade 

marken när den droppades.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

En spelare har rätt till lättnad utan plikt för pluggad på hela spelfältet. R 16.3  
Olle droppar visserligen korrekt, men eftersom bollen stannar i bunkern (dvs. utanför 
spelfältet), så är den utanför lättnadsområdet. Han måste därför droppa om.  
Def. av lättnadsområde och R 14.3  
OBS! Om Olle spelar bollen från bunkern, får han två slags plikt för spel från fel 
plats. R 14.7 

Svarsalternativ B  


