
Seniorgolfens regelfrågor v 22 2022  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK  

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Slipper du plikt om du flyttat en störande tee-kula, men sätter 
tillbaka den före utslaget och sedan peggar om?  

Kommentar:  
 
  
 

  

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Din caddie vidrör greenytan i spellinjen när han visar vart du 
ska sikta när du ska putta från green.  

Kommentar:  
  
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Vilket av påståendena om bunkrar är felaktigt?  

a En boll är inuti bunkern om den ligger i denna eller om någon del av 
bollen vidrör bunkern.  

b Det går inte att få lättnad utan plikt för ett oflyttbart tillverkat föremål när 
bollen ligger i en bunker.  

c Gräsbevuxen mark i en bunker tillhör inte bunkern.  

d En bunker är en iordningställd sandyta från vilken grästorv eller jord har 
tagits bort.  

Kommentar:  
 
 

 



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v 22 2022  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK  

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)? 

Fråga J/N Regel 

Slipper du plikt om du flyttat en störande tee-kula, men sätter 
tillbaka den före utslaget och sedan peggar om?  

Kommentar:  
 
  
 

Ja  

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Din caddie vidrör greenytan i spellinjen när han visar vart du 
ska sikta när du ska putta från green.  

Kommentar:  
  
 

0  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

Vilket av påståendena om bunkrar är felaktigt?  

a En boll är inuti bunkern om den ligger i denna eller om någon del av 
bollen vidrör bunkern.  

b Det går inte att få lättnad utan plikt för ett oflyttbart tillverkat 

föremål när bollen ligger i en bunker.  

c Gräsbevuxen mark i en bunker tillhör inte bunkern.  

d En bunker är en iordningställd sandyta från vilken grästorv eller jord har 
tagits bort.  

Kommentar:  
 
 

 
  



Facit med kommentarer 

Seniorgolfens regelfrågor v 22 2022  

Uppgifterna gäller singelspel slagtävling på Lidköpings GK  

Svara först med hjälp av ”regelkänslan”. Använd sedan regelboken (Spelarens 
upplaga) för att bli helt säker och skriv till sist in rätt regelmoment.  

1. Ja eller Nej (J/N)?  

Fråga J/N Regel 

Slipper du plikt om du flyttat en störande tee-kula, men sätter 
tillbaka den före utslaget och sedan peggar om?  

Kommentar: Du får återställa vissa otillåtna förbättrade 
förhållanden och genom detta undvika plikt. 
Om du sätter tillbaka den efter slaget får du två slags plikt.   
 

Ja 8.1 

2. Vad blir plikten (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ? 

Regelsituation P Regel 

Din caddie vidrör greenytan i spellinjen när han visar vart du 
ska sikta när du ska putta från green.  

Kommentar: Det är OK (men förbättras spellinjen på ett 
otillåtet sätt blir det två slags plikt).  
 

0 13.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?   

Påstående/Fråga 

Vilket av påståendena om bunkrar är felaktigt?  

a En boll är i bunkern om den ligger inuti denna eller om någon del av 
bollen vidrör bunkern.  

b Det går inte att få lättnad utan plikt för ett oflyttbart tillverkat 

föremål när bollen ligger i en bunker.  

c Gräsbevuxen mark i en bunker tillhör inte bunkern.  

d En bunker är en iordningställd sandyta från vilken grästorv eller jord har 
tagits bort.  

Kommentar: Bollen måste droppas i bunkern. R 16.1  
 
 

 


