
Seniorgolfens regelfrågor v 23 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 

Måste du droppa på nytt ifall du droppar utanför 
lättnadsområdet och bollen rullar in i detta?  

Kommentar:  
  
 

  

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

Regelsituation P Regel 

Din boll studsar på ett träd och träffar din bag.  

Kommentar:  
 
 

  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

I vilket av alternativen som gäller flaggstången får du plikt?  

a Du slår en socket när du chippar och bollen träffar flaggstången som 
ligger utanför green.  

b Du tar bort en opassad flaggstång ur hålet, när din boll rullar i riktning 
mot detta.  

c Du puttar från green och bollen träffar en opassad flaggstång i hålet.  

d Du puttar från green och bollen träffar en passad flaggstång, eftersom 
denna har fastnat i hålet och den som passar får inte upp den.  

Kommentar:  
 
 
 
  
 

 



Facit med kommentarer 
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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 

Måste du droppa på nytt ifall du droppar utanför 
lättnadsområdet och bollen rullar in i detta?  

Kommentar:  
  
 

Ja  

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

Regelsituation P Regel 

Din boll studsar på ett träd och träffar din bag.  

Kommentar:  
 
 

0  

3. Vilket alternativ är korrekt? 

Påstående/Fråga 

I vilket av alternativen som gäller flaggstången får du plikt?  

a Du slår en socket när du chippar och bollen träffar flaggstången som 
ligger utanför green.  

b Du tar bort en opassad flaggstång ur hålet, när din boll rullar i 

riktning mot detta.  

c Du puttar från green och bollen träffar en opassad flaggstång i hålet.  

d Du puttar från green och bollen träffar en passad flaggstång, eftersom 
denna har fastnat i hålet och den som passar får inte upp den.  

Kommentar:  
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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 

Måste du droppa på nytt ifall du droppar utanför 
lättnadsområdet och bollen rullar in i detta?  

Kommentar: Ett slags plikt, om du spelar bollen.  
Felet kan rättas till innan du spelar bollen. R 14.5  
 

Ja 14.3 

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

Regelsituation P Regel 

Din boll studsar på ett träd och träffar din bag.  

Kommentar: Ingen plikt om din boll oavsiktligt träffar dig 
själv eller din utrustning.  
 

0 11.1 

3. Vilket alternativ är korrekt?  

Påstående/Fråga   

I vilket av alternativen som gäller flaggstången får du plikt?  

a Du slår en socket när du chippar och bollen träffar flaggstången som 
ligger utanför green.  

b Du tar bort en opassad flaggstång ur hålet, när din boll rullar i 

riktning mot detta.  

c Du puttar från green och bollen träffar en opassad flaggstång i hålet.  

d Du puttar från green och bollen träffar en passad flaggstång, eftersom 
denna har fastnat i hålet och den som passar får inte upp den.  

Kommentar: Du får två slags plikt för att det skulle ha kunnat påverka 
bollens rörelse. R 13.2  
Du får ingen plikt om du träffar en opassad flaggstång i hålet. R 13.2  
I de övriga alternativen träffas flaggstången oavsiktligt och då blir det 
ingen plikt och bollen spelas som den ligger. R 13.2  
 

 


