
Veckans regelnöt v. 23 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du droppade bollen från höfthöjd och sedan spelade på den?  
   

Spelare byter droppningsalternativ när hon droppat för ospelbar boll  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Elin tar lättnad för ospelbar boll i en liten buske. Hon droppar korrekt enligt sidleds-
alternativet, men bollen studsar ut ur lättnadsområdet.  
När hon ska droppa om, säger Elin till markören att hon nu droppar enligt flagglinje-
alternativet fem meter från bollens ursprungliga läge. Efter droppningen stannar 
bollen kvar i det nya lättnadsområdet, varefter Elin spelar bollen.  
Vad gäller för förfarandet och eventuell plikt (utöver ett slags plikt för lättnaden för 
ospelbar boll)? 

A Elins förfarande var tillåtet, om markören godkänner det. Inga pliktslag 
tillkommer.  

B Elins förfarande var tillåtet, oavsett om markören godkänner det eller ej. Inga 
pliktslag tillkommer.  

C Elin gjorde fel och hon får ytterligare ett slags plikt. 
D Elin gjorde fel och hon får ytterligare två slags plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning).  

 



Veckans regelnöt v. 23 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du droppade bollen från höfthöjd och sedan spelade på den?  
Ja. Bollen ska droppas från knähöjd. Ett slags plikt, om det är korrekt i övrigt. R 14.3   

Spelare byter droppningsalternativ när hon droppat för ospelbar boll  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Elin tar lättnad för ospelbar boll i en liten buske. Hon droppar korrekt enligt sidleds-
alternativet, men bollen studsar ut ur lättnadsområdet.  
När hon ska droppa om, säger Elin till markören att hon nu droppar enligt flagglinje-
alternativet fem meter från bollens ursprungliga läge. Efter droppningen stannar 
bollen kvar i det nya lättnadsområdet, varefter Elin spelar bollen.  
Vad gäller för förfarandet och eventuell plikt (utöver ett slags plikt för lättnaden för 
ospelbar boll)? 

A Elins förfarande var tillåtet, om markören godkänner det. Inga pliktslag 
tillkommer.  

B Elins förfarande var tillåtet, oavsett om markören godkänner det eller ej. Inga 
pliktslag tillkommer.  

C Elin gjorde fel och hon får ytterligare ett slags plikt. 
D Elin gjorde fel och hon får ytterligare två slags plikt. 
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning).  

Till att börja med får Elin med ett slags plikt ta lättnad för ospelbar boll, såvida inte 
bollen ligger i ett pliktområde. R 19.1  
Det är inte tillåtet att byta droppningsalternativ inför den andra droppningen. Elin får 
därför två slags plikt för spel från plats utöver ett slags plikt för ospelbar boll.  
R 19.2, R 14.3 och R 14.7  
OBS! Elin kunde ha rättat till felet, innan hon spelade bollen efter den andra 
droppningen. R 14.5  

Svarsalternativ D   

 


