
Veckans regelnöt v. 24 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du råkar träffa din bag med bollen när du slår ett slag?  
  

Segraren kommer på regelbrott på vägen hem  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Victor har vunnit C-klassen. I bilen på väg hem berättar han för frun vilken tur han 
hade när han utan plikt fick droppa sig fri från ett knivigt läge på hål 4, något som 
ledde till en fin trepoängare. Detta tack vare rutinerade medspelare, som kunde 
informera om lättnadsmöjligheten.  
Regelkunniga makan Lena hajar till, för det var inte alls tillåtet att göra som Victor 
gjorde. När skadan väl var skedd skulle han ha haft två slags plikt för spel från fel 
plats.  
När paret kommit hem tittar man för säkerhets skull i regelboken. Det visar sig då 
att hustrun haft rätt och att Victor skulle haft två poäng mindre på hålet och totalt. 
Efter en kort tids funderande ringer Victor upp tävlingsledningen och berättar om det 
inträffade.  
Vilket besked borde han få? 

A Det påförs ingen plikt. Resultatlistan gäller och han är fortfarande segrare.  
B Han påförs två slags plikt på det aktuella hålet, vilket innebär två poäng mindre 

eftersom C-klassen spelade poängbogey. Resultatlistan räknas om och han 
måste lämna tillbaka sitt förstapris om någon annan kommer före. 

C Han påförs totalt fyra slags plikt på det aktuella hålet, vilket innebär tre poäng 
mindre eftersom C-klassen spelade poängbogey. Resultatlistan räknas om och 
han måste lämna tillbaka sitt förstapris om någon annan kommer före.  

D Han blir diskvalificerad och måste lämna tillbaka sitt förstapris.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning).  

 



Veckans regelnöt v. 24 2022 – Facit 

Får du plikt om du råkar träffa din bag med bollen när du slår ett slag?  
Nej. Du får ingen plikt eftersom det var oavsiktligt. R 11.1  

Segraren kommer på regelbrott på vägen hem  
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel. 

Victor har vunnit C-klassen. I bilen på väg hem berättar han för frun vilken tur han 
hade när han utan plikt fick droppa sig fri från ett knivigt läge på hål 4, något som 
ledde till en fin trepoängare. Detta tack vare rutinerade medspelare, som kunde 
informera om lättnadsmöjligheten.  
Regelkunniga makan Lena hajar till, för det var inte alls tillåtet att göra som Victor 
gjorde. När skadan väl var skedd skulle han ha haft två slags plikt för spel från fel 
plats.  
När paret kommit hem tittar man för säkerhets skull i regelboken. Det visar sig då 
att hustrun haft rätt och att Victor skulle haft två poäng mindre på hålet och totalt. 
Efter en kort tids funderande ringer Victor upp tävlingsledningen och berättar om det 
inträffade.  
Vilket besked borde han få? 

A Det påförs ingen plikt. Resultatlistan gäller och han är fortfarande segrare.  
B Han påförs två slags plikt på det aktuella hålet, vilket innebär två poäng mindre 

eftersom C-klassen spelade poängbogey. Resultatlistan räknas om och han 
måste lämna tillbaka sitt förstapris om någon annan kommer före. 

C Han påförs totalt fyra slags plikt på det aktuella hålet, vilket innebär tre poäng 
mindre eftersom C-klassen spelade poängbogey. Resultatlistan räknas om och 
han måste lämna tillbaka sitt förstapris om någon annan kommer före.  

D Han blir diskvalificerad och måste lämna tillbaka sitt förstapris.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning).  

Tävlingen är avslutad när prisutdelningen är genomförd. Regelbrottet handlade inte 
om fusk och Victor blev inte medveten om att han hade gjort fel förrän han var på 
väg hem och då var tävlingen avslutad. Tävlingsledningen ska då inte påföra någon 
plikt, varför Victors resultat på scorekortet gäller och resultatlistan står fast.  
R 3.3 och R 20.2  

Svarsalternativ A  

OBS! Hade felet uppdagats före prisutdelningen skulle tävlingsledningen agerat 
enligt alternativ b). Detta eftersom Victor inte kände till regelbrottet, när han 
lämnade in scorekortet. R 3.3  


