
Veckans regelnöt v. 27 2022  

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du spelar från green och bollen träffar en boll i spel som ligger stilla 
på green?  
 
 
  

Spelare återskapar inte läget för lyft boll i bunker 
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel.  

Verners boll ligger i ett fotspår i en bunker nära en annan spelares boll. Han 
markerar och lyfter bollen, på uppmaning av den andra spelaren eftersom den var 
störande för henne, när hon skulle slå sitt slag. 
Den andra spelaren slår upp sin boll på green och i slaget fortsätter klubban in i 
området där Verners boll låg.  
Verner lägger tillbaka bollen, men nu i ett jämnt område efter att den andra spelaren 
krattat efter sig. Sedan slår han upp bollen på green. 
Vad gäller för Verners förfarande?  

A Det var OK, men bara för att det var den andra spelaren som krattade. Han får 
ingen plikt. 

B Det var OK och hade varit så även om han själv krattat. Han får ingen plikt. 
C Det var inte tillåtet. Han får ett slags plikt.  
D Det var inte tillåtet. Han får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

 

 



Veckans regelnöt v. 27 2022 – Facit 

Ja eller Nej-frågan 
Får du plikt om du spelar från green och bollen träffar en boll i spel som ligger stilla 
på green?  
Ja, två slags plikt vid slagspel och din boll ska spelas som den ligger. R 11.1 
Den andra spelarens boll ska återplaceras utan plikt. R 9.6  
Annars får han eller hon två slags plikt för spel från fel plats. R 14.7  

Spelare återskapar inte läget för lyft boll i bunker   
Denna situation inträffar under en singeltävling slagspel.  

Verners boll ligger i ett fotspår i en bunker nära en annan spelares boll. Han 
markerar och lyfter bollen, på uppmaning av den andra spelaren eftersom den var 
störande för henne, när hon skulle slå sitt slag. 
Den andra spelaren slår upp sin boll på green och i slaget fortsätter klubban in i 
området där Verners boll låg.  
Verner lägger tillbaka bollen, men nu i ett jämnt område efter att den andra spelaren 
krattat efter sig. Sedan slår han upp bollen på green. 
Vad gäller för Verners förfarande?  

A Det var OK, men bara för att det var den andra spelaren som krattade. Han får 
ingen plikt. 

B Det var OK och hade varit så även om han själv krattat. Han får ingen plikt. 
C Det var inte tillåtet. Han får ett slags plikt.  
D Det var inte tillåtet. Han får två slags plikt.  
OBS! Försök motivera svaret med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning). 

Innan Verner återplacerade sin boll, skulle det ursprungliga läget ha återskapats så 
gott det gick. I det aktuella fallet skulle Verner alltså ha gjort ett fotspår i det 
krattade området och sedan lagt bollen i ett läge som motsvarade det den hade 
från början. R 14.2 
I och med att Verner inte gjorde detta får han två slags plikt för spel från fel plats. 
R 14.7  

Svarsalternativ D  

 


