
Veckans regelnöt v. 13 2023  

Regelfrågor med nyheter inför 2023 års spel   
Dessa situationer inträffar under en singeltävling slagspel och utan lokala regler. 

OBS! Försök motivera svaret med rätt regel eller Clarification (Klargörande).  

Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2 slag osv. eller DQ (diskvalifikation) P Regel 

1.  Du har lämnat in ett scorekort med för hög spelhandicap 
angiven. 

  

2.  Efter 7 spelade hål bryter din markör ronden på grund av skada 
och glömmer då att signera ditt scorekort för dessa hål. Den 
tredje spelaren i gruppen, och som sett ditt spel på dessa hål, tar 
då över ditt scorekort och är markör resten av ronden. Du 
lämnar in scorekortet, som bara innehåller signaturen från den 
sista markören.  

  

3.  Du startade ronden med 14 klubbor. Skaftet på järn-7:an kröks 
när klubban träffar ett träd när du fullföljer svingen vid ett slag 
på 3:an. Efter 9:an går du in i shopen och lånar en liknande 
klubba som du sedan använder under återstoden av ronden.  

  

4.  På 3:an ska du använda drivern för första gången. Du upptäcker 
då att du glömt ta bort träfftejpen som du använde på 
drivingrangen. Du tar bort tejpen från slagytan och slår sedan ut 
med drivern.  

  

5.  På ett korthål med damm har du använt en mycket sliten boll vid 
utslaget. På green byter du ut bollen mot en i det närmaste ny 
boll.  

  

6.  Du har droppat för boll i rött pliktområde enligt sidleds-
alternativet. Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig 
vindby får bollen att rulla ned i samma pliktområde där den 
försvinner i vattnet. Du återplacerar en annan boll, som du 
sedan spelar. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  

  

7.  Du har droppat för ospelbar boll i närheten av bangränsen. 
Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får 
bollen att rulla out of bounds. Du återplacerar bollen, varefter du 
spelar på bollen. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  

  



Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2 slag osv. eller DQ (diskvalifikation) P Regel 
8.  Du har droppat för pluggad boll i närheten av en greenbunker. 

Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får 
bollen att rulla ned i bunkern. Du återplacerar bollen, varefter du 
chippar upp bollen på green.  

  

9.  Du har återplacerat din boll, efter att den varit lyft för att den 
varit störande för en annan spelares kommande slag. Bollen 
ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får bollen att 
rulla ned i en greenbunker. Du slår upp bollen på green från 
läget i bunkern.  

  

10.  Du har droppat för pluggad boll. Bollen ligger stilla i ett lutande 
läge på fairway när en plötslig vindby får bollen att rulla in i 
semiruffen. Du chippar upp bollen på green från den nya 
platsen. 

  

11.  Du står uppe på en kulle för att avgöra vilken spellinje du ska 
använda. Du lägger en handduk på marken för att ha som 
riktmärke. Du går tillbaka till bollen 50 meter bort och tar ett 
naturligt riktmärke, varefter du låter en annan spelare ta bort 
handduken. Därefter intar du stansen och slår slaget.  

  

12.  Efter att du bett om detta, står en spelare i din grupp några 
meter bakom dig i spellinjens förlängning för att du ska få hjälp 
med att följa bollbanan vid utslaget.  

  

13.  Du har puttat med flaggstången i hål och bollen har stannat 
några decimeter från hål. I besvikelsen slår du till kortputten så 
hårt att bollen studsar på flaggstången och träffar din 
vänsterfot. Du puttar sedan från den plats där bollen stannar.  

  

14.  Du slår en långputt från green varvid bollen träffar en daggmask 
i närheten av hålet och då ändrar riktning. Du puttar sedan 
bollen från den plats där bollen stannar.  

  

15.  När du tar lättnad för boll i pliktområde enligt flagglinje-
alternativet, droppar du bollen på flagglinjen, varvid bollen 
studsar en halvmeter snett framåt. Därefter spelar du bollen. (Ta 
inte med plikten för den ursprungliga lättnaden.)  

  

16.  När du tar lättnad enligt flagglinje-alternativet för ospelbar boll, 
droppar du bollen en halvmeter till vänster om flagglinjen, varvid 
bollen studsar två decimeter snett bakåt åt höger. Därefter 
spelar du bollen. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  

  



Veckans regelnöt v. 13 2023 – Facit 

Regelfrågor med nyheter inför 2023 års spel   
Dessa situationer inträffar under en singeltävling slagspel och utan lokala regler. 

OBS! Försök motivera svaret med rätt regel eller Clarification (Klargörande).  

Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ  P Regel 

1.  Du har lämnat in ett scorekort med för hög spelhandicap 
angiven. 

0  

2.  Efter 7 spelade hål bryter din markör ronden på grund av skada 
och glömmer då att signera ditt scorekort för dessa hål. Den 
tredje spelaren i gruppen, och som sett ditt spel på dessa hål, tar 
då över ditt scorekort och är markör resten av ronden. Du 
lämnar in scorekortet, som bara innehåller signaturen från den 
sista markören.  

0  

3.  Du startade ronden med 14 klubbor. Skaftet på järn-7:an kröks 
när klubban träffar ett träd när du fullföljer svingen vid ett slag 
på 3:an. Efter 9:an går du in i shopen och lånar en liknande 
klubba som du sedan använder under återstoden av ronden.  

0  

4.  På 3:an ska du använda drivern för första gången. Du upptäcker 
då att du glömt ta bort träfftejpen som du använde på 
drivingrangen. Du tar bort tejpen från slagytan och slår sedan ut 
med drivern.  

0  

5.  På ett korthål med damm har du använt en mycket sliten boll vid 
utslaget. På green byter du ut bollen mot en i det närmaste ny 
boll.  

1  

6.  Du har droppat för boll i rött pliktområde enligt sidleds-
alternativet. Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig 
vindby får bollen att rulla ned i samma pliktområde där den 
försvinner i vattnet. Du återplacerar en annan boll, som du 
sedan spelar. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  

0  

7.  Du har droppat för ospelbar boll i närheten av bangränsen. 
Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får 
bollen att rulla out of bounds. Du återplacerar bollen, varefter du 
spelar på bollen. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  

0  



Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ  P Regel 
8.  Du har droppat för pluggad boll i närheten av en greenbunker. 

Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får 
bollen att rulla ned i bunkern. Du återplacerar bollen, varefter du 
chippar upp bollen på green.  

0  

9.  Du har återplacerat din boll, efter att den varit lyft för att den 
varit störande för en annan spelares kommande slag. Bollen 
ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får bollen att 
rulla ned i en greenbunker. Du slår upp bollen på green från 
läget i bunkern.  

2  

10.  Du har droppat för pluggad boll. Bollen ligger stilla i ett lutande 
läge på fairway när en plötslig vindby får bollen att rulla in i 
semiruffen. Du chippar upp bollen på green från den nya 
platsen. 

0  

11.  Du står uppe på en kulle för att avgöra vilken spellinje du ska 
använda. Du lägger en handduk på marken för att ha som 
riktmärke. Du går tillbaka till bollen 50 meter bort och tar ett 
naturligt riktmärke, varefter du låter en annan spelare ta bort 
handduken. Därefter intar du stansen och slår slaget.  

2  

12.  Efter att du bett om detta, står en spelare i din grupp några 
meter bakom dig i spellinjens förlängning för att du ska få hjälp 
med att följa bollbanan vid utslaget.  

0  

13.  Du har puttat med flaggstången i hål och bollen har stannat 
några decimeter från hål. I besvikelsen slår du till kortputten så 
hårt att bollen studsar på flaggstången och träffar din 
vänsterfot. Du puttar sedan från den plats där bollen stannar.  

0  

14.  Du slår en långputt från green varvid bollen träffar en daggmask 
i närheten av hålet och då ändrar riktning. Du puttar sedan 
bollen från den plats där bollen stannar.  

0  

15.  När du tar lättnad för boll i pliktområde enligt flagglinje-
alternativet, droppar du bollen på flagglinjen, varvid bollen 
studsar en halvmeter snett framåt. Därefter spelar du bollen. (Ta 
inte med plikten för den ursprungliga lättnaden.)  

0  

16.  När du tar lättnad enligt flagglinje-alternativet för ospelbar boll, 
droppar du bollen en halvmeter till vänster om flagglinjen, varvid 
bollen studsar två decimeter snett bakåt åt höger. Därefter 
spelar du bollen. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  

2  



Veckans regelnöt v. 13 2023 – Facit 

Regelfrågor med nyheter inför 2023 års spel   
Dessa situationer inträffar under en singeltävling slagspel och utan lokala regler. 

OBS! Försök motivera svaret med rätt regel eller Clarification (Klargörande).  

Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ  P Regel 

1.  Du har lämnat in ett scorekort med för hög spelhandicap 
angiven.    
Kommentar: Det är tävlingsledningens ansvar att se till att rätt 
handicap används. Om fel handicap finns på det inlämnade 
scorekortet är det ett administrativt fel, som ska rättas till utan 
plikt efter det att scorekortet har lämnats in. 

0 3.3 

2.  Efter 7 spelade hål bryter din markör ronden på grund av skada 
och glömmer då att signera ditt scorekort för dessa hål. Den 
tredje spelaren i gruppen, och som sett ditt spel på dessa hål, tar 
då över ditt scorekort och är markör resten av ronden. Du 
lämnar in scorekortet, som bara innehåller signaturen från den 
sista markören. 
Kommentar: Det är OK att bara den nya markören har signerat 
scorekortet. Detta eftersom han eller hon sett ditt spel de första 
7 hålen  

0 3.3  

3.  Du startade ronden med 14 klubbor. Skaftet på järn-7:an kröks 
när klubban träffar ett träd när du fullföljer svingen vid ett slag 
på 3:an. Efter 9:an går du in i shopen och lånar en liknande 
klubba som du sedan använder under återstoden av ronden.  
Kommentar: Det är tillåtet att byta ut en klubba som skadats vid 
normalt spel.  

0 4.1 

4.  På 3:an ska du använda drivern för första gången. Du upptäcker 
då att du glömt ta bort träfftejpen som du använde på 
drivingrangen. Du tar bort tejpen från slagytan och slår sedan ut 
med drivern. 
Kommentar: Det hade varit förbjudet att slå ett slag med 
träfftejpen på klubban och om du gjort detta hade du blivit 
diskvalificerad.  
När du tar bort tejpen återställer du klubban till ett godkänt skick 
och detta förfarande är tillåtet.  

0 4.1 



Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ  P Regel 
5.  På ett korthål med damm har du använt en mycket sliten boll vid 

utslaget. På green byter du ut bollen mot en i det närmaste ny 
boll. 
Kommentar: Det är inte tillåtet att byta boll i denna situation 
(såvida den ursprungliga bollen inte fått ett hack eller en spricka 
vid spel på det aktuella hålet). R 4.2 
Du får numera ett slags plikt om du byter boll när detta inte är 
tillåtet.  

1 6.3 

6.  Du har droppat för boll i rött pliktområde enligt sidleds-
alternativet. Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig 
vindby får bollen att rulla ned i samma pliktområde där den 
försvinner i vattnet. Du återplacerar en annan boll, som du 
sedan spelar. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  
Kommentar: Du har droppat bollen för att ta lättnad. Efter att ha 
legat stilla rubbas bollen av naturkrafter (vind och tyngdkraft) 
och stannar då i ett annat definierat område på banan (från 
spelfältet till ett pliktområde). Du ska då återplacera bollen utan 
plikt.  

0 9.3 

7.  Du har droppat för ospelbar boll i närheten av bangränsen. 
Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får 
bollen att rulla out of bounds. Du återplacerar bollen, varefter du 
spelar på bollen. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.) 
Kommentar: Du har droppat bollen för att ta lättnad. Efter att ha 
legat stilla rubbas bollen av naturkrafter (vind och tyngdkraft) 
och stannar out of bounds. Du ska då återplacera bollen utan 
plikt. 

0 9.3 

8.  Du har droppat för pluggad boll i närheten av en greenbunker. 
Bollen ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får 
bollen att rulla ned i bunkern. Du återplacerar bollen, varefter du 
chippar upp bollen på green.  
Kommentar: Du har droppat bollen för att ta lättnad. Efter att ha 
legat stilla rubbas bollen av naturkrafter (vind och tyngdkraft) 
och stannar då i ett annat definierat område på banan (från 
spelfältet till en bunker). Du ska då återplacera bollen utan plikt. 

0 9.3 



Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ  P Regel 
9.  Du har återplacerat din boll, efter att den varit lyft för att den 

varit störande för en annan spelares kommande slag. Bollen 
ligger stilla i ett lutande läge när en plötslig vindby får bollen att 
rulla ned i en greenbunker. Du slår upp bollen på green från 
läget i bunkern.  
Kommentar: Du har återplacerat din boll. Efter att ha legat stilla 
rubbas bollen av naturkrafter (vind och tyngdkraft) och stannar 
då i ett annat definierat område på banan (från spelfältet till en 
bunker). Du ska då återplacera bollen utan plikt. 
Eftersom du spelar bollen från den nya platsen, så spelar du från 
fel plats. R 14.7 

2 9.3 

10.  Du har droppat för pluggad boll. Bollen ligger stilla i ett lutande 
läge på fairway när en plötslig vindby får bollen att rulla in i 
semiruffen. Du chippar upp bollen på green från den nya 
platsen.  
Kommentar: Du har droppat bollen för att ta lättnad. Efter att ha 
legat stilla rubbas bollen av naturkrafter (vind och tyngdkraft).  
Bollen låg fortfartfarande på spelfältet (fairway och semiruff 
tillhör samma definierade område på banan) och då ska bollen 
spelas från den nya platsen.  
OBS! Hade bollen däremot stannat i ett annat definierat område 
på banan (t.ex. en bunker eller ett pliktområde), skulle du ha 
återplacerat bollen utan plikt. 

0 9.3 

11.  Du står uppe på en kulle för att avgöra vilken spellinje du ska 
använda. Du lägger en handduk på marken för att ha som 
riktmärke. Du går tillbaka till bollen 50 meter bort och tar ett 
naturligt riktmärke, varefter du låter en annan spelare ta bort 
handduken. Därefter intar du stansen och slår slaget.  
Kommentar: Det är inte tillåtet att placera föremål på marken 
för att använda dig av när du ska sikta. Du slipper inte plikt om 
föremålet tas bort, innan du slår slaget.  

2 10.2 

12.  Efter att du bett om detta, står en spelare i din grupp några 
meter bakom dig i spellinjens förlängning för att du ska få hjälp 
med att följa bollbanan vid utslaget.  
Kommentar: Detta förfarande är tillåtet vid alla slag utom på 
green. 

0 10.2 

13.  Du har puttat med flaggstången i hål och bollen har stannat 
några decimeter från hål. I besvikelsen slår du till kortputten så 
hårt att bollen studsar på flaggstången och träffar din 
vänsterfot. Du puttar sedan från den plats där bollen stannar.  
Kommentar: Du träffades oavsiktligt av din boll och då ska 
bollen spelas som den ligger, även när det är på green.  

0 11.1 



Nr Vad blir din plikt (P)? 0, 1, 2, osv. eller DQ  P Regel 
14.  Du slår en långputt från green varvid bollen träffar en daggmask 

i närheten av hålet och då ändrar riktning. Du puttar sedan 
bollen från den plats där bollen stannar. 
Kommentar: Daggmasken är ett djur, men räknas också som ett 
löst naturföremål. Bollen ska då spelas som den ligger, även när 
den spelades från green.  

0 11.1 

15.  När du tar lättnad för boll i pliktområde enligt flagglinje-
alternativet, droppar du bollen på flagglinjen, varvid bollen 
studsar en halvmeter snett framåt. Därefter spelar du bollen. (Ta 
inte med plikten för den ursprungliga lättnaden.)  
Kommentar: En boll måste droppas på flagglinjen. Det bildas då 
ett lättnadsområde om en längdlängd i alla riktningar (även 
närmare hål) från den punkt där den droppade bollen först 
träffade marken på flagglinjen. Bollen måste sedan stanna kvar i 
detta lättnadsområde och det gör den i den aktuella situationen. 

0 17.1 

16.  När du tar lättnad enligt flagglinje-alternativet för ospelbar boll, 
droppar du bollen en halvmeter till vänster om flagglinjen, varvid 
bollen studsar två decimeter snett bakåt åt höger. Därefter 
spelar du bollen. (Ta inte med plikten för den ursprungliga 
lättnaden.)  
Kommentar: En boll måste droppas på flagglinjen. Det bildas då 
ett lättnadsområde om en längdlängd i alla riktningar (även 
närmare hål) från den punkt där den droppade bollen först 
träffade marken på flagglinjen. Bollen måste sedan droppas och 
stanna kvar i detta lättnadsområde. 
Eftersom du inte droppar på flagglinjen och sedan spelar den 
droppade bollen, så spelar du från fel plats. R 14.7 

2 19.2 

 
 


