
Veckans regelnöt v 13 2021  

Ja eller Nej-frågor som påskpyssel  
Frågorna gäller för en slagtävling singelspel på Lidköpings GK.  

OBS! Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Fråga J/N Regel 

1.  Är markeringspinnarna för pliktområden flyttbara tillverkade 
föremål?  

  

2.  Får du förklara bollen ospelbar i ett dike?    

3.  Ska du plikta om du råkar stöta till bollen så att den flyttar sig 
när du adresserar den på green?  

  

4.  Får du trampa till bakom bollen för att avgöra om den ligger i 
tillfälligt vatten?  

  

5.  Du har slagit en boll out of bounds. Får du då droppa inom 
två klubblängder från den punkt där den skar bangränsen?  

  

6.  Får du flytta en vit banmarkeringspinne, om den är i spellinjen?    

7.  Får du slå om slaget utan plikt om din boll studsar på en traktor 
som åker över fairway?  

  

8.  Får du ta bort en läskburk i en bunker om den stör ditt spel ur 
bunkern?  

  

9.  Får du plikt om du med en putt från green träffar flaggstången 
som sitter i hål och inte är passad?  

  

10.  Blir du diskvalificerad om du spelat från fel plats, men får reda 
på detta regelbrott först när du just lämnat in scorekortet?  
 

  



Veckans regelnöt v 13 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågor som påskpyssel  
Frågorna gäller för en slagtävling singelspel på Lidköpings GK.  

OBS! Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Fråga J/N Regel 

1.  Är markeringspinnarna för pliktområden flyttbara tillverkade 
föremål?  

Ja  

2.  Får du förklara bollen ospelbar i ett dike?  Nej  

3.  Ska du plikta om du råkar stöta till bollen så att den flyttar sig 
när du adresserar den på green?  

Nej  

4.  Får du trampa till bakom bollen för att avgöra om den ligger i 
tillfälligt vatten?  

Nej  

5.  Du har slagit en boll out of bounds. Får du då droppa inom 
två klubblängder från den punkt där den skar bangränsen?  

Nej  

6.  Får du flytta en vit banmarkeringspinne, om den är i spellinjen?  Nej  

7.  Får du slå om slaget utan plikt om din boll studsar på en traktor 
som åker över fairway?  

Nej  

8.  Får du ta bort en läskburk i en bunker om den stör ditt spel ur 
bunkern?  

Ja  

9.  Får du plikt om du med en putt från green träffar flaggstången 
som sitter i hål och inte är passad?  

Nej  

10.  Blir du diskvalificerad om du spelat från fel plats, men får reda 
på detta regelbrott först när du just lämnat in scorekortet?  
 

Nej  

 

  



Veckans regelnöt v 13 2021 – Facit 

Ja eller Nej-frågor som påskpyssel  
Frågorna gäller för en slagtävling singelspel på Lidköpings GK.  

OBS! Försök motivera svaren med rätt regelmoment eller Interpretation (Tolkning) 

Nr Fråga J/N Regel 

1.  Är markeringspinnarna för pliktområden flyttbara tillverkade 
föremål?  
Gula och röda pinnar får tas bort utan plikt. R 15.2 

Ja Def. 

2.  Får du förklara bollen ospelbar i ett dike?  
Diket räknas som ett rött pliktområde, även om det inte är 
markerat som ett sådant. Def. 
Men du kan med ett slags plikt ta lättnad för boll i pliktområde. 
R 17.1 

Nej 19.1 

3.  Ska du plikta om du råkar stöta till bollen så att den flyttar sig 
när du adresserar den på green?  
Eftersom bollen var på green och du rubbade den oavsiktligt så 
blir det ingen plikt, om du lägger tillbaka bollen.  
Men om du inte återplacerar bollen blir det spel från fel plats 
och två slags plikt. R 14.7  

Nej 13.1 

4.  Får du trampa till bakom bollen för att avgöra om den ligger i 
tillfälligt vatten?  
Vattnet ska vara synligt runt bollen utan ”hjälp”.  
Bollens läge förbättras på ett otillåtet sätt av trampet, vilket ger 
två slags plikt. R 8.1  

Nej Def. 

5.  Du har slagit en boll out of bounds. Får du då droppa inom 
två klubblängder från den punkt där den skar bangränsen?  
Nästa slag måste slås från föregående plats med ett slags plikt.  
Skulle du droppa enligt frågan och sedan spela bollen blir det 
spel från fel plats och ett allvarligt brott, så du blir 
diskvalificerad.  
R 14.7  

Nej 18.2 

6.  Får du flytta en vit banmarkeringspinne, om den är i spellinjen? 
Skulle du ta bort pinnen och sedan spela bollen, får du två slags 
plikt för att ha förbättrat spellinjen på ett otillåtet sätt.  
Men sätter du tillbaka pinnen före slaget blir det ingen plikt.  

Nej 8.1 



Nr Fråga J/N Regel 
7.  Får du slå om slaget utan plikt om din boll studsar på en traktor 

som åker över fairway? 
Traktorn är något utomstående så bollen ska spelas som den 
ligger.  

Nej 11.1 

8.  Får du ta bort en läskburk i en bunker om den stör ditt spel ur 
bunkern?  
Burken är ett flyttbart tillverkat föremål och får tas bort utan 
plikt.  

Ja 15.2 

9.  Får du plikt om du med en putt från green träffar flaggstången 
som sitter i hål och inte är passad?  
Om din boll träffar en opassad flaggstång i hålet blir det ingen 
plikt och bollen ska spelas som den ligger.   

Nej 13.2 

10.  Blir du diskvalificerad om du spelat från fel plats, men får reda 
på detta regelbrott först när du just lämnat in scorekortet?  
Du är skyldig att omedelbart meddela detta till 
tävlingsledningen, eftersom du fått för låg score.  
Du får i efterskott två slags plikt för spel från fel plats på det 
aktuella hålet. Eftersom du inte kände till regelbrottet innan du 
lämnade in scorekortet blir du inte diskvalificerad.  

Nej 14.7 
3.3 

 


