
1.   

I en slagspelstävling så vet inte spelaren eller hans markör om det är en eller två klubblängder för 

lättnad från MUA.  De kommer överens om att det antagligen är två och spelaren droppar nästan två 

klubblängder från närmaste punkt för fullständig lättnad. Senare får tävlingsledningen kunskap om 

det inträffade.  

Vad blir deras domslut? 

Svar: 

Spelaren skulle kunna bli diskvalificerad enligt Regel 1.3b(1), men det blir han inte. 

Han får 2 pliktslag för att ha spelat från fel plats. (Regel 14.7) 

Tolkning 1.3b(1)/2.  

2. 

Under en slagspelstävling så blev det tveksamhet rörande läget av en spelares boll.  

Han spelade därför även en andra boll enligt Regel 20.1c(3), men använde då en klubba som det 

senare visades sig inte var godkänd.  

Han informerade tävlingsledningen om händelsen vid inlämnandet av scorekortet.  

Det blev den ursprungliga bollen som räknades i hans score. 

Hur blev utslaget för spelet med den felaktiga klubban? 

Svar: 

Ingen åtgärd.  

Om en spelare slår ett slag med en inte godkänd klubba blir han inte diskvalificerad om slaget inte 

räknas i hans score. 

 

Tolkning 4.1a(1)2 

3. 

En spelare startar ett hål i matchspel.  

Bollen går ”Out of Bounds”, men var peggad utanför teeområdet.  (Regel 6.1.b) 

Motståndaren återkallar inte slaget. 

Spelaren tar lättnad med ”slag och distans” och peggar nu en boll inom teeområdet och spelar. 

Motståndaren är lite tveksam över förfarandet och tillkallar domare. 

 

Domarutslag? 

Svar: 

Eftersom slaget inte var gjort innanför teeområdet så måste bollen droppas på föregående plats, 

som var utanför teeområdet. (inte peggads) (Regel 14.6b) 

Spelaren spelar alltså från fel plats och förlorar hålet. 

 

Tolkning 6.1b(1)/1 

 

 



4. 

En spelare slår sin boll mot en skogsdunge. Han ser inte att bollen tar i ett träd och studsar tillbaka i 

ruffen innan dungen.  

När spelaren är på väg till dungen för att leta efter sin boll så sparkar han olyckligtvis till en boll, som 

visar sig vara hans boll.  

Spelaren vet inte vad som gäller i detta läge och tillkallar därför en domare som dömer…..? 

Svar: 

Enligt Regel 7.4 och Undantag 2 i Regel 9.4 så utgår ingen plikt om en spelare råkar rubba sin boll 

oavsiktligt under letande. 

Eftersom han i detta fall inte letade bollen när han rubbade den så får han ett slags plikt under 

Regel 9.4b och måste återplacera den. 

Tolkning 9.4b/2 

5. 

En spelare skall spela in mot en upphöjd green där man inte kan se baksidan av den. Där finns 

förutom spelfältet en bunker och ett pliktområde. 

Han spelar in men kan inte avgöra var bollen stannat. När spelarna kommer fram ser de en grabb 

med en boll. De ropar till honom.   Han kastar då bollen och springer iväg. Bollen identifieras som 

spelarens boll. Det är lika troligt att bollen stannat på green, spelfältet, i bunkern eller i pliktområdet  

Vad skall han göra? Domare tillkallas. 

Svar: 

Eftersom det är omöjligt att veta var bollen skall återplaceras måste spelaren/domaren använda 

ett rimligt resonemang. 

Om det är lika troligt att bollen stannat på green, spelfältet, i bunkern eller i pliktområdet blir 

domarens domslut att bollen stannat på spelfältet. 

Tolkning 9.6/2 

6. 

En spelares boll ligger alldeles intill en kaktus. Spelaren vill lägga en handduk mot kaktusen för att 

skydda sig när han tar sin stans. 

Hans motståndare säger att det skulle vara ett brott mot Regel 8.1a och han skulle förlora hålet. 

Han virar då handduken runt sin kropp, tar sin stans och slår. 

Var det OK av spelaren och rätt information av motståndaren?? 

Svar: 

Motståndaren hade rätt. Det hade förbättrat förhållandet inför stansen och slaget. 

Men han får bära skyddande kläder för att skydda sig mot naturens element.  

Så det var ok att ”ta på” sig handduken. 

Tolkning 10.2b(5)/2 

 

 



7. 

Spelarens boll ligger i tillfälligt vatten på green. Han bestämmer sig för att ta lättnad och placerar 

bollen på den närmaste punkten för fullständig lättnad. Regel 16.1d. 

Bollen ligger stilla, men innan han hinner markera bollen och ta upp den blåser den iväg alldeles intill 

hålet. 

Han vet inte vad att göra så han tillkallar domare! 

Domslut? 

Svar: 

Spelaren måste återplacera bollen annars spelar han från fel plats.  

När bollen har placerats så behandlas den som om den blivit lyft och återplacerad under Regel 

13.1d(2). 

Tolkning 13.1d(2)/1 

8. 

En spelare placerar sin handflata på spellinjen på green för att testa hur blöt greenen är. 

Han får två pliktslag av sin markör, som tycker att han bryter mot Regel 13.1e. 

Innan han lämnar in scorekortet så beskriver han händelsen för tävlingsledningen. 

Deras beslut? 

Svar: 

Tävlingsledningen tar bort pliktslagen.  

Att testa green på detta sätt bryter inte mot Regel 13.1e. 

Tolkning 13.1e/1 

9. 

Föregående grupp har lämnat flaggan på green i en position så att den lutar ifrån spelarnas bollar. 

Den spelare som skall putta först sätter flaggan rätt i hålet innan han puttar. 

Näste spelare att putta tycker att det skulle vara fördelaktigt om flaggan hade lutat, som när de kom 

upp på green. Han går därför fram och lutar flaggan som den var tidigare. Puttar och bollen går i hål. 

Hur många pliktslag får han?? 

Svar: 

Inget pliktslag. 

En spelare har rättighet att spela banan som han finner den, vilket inkluderar den position som 

föregående grupp lämnat flaggstången. 

Om en annan spelare eller hans caddie centrerar flaggan i hålet har spelaren rätt att återställa den 

i sitt ursprungliga läge. 

Tolkning 13.2a(1)1 

 

 



10: 

En spelare markerar sin boll på green och lyfter den sedan med baksidan av sin putter. 

Är det ok eller inte?? Pliktslag?? 

Svar: 

Ok! Inga pliktslag. 

Det finns inga restriktioner hur man får lyfta en boll så länge man inte med avsikt testar greenen. 

Regel 13.1e. 

Det är även tillätet att t.ex. föra bollen åt sidan med en klubba. 

Tolkning 14.1a/1 

11: 

En spelare rubbar sin boll under letandet efter den. Han droppar bollen på den ursprungliga platsen, 

men den rullar lite i riktning från hålet. 

Han spelar därefter bollen. 

Hans markör tror att spelaren gjort fel och tillkallar domare. 

Vad säger domaren? 

Svar: 

Spelaren har gjort två fel.  

Återplacerat den på ett felaktigt sätt Regel 14.2b(2) och spelat från fel plats Regel 14.7a. 

Spelaren får den allmäna plikten (2 slag) för brott mot Regel 14.7a.  

Regel 1.3c(4) träder in eftersom flera samtidiga procedurbrott inträffat. 

Tolkning 14.2b(2)/1 

12. 

En spelare markerar och lyfter sin boll på spelfältet eftersom den stör en annan spelare. På bollen 

ser han en stor lerklump, som sitter på bollens baksida (spelsida). 

När han återplacerar bollen ser han till att lerklumpen är mot hålet så att ”spelsidan” är ren. 

OK? Pliktslag? 

Svar: 

Det är ok. Ingen plikt. 

När man återplacerar en boll så är det bara den ursprungliga platsen som gäller. (Regel 14.2c) 

Bollen får riktas hur man vill när den återplaceras. 

Man får dock inte ”pegga” bollen på lerklumpen, om det inte var så den låg när man lyfte den. 

Tolkning 14.2c/1 

 

 

 

 



13: 

Spelare A:s boll stannar och vilar i en uppslaget torvhål på fairway. I tron att det är hennes boll 

spelar en annan spelare bollen och gör torvhålet ännu djupare. 

Spelare A vet inte hur han nu skall återplacera bollen och kallar därför på en domare. 

Domslut? 

Svar: 

Om en spelares läge blivit försämrat efter att bollen blivit förflyttad och måste återplaceras så kan 

den närmaste punkten som liknar det ursprungliga läget vara den försämrade punkten. 

I detta fall om det inte inom en klubblängd finns ett uppslaget torvhål som liknar det ursprungliga 

så måste bollen placeras i det djupare torvhålet. 

Tolkning 14.2d(2)/1 

14. 

En spelares boll stannar mot krattan i slänten i en bunker. När hon tar bort krattan så rullar bollen 

ner. 

Hon försöker återplacera bollen, men den vill inte stanna. Hon försöker då placera enligt Regel 14.2e 

utan att lyckas hitta någon punkt som inte är närmare hål i bunkern. 

 

Hon kallar på domare som ger följande domslut…..? 

Svar: 

Spelaren får av domaren två alternativ. 

Antingen ta lättnad med ”Slag och distans” med ett pliktslag. (Regel 19.2a) 

Eller droppa med flagglinjen utanför bunkern med två slags plikt. (Regel 19.3b) 

Tolkning 14.2e/1 

15. 

Spelarens boll ligger i ett pliktområde. Han väljer att droppa med flagglinjen. Han väljer en 

referenspunkt och droppar enligt reglerna. 

Bollen rullar ut ur lättnadsområdet. 

När spelaren skall droppa igen med flagglinjen så väljer han en referenspunkt som är närmare hålet 

än den första. Droppar bollen och spelar den. 

Var detta ok? Pliktslag? 

Svar: 

Helt ok. Inga pliktslag. 

När en spelare droppar om med flagglinjen kan han välja en annan referenspunkt som kan vara 

närmare eller längre från hålet än den första. 

Tolkning 14.5b(3)/1 

 

 



16. 

En spelare i en grupp slår ut i skogen till vänster på ett par 4 hål.  De övriga två slår ut i skogen till 

höger. 

Spelaren hittar omgående sin boll och ser en öppningen mot green. Han spelar upp bollen 2 m från 

flaggan. Knallar upp till green och puttar i med två slag i väntan på de övriga. 

Då upptäcker han att rätt green ligger alldeles intill. Han hade alltså spelat till fel green. 

Ingen visste vad att göra. 

Domare tillkallades. Domslut? 

Svar: 

Varje slag räknas och spelaren får den allmäna plikten enligt Regel 14.7 för att ha spelat från fel 

plats för varje slag. 

Han måste nu droppa en boll utanför den felaktiga greenen med fullständig lättnad.  

Han slår då sitt 9:onde slag!! 

(OBS: Om man spelar ut ifrån en spelförbudszon skall man fortsätta att spela med den bollen om 

det inte är ett ”allvarligt brott”) 

Tolkning 14.7b/1 

17: 

En spelares boll ligger bakom en stor sten som är för stor att flytta själv.  

Han ber några åskådare att hjälpa honom med att flytta stenen. 

Är det ok? 

Svar: 

Det är helt ok att be om hjälp. Det finns inga restriktioner för hur man tar bort lösa naturföremål 

förutom att det får inte fördröja spelet. 

Tolkning 15.1a/1 

18. 

En kraftig gren med många små grenar har ramlat ner från ett träd. Spelarens boll i matchspel ligger 

strax bakom och störs av de små grenarna. 

Grenen är för stor för spelaren att lyfta bort så han bryter loss de små grenarna från den stora 

trädgrenen för att kunna spela bollen. 

Hans motståndare begär ett domslut. 

Vad blir domslutet? 

Svar: 

Enligt Regel 15.1 får spelare flytta lösa naturföremål, men spelare får även bryta bort delar av ett 

löst naturföremål. 

Domslutet blir alltså att det var ok = ingen plikt. 

Tolkning 15.1a/2 

 



19. 

I slagspel, innan en spelare skall spela sin boll strax utanför green frågar han en annan spelare om 

han kan lämna sin boll som ligger strax bakom hålet så han kan få ett backstop.  

Trots att båda vet att detta inte är tillåtet låter han sin boll ligga kvar för att hjälpa den andra 

spelaren. 

Detta uppdagas innan scorekorten är inlämnade. 

Vad gör tävlingsledningen? 

Svar: 

Eftersom spelarna visste att detta inte var tillåtet så blir båda spelarna diskvalifiserade enligt 

Regel 1.3(1) för att avsiktligt ha brutit mot Regel 15.3a. 

(Om ingen av spelarna visste att detta inte var förbjudet så hade de fått två pliktslag) 

Tolkning 15.3a/1 

20. 

En högerspelare spelar sin boll nära en out-pinne bakom green. Han kan inte spela bollen mot green 

med sitt normala slag. Hans enda möjlighet för att spela i riktning mot greenen är att spela ett 

vänsterslag med klubban. När han skall slå vänsterslaget så störs hans stans av ett oflyttbart 

tillverkat föremål.  

Han tar lättnad för detta enligt Regel16.1.(1) Efter att ha tagit lättnad för vänsterslaget försöker han 

spela sin normala sving, som då störs av samma oflyttbara föremål. (2)Han tar då lättnad igen och 

kan spela obehindrat mot greenen. (3) 

En domare, som sett det hela kommer och gör vad…….? 

                            1                                                      2                                              3 

 

Svar: 

Om det är ett uppenbart orimligt slag som en spelare vill göra för att få lättnad så blir det ingen 

lättnad. Regel 16.1a(3) 

I det här fallet så är inte ett vänsterslag mot greenen helt orimligt. Därför så godkänns hans 

lättnadsdroppningrar. 

Tolkning 16.1a(3)/1 

 

 



21. 

En spelares boll kan inte hittas efter ett slag mot ett område där ett pliktområde och ett onormalt 

banförhållande ligger intill varandra. Spelaren måste använda en rimlig bedömning (Regel 1.3b(2)) 

för att avgöra var bollen hamnat.  

Det går inte att avgöra i vilket område som bollen stannat och sannolikheten är lika stor för båda.   

En DD anropas? Dom? 

Svar: 

Spelaren skall ta lättnad med plikt under Regel 17. 

Tolkning 17.1a/2. 

22. 

Spelarens boll har hamnat i ett smalt dike som är markerat med röda pinnar. Han mäter ut sina två 

klubblängders lättnadsområde tvärs över diket då det är bättre förhållande där och han är 

vänsterspelare..  

Får han göra så…? 

Svar: 

Det är helt ok. En stor del av pliktområdet kommer dock att finnas inom de 2 klubblängderna och 

inte vara en del av lättnadsområdet. 

Tolkning 17.1d(3)/1 

23. 

En spelares boll har hamnat i ett rött pliktområde. Spelarna i bollen kommer efter en rimlig 

bedömning fram till en punkt där bollen skar pliktområdet. Spelaren droppar helt korrekt inom två 

klubblänger, men innan han slår så hittar en åskådare bollen ca 25m närmare hål i pliktområdet.  

Hur gör spelaren nu…? 

Svar: 

Utifrån den nya informationen som kom innan han slagit så måste spelaren rätta sin felaktiga 

dropp under Regel 14.5. När han gör det enligt Regel 17.1 utifrån den riktiga referenspunkten får 

han använda vilket lättnadsalternativ han vill. (Regel 14.5b(2)) 

Tolkning 17.1d(3)/2 

24. 

En spelare slår sitt utslag ner i ett pliktområde (rött). Hon spelar därifrån, men bollen går ”out”.     

Hon droppar då en boll två klubblängder från där bollen skar ner i pliktområdet vid det tidigare 

utslaget enligt Regel 17.1d(3) och spelade därifrån.  

Var det ett riktigt förfarande och vad blev plikten? 

Svar: 

I stället för att droppa en boll enligt ”Slag och distans” i pliktområdet så kan hon välja mellan alla 



tre lättnadsalternativ för den ursprungliga skärningspunkten enligt Regel 17.1d(2), Regel 17.1d(3) 

eller 17.2a(2), med 2 pliktslag.  

Hon spelar sitt 6:e slag. 

Tolkning: 17.2b/1 

25. 

En spelare spelar sitt andra slag från fairway mot hög ruff. Letar sin boll lite flyktigt och går tillbaka 

och droppar en boll på rätt sätt. Innan han hinner slå så hittas bollen innan 3 minuter gått. Han tar 

då upp bollen och spelar den ursprungliga bollen.  

Har han spelat på fel boll eller på fel plats? 

Svar: 

Han har spelat på fel boll.                                              Tolkning 18.1/1 

26. 

En spelares slag från tee går i riktning mot ett skogsparti. På väg fram mot skogen i det långa gräset 

plockar han upp en boll som han tror är en borttappad boll. Det visar sig vara hans boll.  

Han väljer då att spela under Regel 18.1 ”Slag och distans”.  

Vilket blir hans nästa slag…? 

Svar: 

Spelaren får ett slag under Regel 9.4b och dessutom ett slag för att spela en ny boll under Regel 

18.1. Han spelar sitt 4:e slag. 

Tolkning 18.1/2 

27. 

I slagspel letar en spelare efter sin boll i 1 minut och hittar en boll som hon tror är hennes. Tar 30 sek 

på sig för att besluta om slaget, väljer en klubba och spelar bollen. Hon upptäcker senare att det var 

fel boll. Hon återvänder för att börja leta efter sin ursprungliga boll igen.  

Hur länge får hon ev. leta? 

Svar: 

Hon får leta i 2 min. Tiden stoppade när hon hittade ”fel boll” och slutade leta. 

Tolkning 18.2a(1)/1 ( Kolla alla tolkningar ) 

28. 

En spelare letar efter sin boll och efter 2 min hittar han en boll, som han tror är en annan spelares 

boll och fortsätter att leta. När han efter 3 min letande kollar så upptäcker han att den funna bollen 

var hans boll.  

Vad gäller?? 

Svar: 

Bollen är då förlorad eftersom han fortsatte att leta och inte identifierade den inom 3 min. 



Tolkning 18.2a(1)/3 

 

29. 

En spelares boll hamnar i tillfälligt vatten i ruffen och stannar. Vattnet sträcker sig både inne på 

banan och utanför. När han är en bit ifrån bollen ser han hur vattnet plötsligt för bollen Out of 

Bounds. 

Vad gäller? 

Svar: 

Han måste ta lättnad med ”Slag och distans”, Regel 18.2b.  

Vatten är en naturkraft och inte något utomstående.  

Därför gäller inte Regel 9.6. 

Tolkning 18.2a(2)/1 

30. 

En spelare spelar en provisorisk boll, som även den kan vara ”out” på sista hålet. Utan att säga något 

slår han ”en till” i samma riktning.  

Han hittar sin första boll och den 3:e out of bounds, men sin provisoriska boll (2:a bollen) i ruffen 

inbounds. Han spelar på den och går vidare. 

Tävlingsledningen får vetskap om det inträffade innan scorekortet är inlämnat. 

Ev. domslut? 

Svar: 

Den 3:e bollen som slogs blev en ny boll istället för den provisoriska och bollen i spel under ”Slag 

och distans” (Regel 18.1) 

Det betyder att spelaren spelade på fel boll.  

Eftersom scorekortet inte var inlämnat så kan spelaren rätta sitt misstag genom att spela en ny 

boll från tee på sista hålet med 2 plikt för spel på fel boll. Han spelar då sitt 8.e slag. 

(Plikt=1+2+2+2) 

Om han lämnar in scorekortet utan att rätta sitt misstag bli han diskvalificerad. (Regel 6.3c(1)).   

Tolkning 18.3a/3 

31. 

En spelares boll tros förlorad ca 175m från hålet. Han slår därför en provisorisk boll som stannar i en 

buske ca 25m längre fram  

(ca150m från hålet). 

Efter att ha letat en kort stund går han fram för att spela den provisoriska bollen. Förklarar den 

ospelbar och droppar den under Regel 19.2c. Innan han slår och inom 3 minuter hittas hans 

ursprungliga boll. 

Han tar upp den droppade bollen och spelar sedan sin ursprungliga boll. 

Vad skulle ditt domslut bli? 

 



 

 

Svar: 

Helt OK! Den ursprungliga bollen är i spel eftersom den hittades inom 3min och spelaren inte hade 

slagit på sin provisoriska boll.  

Att droppa, placera eller byta ut till en annan boll närmare hål är inte att spela den provisoriska 

bollen.  

Tolkning 18.3c(1)/1 

32. 

En spelare tror att hans boll kan vara out of bounds och spelar därför en provisorisk boll.                

Han letar ca ½min på den uppskattade platsen för bollen.  

Spelar sedan den provisoriska bollen som ligger lite längre fram. 

När han sedan går framåt en liten bit hittar han sin ursprungliga boll. Allt inom 3 min.  

Får han spela på den? 

Svar: 

Nej.  

Den provisoriska bollen blev bollen i spel när den spelades längre fram än den uppskattade 

platsen för den ursprungliga. 

Tolkning 18.3c(2)/1 

33. 

En spelare slår sin boll ut i högt gräs på en par 3:a. Han slår därför en provisorisk boll som hamnar 

bara någon meter från flaggan. Han går fram mot green för att putta i den bollen utan att leta efter 

den 1:a.  

En medtävlare hittar dock en boll där hans boll skulle kunna vara. Spelaren bryr sig inte om det utan 

puttar i sin provisoriska boll (som ligger närmare hål) för 4 slag. 

Vad gäller? 

Svar: 

Om den hittade bollen var spelarens boll så har han spelat på fel boll (Regel 6.3c) och måste rätta 

det innan han slår ut på nästa hål i slagspel. 

Att vägra att försöka identifiera en upphittad boll kan ev. bedömas som ett allvarligt brott i strid 

med spelets anda. (Regel 1.2a) 

Tolkning 18.3c(2)/2&3 

34. 

I matchspel slår en spelare ut i hög ruff på ett korthål. Hon slår därför en provisorisk boll som går rätt 

i hålet. 

Spelaren är inte intresserad av den ursprungliga bollen utan går direkt mot green medan 

motståndaren börjar leta efter hennes boll. Spelaren lyfter upp bollen ur hålet, men motståndaren 

hittar precis efteråt bollen. (men inom 3 min) 



Vad gäller? 

Svar: 

Bollen är hålad med 3 slag.  

Om en spelare lyfter sin hålade provisoriska boll innan den ursprungliga bollen hittats så är den ”i 

spel”. (hålad) 

Tolkning 18.3c(2)/4 

35. 

En spelare i slagspel slår ut sin boll i ruffen och spelar därför en provisorisk boll. Han hittar en boll 

som han tror är hans ursprungliga boll och spelar på den. Plockar upp den provisoriska och går 

framåt. Upptäcker sedan att han spelat på ”fel boll”. Går tillbaka och söker den ursprungliga, men 

kan inte hitta den.  

Domare tillkallas för att reda ut situationen.  

Vad blir hans domslut? 

Svar: 

Spelaren måste återplacera den provisoriska bollen som nu är ”i spel”.  

Han får ett slags plikt för att ha rubbat sin boll i spel under Regel 9:4b.  

Spelaren får också 2 pliktslag för spel på ”fel boll” under Regel 6.3c.  

Hans nästa slag blir hans 7:e. 

Tolkning 18.3c(2)/5 

36. 

En spelare har en brant utförsputt på 2m. Hon puttar alldeles för hårt och missar hålet. Bollen rullar 

av green och ner i ett pliktområde ca 5m bort från green.  

Kan hon trots det spela bollen från green igen enligt ”slag och distans” med ett slags plikt?  

Svar: 

Ja det får hon! 

Tolkning: 19.2a/1 

37. 

En spelare tar lättnad för ”ospelbar boll”. Han droppar bollen med flagglinjen ca 10m bakåt.       

Bollen stannar i lättnadsområdet, men rullar så illa att den åter blir ”ospelbar” enligt spelaren. Han 

lyfter bollen och vill ta lättnad med ”slag och distans” och droppar bollen där hans läge var innan 

han slog slaget som första gången blev ”ospelbart”.  

Domare tillkallas. Domslut? 

Svar: 

Tillåtet eftersom spelaren inte spelade på den droppade bollen. Han får 1+1 pliktslag. 

Tolkning: 19.2/3 

 



 

38. 

En spelare hittar en boll i ett svårt läge långt inne i en buske.  

Han tror att det är hans boll och droppar en annan boll inom två klubblängder enligt Regel 19.2c och 

spelar den. När han sedan går framåt hittar han sin ursprungliga boll.  

Domare tillkallas. Domslut? 

Svar: 

Eftersom han inte visste det rätta läget för sin ursprungliga boll när han droppade en ny boll så 

bedöms han ha tagit lättnad med ”slag och distans”, men från fel plats. Regel 14.7. 

I matchspel förlorar han hålet. 

I slagspel får han ett pliktslag för ”slag och distans” enligt Regel 18.1 och ytterligare två pliktslag 

för spel från ”fel plats”. 

Tolkning: 19.2/5 

 

 

39. 

En spelare är osäker på om hans boll ligger i ett ”onormalt banförhållande” eller inte. Han vill därför 

spela två bollar. Han tar därför lättnad enligt Regel 16.1 med den ursprungliga bollen genom att 

lyfta, droppa och spela den.  

Fortsätter sedan med en andra boll genom att placera den där den ursprungliga låg och spela 

därifrån. 

Var detta ett korrekt förfarande?  

Svar: 

Ja, men man bör markera den ursprungliga innan den lyfts även om det inte är nödvändigt. 

Tolkning: 20.1c(3)/3 

40. 

Måste båda spelarnas hcp vara registrerat på scorekortet i ”Foursome” eller räcker det med sidans 

kombinerade hcp? 

Svar: 

Ja, annars blir de diskvalifiserade. 

Tolkning: 22.1/1 

41. 

I en Mixed Foursome tävling används olika tees för män (gul) och kvinnor (röd).  

Om mannen slår ut och bollen går ”out of bounds” måste då kvinnan spela från gul tee? 

Svar: 

Ja. 



Tolkning: 22.3/1 

42. 

Spelare A & B är partners i en Foursome. Spelare A spelar ut, men bollen kan vara förlorad ”out of 

bounds”.  

De beslutar att spela en provisorisk boll, som spelare A spelar. 

Vad händer om: 

a) Den ursprungliga bollen hittas?  

b) Den ursprungliga bollen inte hittas? 

Svar: 

a) Ingen plikt eftersom den provisoriska bollen aldrig blev ”i spel”. 

b) Då blir den provisoriska ”i spel”. Eftersom B skulle ha spelat den provisoriska bollen så förlorar 

sidan hålet i matchspel och i slagspel får de två pliktslag för att ha spelat i fel ordning.  

Bollen måste också återkallas och spelare B måste återvända till föregående plats och spela en ny 

boll. (Regel 18.2b) 

Tolkning: 22.3/4 

43. 

Spelare A&B spelare en Fyrboll match mot spelare C&D. På hål 7, en par 5:a, har A,B,C spelat 2 slag 

och D 4 slag när de skall spela in mot green. 

Av misstag spelar spelare A på C:s boll och spelare C på A:s boll. Båda bollarna hamnar nära hålet. 

Eftersom spelare D skall spela sitt 5:e slag tar han upp bollen. Spelare B:s spelar sin boll, som hamnar 

i ett pliktområde intill green. När de kommer fram tar han upp sin boll.  

Under spelet av nästa hål kommer A & C på att de spelat och hålat ut på ”fel boll” på föregående hål.  

De frågar en domare vad som gäller. Vad blev svaret? 

Svar: 

Domslutet blev att A & C är diskvalificerade på det föregående hålet. Eftersom B tog upp sin boll 

efter D så vinner A-B hålet. 

(om man inte kan avgöra vem som tog upp bollen sist så delas hålet). 

Tolkning 23.2a/1 

44. 

Spelare A&B bildar ett lag i en ”fyrboll” slagspel.  

På ett hål har spelare A scoren 4 och Spelare B scoren 5 på scorekortet.  

Efter att scorekortet lämnats in så uppdagas att spelare A råkade nudda sanden i en bunker i 

baksvingen, något som han inte var medveten om när scorekortet lämnades in.  

Vad blir tävlingsledningens beslut? 

Svar: 

Undantaget i Regel 3.3b(3) gäller.  

Eftersom A:s score var den som skulle ha räknats så tilldöms hans score den ”allmäna plikten” för 

brott mot Regel 12.2b(1). Därför blir sidans score 6 på hålet. (Regel 23.2b(2)). 



Tolkning: 23.2b/2 

45. 

Laget A-B spelar ”fyrboll” mot laget C-D. Laget A-B delar på en caddie. Caddien rubbar olyckligtvis C:s 

boll utan att varken A eller B är inblandade. (inte vid sökning).  

Caddien har därmed brutit mot Regel 9.5b. 

Vad blir domslutet? 

Svar: 

Eftersom man inte kan rikta plikten till någon av spelarna så får både spelare A och spelare B ett 

pliktslag. 

Tolkning: 23.5a/1 

 

 

 

46. 

Laget A-B spelar ”fyrboll” match mot laget C-D. Alla fyra ligger på green. 

A,B och D har 2 slag. Spelare C har 4 slag. Spelare A och C ligger ca 3m från hålet. Spelare D ligger 

3dm från hålet och spelare B 2dm. C plockar upp sin boll. A föreslår att B & D skall spela.  

D puttar först och sänker sin putt, men B missar och får 4 slag. A puttar då och får 3 slag.  

Vad blev resultatet på hålet? Delat eller….? 

Svar: 

Sidan C-D vann hålet. A hade övergett sin rätt att spela i och med att D puttade först. 

Tolkning: 23.6/1 

47. 

Laget A-B spelar ”fyrboll” match mot laget C-D.  

A spelar ut först på en par 3:a och lägger sin boll 1 m från hålet. B spelar sedan och hans boll går ner 

i en djup greenbunker.  

Både A & B har dock spelat sina bollar utanför teeområdet därför begär C-D att A:s boll skall 

annulleras innan de slår. 

Ok? 

Svar: 

Kan inte annulleras eftersom B slog innan de begärde annulleringen. En annullering måste ske  

omedelbart. 

(man kan annullera B:s slag) 

Tolkning: 23.6/ 


