
20 Regelfrågor – Ingarö GK  SVAR
Allmän plikt = två slags plikt i slagspel och förlorat hål i match

TIPS! Kontrollera med regelboken om Ni är osäkra.

1. När Du plockar bort en liten kvist vid Din boll på spelfältet så råkar bollen röra sig något. Vad gäller?

1) Du skall återplacera bollen och undgår plikt, då Du gjorde det utan avsikt att röra bollen.

X) Du skall återplacera bollen, med ett slags plikt, även om Du gjorde det utan avsikt att röra bollen. 

Regel 9.4b

2) Du skall spela bollen som den ligger och undgår plikt, om Du gjorde det utan avsikt att röra bollen.

2. Ditt utslag från tee går in i skogen och Du spelar därför även en provisorisk boll. Du hittar dock den 

första bollen inom 3 minuter, men i ett dåligt läge och förklarar den därför ospelbar. 

Vad gäller om Du inte väljer att droppa två klubblängder i sidled eller med flagglinjen?

1) Du skall fortsätta med Din provisoriska boll och slå Ditt fjärde slag.

X) Du skall gå tillbaka till tee och slå Ditt tredje slag. Regel 19.2 (1)

2) Du kan välja om Du vill slå Ditt tredje slag från tee eller fortsätta och slå Ditt fjärde slag med Din 

provisoriska boll.

3. Du har hamnat i lite högre gräs och trampar ner gräset bakom bollen för att bättre kunna slå. Vad 

gäller?

1) Det är tillåtet, förutsatt att bollen inte rör sig.

X) Det är inte tillåtet även om bollen inte rör sig och Du får Allmän Plikt. Regel 8.1a

2) Det är tillåtet på fairway, men ej i semi-ruff eller ruff, förutsatt att bollen inte rör sig.

4. Din boll ligger i ett mindre onormalt banförhållande (ex ”tillfälligt vatten”) i en bunker. Vad gäller?

1) Du får droppa i ett lättnadsområde, där referenspunkten definieras av närmaste punkten för 



fullständig lättnad, utan pliktslag. Kan även vara utanför bunkern, så länge det inte är mer än en 

klubblängd ifrån referenspunkten.

X) Du får ta lättnad utanför bunkern baserat på en referenslinje som går rakt bakåt från hålet genom 

den ursprungliga bollens läge i bunkern, med ett slags plikt. (Regel 16.1c)

2) Du får ta lättnad utanför bunkern med en klubblängd baserat på en referenspunkt där bollen skar 

gränsen för bunkern, med ett slags plikt.

5. Det är en klubblängds lägesförbättring på den finklippta delen av banan och din boll har hamnat i 

semi-ruffen en bit framför green, men endast någon decimeter från fairway. Vad gäller?

1) Du måste placera bollen i semi-ruffen.

X) Du får ett slags plikt om Du placerar bollen och spelar från fairway.

2) Du får inte lättnad för lägesförbättring. (När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som 

klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad, men semi-ruffen är klippt högre än fairway.)

6. Du skall droppa din boll i ett lättnadsområde. Vad gäller?

1) Du skall droppa bollen från lägst knähöjd (=höjden för ditt knä när Du står upp).

X) Din boll måste stanna i lättnadsområdet, men får först landa utom lättnadsområdet när Du droppar.

2) Du skall droppa bollen från knähöjd (=höjden för ditt knä när Du står upp). (Regel 14.3c & 14.3b)

7. När är Din boll Out-of-Bounds. Vad gäller?

1) När hela bollen är utanför gränsen för Out-of-Bounds (en linje på den yttre sidan mellan pinnar, 

stängselstolpar eller linje målad på marken).

X) När någon del av bollen är utanför gränsen för Out-of-Bounds.

2) När hela bollen är utanför gränsen för Out-of-Bounds (en linje på den inre sidan mellan pinnar, 

stängselstolpar eller linje målad på marken). Regel 18:2a & Definition = Out-of-Bounds



8. När är Din boll i ett Pliktområde. Vad gäller?

1) När hela bollen är innanför pliktområdets gräns (en linje på den yttre sidan mellan pinnar, plattorna 
eller linje målad på marken).

X) När någon del av bollen ligger på eller vidrör marken eller något annat innanför pliktområdets 
gräns. Regel 17:1a & Definition = Pliktområde

2) När hela bollen är innanför pliktområdets gräns (en linje på den inre sidan mellan pinnar, plattorna 
eller linje målad på marken).

9. När är Din boll i ”Mark Under Arbete”. Vad gäller?

1) När hela bollen är innanför gränsen för MUA (en linje på den yttre sidan mellan pinnar eller linje 
målad på marken).

X) När någon del av bollen ligger på eller vidrör marken eller något annat innanför gränsen för MUA. 
Regel 16:1a & Defintion = Mark Under Arbete

2) När hela bollen är innanför gränsen för MUA (en linje på den inre sidan mellan pinnar eller linje målad
på marken).

10. Du råkar av misstag rubba Din boll på green innan Du har hunnit markera den.  Vad gäller?

1) Du måste återplacera din boll (eller markera det ursprungliga läget) och får ett slags plikt. 

X) Du måste återplacera din boll (eller markera det ursprungliga läget), men undgår plikt. 
(Regel 13:1d) NOT: t.o.m. 2018 var det ett slags plikt. Vilket inte längre gäller på green.

2) Du skall spela din boll från sitt nya läge, men undgår plikt.

11. Din boll på green rör sig av en vindpust innan Du har hunnit markera den.  Vad gäller?

1) Du måste återplacera din boll (eller markera det ursprungliga läget) och får ett slags plikt. 

X) Du måste återplacera din boll (eller markera det ursprungliga läget), men undgår plikt.

2) Du skall spela din boll från sitt nya läge, men undgår plikt. (Regel 13:1d)

12. Din boll på green rör sig av en vindpust efter det att Du först har markerat den och sedan 

återplacerat bollen samt även tagit bort markeringen. Vad gäller?

1) Du måste återplacera din boll (eller markera det ursprungliga läget) och får ett slags plikt. 



X) Du måste återplacera din boll (eller markera det ursprungliga läget), men undgår plikt. (Regel 
13:1d).

2) Du skall spela din boll från sitt nya läge, men undgår plikt.

13. Din boll ligger i ett mindre bra läge och Du anser att den är ospelbar. Vad gäller?

1) Du får förklara din boll ospelbar var som helst på banan. 

X) Du får förklara din boll ospelbar var som helst på spelfältet.

2) Du får förklara din boll ospelbar var som helst på banan, utom i ett pliktområde. (Regel 19.1)

14. Du har flera lättnadsalternativ vid ospelbar boll. Vilken åtgärd är inte korrekt?

1) Du får ta lättnad med slag och distans (spela från var det föregående slaget slogs) och droppa i 
lättnadsområdet, med ett slags plikt.

X) Du får ta lättnad i sidled, med max en klubblängd från referenspunkten (får inte vara närmare 
hålet). (Regel 19.2; … två klubblängder)

2) Du får ta lättnad med flagglinjen, med ett slags plikt (lättnadsområdet tillåts var som helst på banan).

15. Din boll ligger i ett mindre bra läge i en bunker och Du anser att den är ospelbar. Vilket 

lättnadsalternativ är inte korrekt?

1) Du får ta lättnad med slag och distans (spela från var det föregående slaget slogs) och placera 
bollen där föregående slag slogs, med ett slags plikt. (Regel 19.3; ... och droppa bollen i 
lättnadsområdet, …)

X) Du får ta lättnad i sidled i bunkern, med två klubblängder från referenspunkten (får inte vara närmare 
hålet), med ett slags plikt. 

2) Du får ta lättnad med flagglinjen utanför bunkern, med totalt två slags plikt.

16. Du slår Ditt andra slag in i ruffen och letar helt kort, varefter Du går tillbaka och slår en 

provisorisk boll från föregående plats. Ni fortsätter därefter att leta och hittar Din ursprungliga boll 
inom tre minuter från det att Ni först började leta efter den. Vad gäller?

1) Du måste fortsätta att spela på den andra bollen, då en provisorisk boll måste slås direkt efter att Du 
slagit den ursprungliga bollen. (NOT: t.o.m. 2018 var Du tvungen att spela en provisorisk boll i direkt 
anslutning till det ursprungliga slaget. Vilket inte längre gäller.)

X) Du måste fortsätta att spela på den ursprungliga bollen, då den hittades inom tre minuter. (Regel 



18.3c)

2) Du måste fortsätta att spela på den andra/provisoriska bollen, då Du har avbrutet letandet och gått 
tillbaka och slagit en annan boll.

17. Du slår Ditt utslag in i skogen och bestämmer Dig för att spela en provisorisk boll. Vad gäller?

1) Du skall slå Din provisoriska boll först när samtliga spelare har slagit sina utslag från tee. (Regel 
6.4c.) NOT: denna regel hittar Du inte i ”Spelarens upplaga; Regler för golfspel” (den lilla boken) utan i 
”Regler för golfspel” (den större boken), som även finns i appen ”R&A Regler för golfspel”.

X) Du skall slå Din provisoriska boll direkt efteråt, innan nästa spelare slår sitt utslag.
2) Du kan välja när Du skall slå Din provisoriska boll från tee.

18. Du förstör din putter i ilska efter första hålet. Vad gäller?

1) Du får inte använda puttern under resten av ronden. 

X) Du får använda puttern under resten av ronden.(Regel 4.1a)

2) Du får inte använda puttern under resten av ronden, men kan ersätta den med en ny.

19. När Du tar din stans så syns tillfälligt vatten, vilket inte var synligt innan? Vad gäller?

1) För att lättnad ska få tas utan plikt, måste tillfälligt vatten vara synligt innan Du tar Din stans.

X) Du får ta lättnad utan plikt för tillfälligt vatten. (Def. Tillfälligt Vatten)

2) För att lättnad ska få tas utan plikt, måste bollen ligga i tillfälligt vatten.

20. Din boll ligger i grunt vatten i ett rött pliktområde. Du beslutar Dig för att spela bollen, men 

rör vattnet i Din backsving. Vad gäller?

1) Du får endast pliktslag om Du medvetet rör vattnet.

X) Du får pliktslag, oberoende om Du medvetet eller omedvetet rör vattnet.

2) Du undgår pliktslag, oberoende om Du medvetet eller omedvetet rör vattnet. (Regel 17.1b)


