Regelpromenad Hål 1 - 9
OBS! Det är slagspelsregler, som gäller om inget annat nämns.

Hål nr 1.

Tillfälligt vatten.
Fråga 1

Fråga 1: Din boll har hamnat i kullarna till höger. Du råkar rubba bollen när du går och
letar efter den. Vad ska du göra?
Svar: Återplacera bollen i så lika läge som man tror att det ursprungliga läget var. Ingen
plikt. Regel 7.4.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 2: Om det är din medtävlare som trampar på bollen under sökandet. Vad gäller
då?
Svar: Återplacera bollen utan plikt för varken dig eller din medtävlare. Regel 7.4.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fråga 3: Mitt på fairway är det en vattenpöl som din boll hamnade i. Måste du spela
därifrån?
Svar: Nej. Du får fri dropp för tillfälligt vatten. Regel 16.1 + definition av onormalt
markförhållande och tillfälligt vatten.
Observera att man måste hitta en plats med fullständig lättnad. Hittar man inte det
och lyft bollen måste man gå tillbaka och slå slaget på nytt.

Fråga 4: Din boll hamnar tätt intill en annan boll (inte på green). Vad kan du göra?
Svar: Be att få den andra bollen lyft om det är din tur att spela och den stör.
Regel 15.3b. OBS! Bollen får inte rengöras.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 5: Flaggan står längst upp på green och din boll är precis inne på green så du har
en jättelång putt. Du puttar medan du väntar på dina medspelare. Vad händer om du
träffar flaggstången?
Svar: Ingen plikt. Om bollen går i, Grattis! Om den träffar flaggstången och rullar iväg
ska den spelas som den ligger med nästa slag. Regel 13.2a.

Hål nr 2.
(Här är5:ans green)

Fråga 3.

Fråga 1.

Fråga 1: Utslaget hamnar i diket till vänster. ( rött pliktområde ) Vad kan du göra?
Svar: Spela bollen som den ligger eller droppa med 1 slags plikt enligt Regel 17.1.
Droppningsalternativen är inom 2 klubblängder från skärningspunkten ej närmre hål,
med flagglinjen från skärningspunkten eller slå en ny från tee.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 2: Du väljer att droppa inom lättnadsområdet - 2 klubblängder från
skärningspunkten. När du droppat bollen studsar den ut ur lättnadsområdet. Vad
gäller?

Svar: Du ska droppa om bollen någonstans inom lättnadsområdet. Om den återigen inte
stannar kvar ska du placera bollen på den punkt där den landade vid andra
droppningen. Regel 14.3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 3: En annan medspelare har slagit långt till vänster och bollen ligger på 5:ans
foregreen ett par dm från greenkanten. Vad gäller?
Svar: Det blir olika svar beroende på om spelaren spelar från höger eller vänster. Om
stansen måste tas på green måste man ta lättnad med 1 klubblängd från
referenspunkten ( den närmaste punkten där fullständig lättnad från greenen ligger ).
Ingen plikt. Regel 13.1 f. Om stansen tas utanför green, spelar man bollen som den
ligger.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hål nr 3.

Fråga 2.

Fråga 1.

Fråga 1: Din boll ligger nära träden till vänster med stödpinnar. Din sving störs. Vad får
du göra mer än att spela bollen som den ligger?
Svar: Droppa utan plikt för oflyttbart tillverkat föremål, Regel 16-1b. Mät ut
referenspunkten, som är närmaste punkt för fullständig lättnad. Droppa inom 1
klubblängd, ej närmre hål. OBS: Du måste ta fullständig lättnad.

Fråga 2: Bollen hamnar nu i greenbunkern alldeles intill en liten kvist. Vad får man
göra?
Svar: Du får ta bort ett löst naturföremål i bunker utan att rubba din boll. Om bollen
rubbas får du ett slags plikt 0ch måste återplacera bollen. Regel 15.1 a och b.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 3: Efter bunkerslaget ligger din boll nära greenkanten precis i din medtävlares
inspelslinje, men några meter ifrån hennes boll. Kan hon begära att få den markerad
eftersom den stör hennes inspel? I så fall, vad ska/kan du göra?
Svar: Ja, regel 15.3 b gäller här också. Om medspelaren ber dig lyfta bollen så kan du
kan välja mellan att spela bollen innan henne eller att markera och lyfta bollen utan att
rengöra den och låta henne spela eftersom det är hennes tur. Du ska sedan återplacera
bollen, fortfarande utan att ha rengjort den.
Notera: Du får inte själv avgöra att din boll är störande och lyfta din boll utan att vara
ombedd.

Hål nr 4.

Fråga 2.

Fråga 1: Nu slår du en luftmiss så att bollen ramlar av peggen men ligger kvar inom teegränsen. Vad får du göra?
Svar: Du får välja på att spela bollen som den ligger eller pegga den var som helst inom
tee-gränsen. I båda fallen slår du sedan ditt andra slag. Regel 6.2.

Fråga 2: Du slår din boll ut i ruffen till vänster. Du hittar direkt en boll som du tror är
din och spelar på den.
När du går tillbaka till din bag hittar du din ursprungliga boll. Vad ska du göra nu?
Svar: Du har spelat på fel boll. Du ska rätta ditt misstag genom att spela den ordinarie
bollen. 2 pliktslag ska läggas till scoren men slaget/slagen på fel boll räknas inte. Regel
6.3c.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 3: Vad borde du ha gjort från början för att slippa pliktslagen?
Svar: Försäkra dig om att det är din boll som du har hittat (du har väl ritat något märke
på den?) Om märket inte syns utan att lyfta bollen är det tillåtet enligt Regel 7.3 att lyfta
den eller snurra på den. Då är det viktigt att först markera bollens läge för att inte få
plikt för rubbad boll. Bollen får inte rengöras (mer än att det går att se märkningen om
det behövs).

Hål nr 5.

TRÄD
Fråga 2.
150m

Fråga 1: Ditt utslag ligger vid 150-pinnen så att du inte kan svinga fritt i den riktning du
vill spela, fast om du siktar mera till vänster går det bra. Vad får du göra?
Svar: Stolpen är enligt lokala regler ett oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1b ger dig
lättnad när 150-pinnen är i vägen för din stans eller din avsedda sving. Ta ut
referenspunkten (den närmaste punkten för fullständig lättnad på spelfältet) och
droppa inom 1 klubblängd ej närmre hål.
Fråga 2: Du ”duffar” bollen, som lägger sig i slänten i det rödmarkerade pliktområde en
liten bit framåt. Vilka alternativ har du?

Svar: Spela bollen som den ligger, droppa inom 2 klubblängder från skärningspunkten
ej närmre hål, droppa med flagglinjen eller slå från föregående plats. Om du väljer att
spela bollen som den ligger får du ta bort lösa naturföremål utan att rubba bollen. Du får
också provsvinga, men utan att slå bort gräs så att läget förbättras. Du får även grunda
klubban. Om du väljer att droppa, var noga med att uppskatta skärningspunkten .
Regel 17.1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 3: En medspelare har slagit ut till höger och ligger intill ett träd till höger om
green. Han droppar med 1 slags plikt inom 2 klubblängder enligt Regel 19.1, men bollen
rullar tillbaka till samma ospelbara läge. Vad gäller?
Svar: Han kan bara välja på att spela bollen som den ligger eller igen förklara den
ospelbar och droppa med ytterligare ett slags plikt igen enligt Regel 19.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 4: På något sätt råkar du med nästa slag att träffa din egen golfbag. Hur många
plikt kostar det och varifrån ska du fortsätta spela?
Svar: Det är ingen plikt att träffa sig själv, sin partner, caddie eller utrustning. Bollen ska
spelas som den ligger. Regel 11.1.

Hål nr 6.

Fråga 4 & 5.

Blött !!

Här skar bollen i fråga 1.

Fråga 1: Bollen har hamnat i pliktområdet i dungen framme till höger. Röda
markeringar. Hur kan man droppa?
Svar: Här är det lämpligt att överväga båda alternativen inom 2 klubblängder från
skärningspunkten eller med flagglinjen. Regel 17.1. Om man droppar med flagglinjen
kan man komma bort från en del träd, vilket kan vara en fördel jämfört med i
semiruffen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 2: Du har droppat i sidled med två klubblängder och bollen stannar i
lättnadsområdet, men så nära att du själv behöver stå i hindret för att kunna slå. Ska du
droppa om igen?
Svar: Nej. Bollen är i spel och du får inte droppa om. Regel 17.1
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 3: Det är väldigt blött på fairway och din boll försvinner i leran i en vattenpöl.
Måste du gå tillbaka och slå en ny boll?
Svar: Du får fri dropp enligt Regel 16.1e. Om bollen inte går att hitta i leran, men det är
känt eller så gott som säkert att bollen är i det onormala markförhållandet så får man
lättnad. Man bestämmer då närmaste punkten för fullständig lättnad från där man anser
att bollen skar gränsen till området eftersom bollens verkliga läge är okänt.
OBS: Så snart man satt en ny boll i spel så är den ursprungliga inte i spel även om
den hittas inom 3 min.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 4: Din boll har hamnat i greenbunkern där den lägger sig mot en kratta. Får du ta
bort krattan? Vad händer om bollen börjar rulla när stödet av krattan tas bort?
Svar: Ja, man får ta bort krattan enl Regel 15.2 a. Om bollen rör sig ska den återplaceras
utan plikt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 5: När du slår från bunkern toppar du bollen så den sätter sig ospelbar i sanden i
bunkerns framkant. Var får du droppa?
Svar: Enligt Regel 19.3 får du droppa med 1 slags plikt i bunkern inom 2 klubblängder
eller med flagglinjen, men fortfarande i bunkern eller från den plats varifrån du slog
slaget, dvs i det här fallet är alla 3 alternativen i bunkern. Dessutom finns ett alternativ
att med 2 slags plikt droppa med flagglinjen utanför bunkern. Regel 19.3b.

Hål nr 7.

Pluggad boll här.

Fråga 1: Din boll blir pluggad i gräset till vänster, kort om green. Måste du spela bollen
som den ligger?
Svar: Det är lättnad för pluggad boll på hela spelfältet. Bollen får droppas utan plikt och
ska droppas inom en klubblängd från en punkt strax bakom där den var pluggad. Om
den rullar ut ur lättnadsområdet ska du droppa om och om det händer igen ska du
placera bollen där den tog mark vid andra droppningen. Regel 16.3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 2: Din medspelare slår bollen fint in på green. Medan ni går fram kommer en mås
och tar hans boll och flyger iväg, men tappar den i ruffen bortanför greenen.
Han hittar sin boll, men hur ska han spela?
Svar: Bollen är rubbad av något utomstående, se Regel 9.6. Bollen ska återplaceras utan
plikt och man får göra en så bra uppskattning som det går för att bestämma punkten.
.

Hål nr 8.

Läge Fråga 1

Fråga 1: Efter ett mindre lyckat utslag ligger din boll på gränsen till out mot en
outpinne. Vad gäller?
Svar: Bollen är out när hela bollen är out, dvs ingen del av bollen syns innanför linjen
mellan insidan av två outpinnar. Man får inte flytta en out-pinne och det är heller ingen
fri dropp för outpinnar. Om du inte kan spela så måste du droppa med ett slags plikt för
ospelbar boll. Definitionen Föremål för banans gräns.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 2: Din boll ligger på foregreen så att du har ett sprinklerlock precis i din spellinje
ca en meter framför dig. Vad gäller?
Svar: Om det finns en lokal regel som tillåter lättnad får man fri dropp om bollen ligger
inom 2 klubblängder från sprinklerlocket och sprinklerlocket är inom 2 klubblängder
från green och båda är på den finklippta delen. Om man väljer att droppa ska bollen
droppas enlig regel 16.1, dvs inom ett lättnadsområde som är uppmätt med 1
klubblängd, inte närmre hål.
OBS: Degerfors har denna lokala regel!!

Fråga 3: Din medtävlare har tagit ur flaggan och lagt den utanför green. Din boll ligger
på foregreen på andra sidan green och du chippar, men för hårt så att bollen träffar
flaggstången. Plikt eller inte?
Svar: Det är ingen plikt och bollen ska spelas som den ligger. Regel 13.2b.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 4: Nu puttar du från green men igen lite för hårt så att bollen är på väg mot
flaggstången som ligger ner, men en medtävlare ser vad som håller på att hända och
springer fram och lyfter undan flaggstången. Plikt eller inte?
Svar: Ingen plikt. Det är tillåtet att flytta spelarnas utrustningar eller flaggstången när
den är passad, borttagen eller upplyft. Regel 11.3.

Hål nr 9.

Fråga 2.

Boll Fråga 1.

Fråga 1: Du slår ett utslag som går till höger och lägger sig så att en outpinne stör din
swing. Vad gör du?
Svar: Outpinnarna för hål nio är svartmålade på sidan mot hål 9. Out gäller alltså bara
för hål 8 enligt lokal regel. Du får inte flytta pinnen, men du får droppa dig fri för
”oflyttbart tillverkat föremål”. Regel 16.1

Fråga 2: Du når nästan över diket (rött pliktområde). Bollen ligger torrt i dikets bortre
kant och ser ut att vara spelbar. När du försöker slå den hoppar den bara fram ca 2 dm
och är kvar i pliktområdet. Vad har du för alternativ nu?
Svar: Förutom att spela bollen där den ligger ger Regel 17.2a dig 4 olika alternativ med
ett slags plikt:
1. Droppa i pliktområdet där du senast slog. Regel 14.6.
2. Droppa utanför hindret med flagglinjen där bollen senast skar.
3. Ta lättnad i sidled där bollen senat skar. Två klubblängder.
4. Droppa därifrån senaste slaget utanför vattenhindret slogs.
Slaget från diket ska förstås också räknas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 3: Din medspelares chip mot flaggan är jättebra och bollen ligger bara någon cm
ifrån. Medan hon går fram för att putta i så kommer det en vindpust och blåser bollen i
hål. Vad gäller?
Svar: Bollen ska spelas som den ligger och i det här fallet betyder det att hon sänkte
chippen. Regel 13.1d.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 4: När du ska putta säger din medtävlare ”Den här greenen är lurig. Håll upp
ordentligt till höger.” Är det ok enligt reglerna?
Svar: Det är inte tillåtet att ge råd till medspelare enligt Regel 10.2 a. Brott mot regeln
ger 2 pliktslag.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fråga 5: Du har markerat din boll på green, lyft och lagt tillbaka den och en ny vindpust
flyttar också på din boll dock ej i hål. Vad gäller då?
Svar: Eftersom du hade lyft och återplacerat din boll innan vindpusten flyttade den ska
du återplacera den. Om punkten inte är helt känd får man göra en så bra uppskattning
som möjligt.

Banvandring på hål 10 till 18 kommer senare!!

