Regelfråga 1

Vilken påföljd?
En spelare ska putta och lägger sin bag parallellt med
puttlinjen för att skydda linjen från stark vind. Spelaren
blir uppmärksammad på att åtgärden med bagen nog
inte är tillåtet. Spelaren tar bort bagen innan putten slås.
1. 2 slags plikt
X. 0 slags plikt
2. 1 slags plikt
Regel 1 – 2. Påverka en bolls rörelse eller förändra fysiska förhållanden.
En spelare får inte vidta någon åtgärd med avsikt att påverka rörelsen för
en boll i spel eller förändra fysiska förhållanden med avsikt att påverka
spelet av hålet. 2 slags plikt.

Regelfråga 2

Vilken påföljd?
En spelare markerar sin boll på green genom att
placera en markeringsknapp framför bollen.
1. 1 slags plikt
X. 0 slags plikt
2. 2 slags plikt

Regel 20 – 1. Lyfta och markera bollen. En boll som ska lyftas enligt reglerna
får lyftas av spelaren, hans caddie eller någon annan person som spelaren har
gett behörighet att lyfta bollen. Bollens läge måste markeras innan den lyfts
enligt en regel som kräver att den ska återplaceras. Markeringen bör ligga
omedelbart bakom bollen men är bara en rekommendation inte en regel. Därför
ingen plikt.

Regelfråga 3

Vilken påföljd?
Spelaren letar någon minut efter sin boll som slogs
från tee men går sedan tillbaka och peggar upp en ny
boll och slår men missar bollen totalt. Då ropar
någon att den första bollen är hittad. Spelaren lyfter
bollen från peggen, går till den första bollen, spelar
hålet med den och slår ut på nästa hål.
1. 2 plikt
X. 1 plikt
2. diskvalifikation
Regel 15 – 3. Fel boll. (slagspel) Om en tävlare slår ett eller flera slag på fel
boll får han 2 slags plikt. (Luftslaget räknas som slag). Tävlaren måste rätta
sitt misstag genom att spela rätt boll eller genom att fortsätta enligt
reglerna. Om han undlåter att rätta till sitt misstag innan han slår ett slag
från nästa tee eller, i fråga om sista hålet , undlåter att meddela sin avsikt att
rätta till misstaget innan han lämnar greenen, är han diskvalificerad.

Regelfråga 4

Vilken påföljd?
Spelaren puttar på green. Bollen går förbi hålet och
är på väg mot bunkerkrattan som spelarens caddie
lutar sig mot. Caddien lyfter krattan så att bollen inte
skall träffa den.
1. 0 slags plikt
X. 2 slags plikt
2. 1 slags plikt

Regel 24 – 1. Def. ”Equiment” Flyttbart hindrande föremål.
Krattan räknas som utrustning på banan och får flyttas även när bollen är i
rörelse. Därför ingen plikt.

Regelfråga 5

Vilken påföljd?
Spelaren letar efter sin boll i ett vattenhinder. A hittar
bollen i gräset under ett löv som hon lyft på. När hon
lägger tillbaka lövet petar hon till bollen som rullar
iväg några centimeter. A återplacerar bollen.
1. 0 slags plikt
X. 1 slags plikt
2. 2 slags plikt
Regel 12-1b. Leta efter och identifiera bollen. I ett hinder får spelaren , om
spelarens boll antas vara täckt av lösa naturföremål så att han inte kan hitta
eller identifiera den, utan plikt, vidröra elelr flytta lösa naturföremål för att
hitta elelr identifiera bollen. Om bollen hittas eller identifieras som hans
måste spelaren lägga tillbaka de lösa naturföremålen. Om bollen rör sig när
spelaren söker efter eller identifierar den ska den återplaceras. Ingen plikt.

Regelfråga 6

Vilken påföljd?
Spelare A startade ronden med 14 klubbor. På 10:ans
tee missar A utslaget och slår därefter i ilska till sin
vagn med klubban som går av. Utan att fördröja spelet
hämtar A en ny klubba och fortsätter ronden.
1. Diskvalifikation
X. 2 slags plikt
2. 1 slags plikt
Regel 4 – 3b. Skadade klubbor: Lagning eller ersättande med annan klubba.
Om, under en fastställd rond, en klubba skadas på annat sätt än under spelets
normala gång, så att den inte längre överensstämmer med reglerna eller dess
spelegenskaper ändrats, får spelaren inte använda eller ersätta klubban under
resten av ronden. Diskvalifikation.

Regelfråga 7

Vilken påföljd?
Spelare A har slagit ned i en vattenfylld bunker. A
droppar på flagglinjen utanför bunkern.
1. 2 slags plikt
X. 1 slags plikt
2. 0 slags plikt
Regel 25 – 1b. Onormala markförhållanden. Bollen får, med ett slags plikt,
droppas utanför bunkern i flagglinjen. 1 slags plikt.

Regelfråga 8

Vilken påföljd?
Spelaren hittar sin boll i bunkern efter att ha letat i
sanden. Innan spelaren slår, krattar han alla fotspår
förutom de i spellinjen, området för stansen och
bollens läge.
1. 0 slags plikt
X. 2 slags plikt
2. 1 slags plikt
Regel 13 – 4, dec. 13 – 4/11. En spelare får när som helst jämna ut sand eller
jord i ett hinder under förutsättning att det enda syftet är omsorg om banan
och ingenting görs för att förbättra bollens läge, spelarens stans eller
spellinje. 0 slags plikt.

Regelfråga 9

Vilken påföljd?
En del av en gammal hålplugg har rest sig lite och
då den befinner sig i puttlinjen jämnar spelaren till
den genom att trycka till den med foten.
1. 1 slags plikt
X. 0 slags plikt
2. 2 slags plikt
Regel 16 – 1c. Lagning av hålpluggar, nedslagsmärken och andra skador.
Spelaren får laga en gammal hålplugg eller nedslagsmärken på green, vare
sig spelarens boll ligger på green eller inte. Andra skador på green får inte
lagas om det kan hjälpa spelaren i hans fortsatta spel. Ingen plikt.

Regelfråga 10

Vilken påföljd?
Spelaren kan se sin boll under ett träd. På väg fram till
bollen råkar spelaren halka och sparka till bollen
samtidigt som han tar tag i en gren för att undvika att
falla. Grenen bryts och spelaren får nu fri spellinje till
green. Spelaren återplacerar bollen och spelar sedan.
1. 2 slags plikt
X. 0 slags plikt
2. 1 slags plikt
Regel 13 – 2. Förbättra läge, område för avsedd stans eller sving, eller spellinje.
2 plikt.
Regel 18 – 2. Bollen har rubbats. 1 slags plikt.
Regel 1 – 4, dec. 1 – 4/15. En händelse har orsakat 2 regelbrott. ”Högsta straffet
gäller” dvs 2 plikt är rätta svaret.

Regelfråga 11

Vilken påföljd?
Spelaren slår från tee och bollen hamnar bakom ett
träd. Spelaren förklarar bollen ospelbar och droppar
korrekt inom två klubblängder och bollen rullar en
meter bakåt men lägger sig framför en grov rot.
Spelaren tar upp bollen, går tillbaka till tee och slår en
ny boll.
1. 2 slags plikt
X. 1 slags plikt
2. 3 slags plikt
Regel 28a. Ospelbar boll. Fortsätta enligt alternativet ”slag och distans” dvs
med ett slags plikt slå en boll så nära som möjligt från den plats där den
ursprungliga bollen spelades. (regel 20 – 5) dec. 28/6,5
2 slags plikt totalt.

Regelfråga 12
Vilken påföljd?
Under spelet av 3:e hålet slår spelaren bollen så att
den hamnar några cm utanför 5:e hålets green. För att
kunna slå i sin riktning mot 3:e hålets green tar
spelaren stans på 5:e hålets green och slår bollen men
duffar och slår då upp en stor torva på 5:ans green.
1. 0 slags plikt
X. 2 slags plikt
2. 1 slags plikt
Regel 25 -3a. Fel green. Störande inverkan av fel green föreligger när bollen
ligger på fel green. Inverkan på spelarens stans eller området för hans avsedda
sving utgör inte i sig störande inverkan enligt denna regel. 0 slags plikt.

