
Nya bekantskaper på seniorgolfen!

Under denna säsong kommer två nya spelare att vara med oss 
på onsdagarna. Det är Inga Duff och Inge Slajs som kommer 
att sätta oss i kluriga regelsituationer på vår fina golfbana.

Var med på seniorgolfens regeltävling och besvara med
1, X eller 2 på ditt scorekort.

Det kostar inget att vara med!

Alla frågor och svar kommer från spelarens regelbok med de 
nya golfreglerna som började gälla 2019 och i våra lokala 
regler.



Fråga 1.

Inga Duff har slagit ut på hål 1 och fick på en bra träff. Bollen 
stannar i tjock ruff efter vattnet på höger sida om fairway. När 
de letar efter bollen råkar Inga Duff sparka till sin boll så att 
den flyttar på sig. Inga vet ungefär var bollen låg och 
återplacerar den där och slår nästa slag mot green.

Vad gäller?

1. Ingen plikt
X. Den allmänna plikten
2. 1 pliktslag

Fråga 2.

Inge Slajs är på hugget idag och kommer till tee i mycket 
god tid. Efter några bra provsvingar tycker han att det är 
dags att slå ut. Han peggar upp och slår ut. Han tittar på 
klockan och ser att det är drygt 3 min kvar till hans starttid.

Vad gäller?

1. Ingen plikt
X. Den allmänna plikten
2. 1 slags plikt



Fråga 3.

Inga Duff har träffat fairway med sitt utslag på hål 2 och när
hon slår nästa slag och hamnar bollen på vänster sida i 
ruffen. 
När hon kommer fram ser hon 2 bollar. För att vara säker på
vilken som är hennes lyfter hon på en och konstaterar att det
är hennes. Hon lägger tillbaka bollen och slår ett fint inspel 
till flaggan. Får hon göra så?

Vad gäller?

1. Allmän plikt
X. Ingen plikt
2. 1 slags plikt

Fråga 4.

Inge Slajs ska putta sin boll på 2:ans green. Hans 
medspelare ligger längre ifrån men är inte färdiga för att 
putta. Inge linjerar upp sin boll och slår putten i hål med 
flaggan i.

Vad gäller?

1. Allmänna plikten
X. Ingen plikt
2. 1 slags plikt



Fråga 5.

Inge Slajs slår en riktig höjdare snett ut till vänster på hål 3 
och är rädd för att bollen ska bli pluggad. 
” Det spelar ingen roll när du ligger på spelfältet” 
säger Inga. ” På spelfältet har du fri dropp för pluggad boll.”

Vilket av följande område tillhör inte spelfältet?

1. Ruffen
X. Fairway
2. Bunker

Fråga 6.

Inga Duff får en härlig träff med drivern på 4:an. Tyvärr går
bollen mot björkdungen och hon tror att den stannar i leran 
på kullen. När hon kommer fram ser hon en sprayad blå 
linje runt kullen och en blå pinne med en grön topp 
nerslagen i marken innanför linjen. Hon ser bollen ligga 
spelbar strax intill pinnen. 

Vad får hon göra?

1. Droppa utan plikt i flagglinjen.
X. Spela bollen som den ligger.
2. Ta närmaste vägen ut och droppa fritt i ett lättnads-     
område.



Fråga 7. 

Inge ska pegga upp på hål 5. För att få en bra spellinje 
placerar han peggen mellan de båda teemarkeringarna och 
tar sen sin stans utanför tee och slår sin drive.

Vad gäller?

1. 1 plikt 
X. Ingen plikt
2. Allmänna plikten.

Fråga 8.

Ingas boll ligger på 5:ans green och Inga ska till att putta 
när hon ser en sten halvt nedtrampad i puttlinjen. Hon tar 
fram sin greenlagare ur fickan och petar loss stenen och 
jämnar till ytan med puttern och slår sedan bollen i hål.

Vad händer?

1. 1 pliktslag
X. Helt ok att göra så.
2. Inga får återställa läget och göra om putten.


