Fjorton regelproblem

1.

Det är KM i klubben och följaktligen slagtävling. Anna, som för det mesta spelar
slaggolf eller poängbogey, glömmer av sig och plockar upp sin boll från greenen, när
hon har slagit 10 slag på ett par 5-hål. På nästa tee, efter att hennes medtävlare har
slagit ut, kommer hon på att hon ju inte har hålat ur. Hon springer tillbaka till förra
hålets green och hålar ur den decimetersputt hon hade kvar.
Frågan är: Hade hon rätt att göra så här? Om Nej, vad blir konsekvensen?
Om Ja, vad bli hennes score på hål 1?
2.

3.

Christer slår ut på ett par 3-hål. Bollen går jättehögt och stannar alldeles bakom
en stor, jordfast sten (ej Löst naturföremål). Han tar fram sin 60-graderswedge
för att slå över stenen. Resultatet av hans försök blir att han slår av sin wedge
mot stenen, bollen flyger upp och träffar honom i axeln och ramlar ner i sitt ursprungliga läge. Med ömmande axel förklarar han nu bollen ospelbar, tar lättnad
med flagglinjen, slår in på greenen och puttar två gånger. Vad blir hans score på
hålet?

Christers boll får vänta på att slå ut på nästa hål. Hans fru, Christin, som redan har
spelat sin tävlingsrond, kommer körande på vägen intill och stannar och frågar hur
det går. Christer berättar om sitt missöde och den trasiga wedgen. Christin, som är en
god människa, kommer att tänka på att hon har en wedge (58-graders) i sin bag,
plockar fram den ur bagageutrymmet och erbjuder honom att låna den under resten
ronden. Får han acceptera erbjudandet, då han nu bara har 13 brukbara klubbor?
4. Bettan slår ut på ett par 3-hål och slår en s.k. ”socket” ut till höger. Hon och hennes
medtävlare letar efter bollen i tre minuter. Då säger någon att Bettans boll måste
ha studsat på en sten och ut i ett rött pliktområde, så Beatrice droppar inom två
klubblängder från den plats där alla är eniga om att bollen nog har skurit gränsen
för pliktområdet och spelar in en wedge på greenen. Har hon handlat korrekt
enligt reglerna?
Om inte, vad borde hon ha gjort?

5. Bertil har under spelet av ett hål slagit sin boll så att den har hamnat alldeles intill en
150-metersstolpe. Det går knappast att spela bollen i den riktning han vill. Enligt klubbens lokala regler är avståndsstolpar ”Oflyttbara tillverkade föremål”, men det tänker
inte den frustrerade Bertil på, så i sitt adrenalinstinna tillstånd rycker han upp den gulsvarta stolpen och spelar bollen.
Vad blir plikten för detta? Vad hade han kunnat göra för att undvika plikt?
6. Doris slår ut, men bollen går mot en bäck (rött pliktområde) till vänster och skär ut
på skogssidan av bäcken. Doris har ett minne av att man får välja vilken sida av ett
rött pliktområde som man vill ta lättnad på. Hon väljer därför att ta lättnad på
fairwaysidan av bäcken och spelar därifrån-7:a. Får Doris plikt för detta?

7. David har efter två slag kommit fram till ett gult pliktområde, men bollen ligger kloss
mot en gul pinne. Denna pinne är per definition flyttbar, eftersom den kan ”flyttas utan
orimlig ansträngning”. När han gör detta rullar bollen ner i den grop, som bildats av
pinnen och sjunker ner nästan i sin helhet under marknivå. Vad kan han göra för att
utan plikt lösa denna situation?

8. Erikas boll ligger på en green, men den ligger i vägen för hennes medtävlare, så
hon blir ombedd att markera och lyfta sin boll. Får Erika rengöra sin boll, innan
hon återplacerar den för att själv putta?

9. Efter två slag ligger Eriks boll i en greenbunker. Innan han slår plockar han upp en
greenlagare, som någon tappat i bunkern. Han slänger dessutom bort en kotte som ligger bredvid hans boll. Erik har tränat ganska mycket, så med sitt bunkerslag får han
upp bollen till ett läge 5 cm från koppen. Bollen har dessvärre råkat träffa hans klubbblad två gånger – ett s k ”dubbelslag”. Irriterad på grund av detta glömmer han dessutom bort att kratta bunkern, innan han går och knackar i sin kortputt Vad blir Eriks
score på hål 9?

10. I en klubbtävling har Frida just läst sin puttlinje färdigt. Då kommer en lös hund in
på greenen, snappar åt sig hennes boll och drar iväg som en avlöning mot det hem
han rymt ifrån. Vad kan Frida göra? Gå och knacka på hos hundägaren? Skicka
någon för att få tag i hund med vidhängande boll? Bryta tävlingen och sätta sig i
klubbhuset och vara putt under resten av tävlingen?

11. Fredrik slår ut på ett hål och hans utslag hamnar ca ½ meter in i semiruff och ligger i
en vattenpöl. Närmaste punkten för fullständig lättnad är i ett MUA-område på fairway. Hur löser den regelkunnige Fredrik detta problem?
12.

13.

Gunilla har markerat sin boll på en green, och hennes medtävlare begär att hon
ska flytta sin markeringsknapp en klubbhuvudslängd i sidled, eftersom den är i
hennes spellinje. När Gunillas tur kommer, sätter hon putten. Halvvägs till nästa tee
kommer hon ihåg att hon glömt att flytta tillbaka markeringsknappen och har
alltså puttat från fel plats. Hur ska hon agera?

Scratchspelaren Göran gör något för honom väldigt ovanligt. Han toppar sin chip
in på en green, så att bollen rullar långt förbi flaggan. Bollen stannar dock på
greenen. Just när han slagit sin putt, går hans medtävlare (omedveten om att
Göran just har puttat) fram för att laga ett nedslagsmärke i sin puttlinje. Bollen
träffar honom och stannar ca 1 m från hål. Nu blir den vanligtvis godmodige
Göran riktigt irriterad och vinkar till sig en domare. Vad blir det för ”ruling”?

14. Helenas boll ligger på foregreen, men det har fastnat ett löv på hennes boll. Får
hon ta bort det, om hon klarar av att göra det utan att bollen rubbas? (Till saken
hör att Helena är en riktigt talangfull plockepinnspelare!)

Behöver du facit? Skicka mail till förbundsdomare Harry Häggström, harry.haggstrom@lyckselegolf.se ,
så skickar han dig en lösning med regelreferenser.

