
DD-test 2021 – Svar med regelhänvisningar 

 

Regelnummer  

 
1. 
En spelare lagar en skada på green som förorsakats av en sten som varit pluggad i greenytan. 
Svar: Regel 13.1 

 
2. 
En spelare rengör sin boll som lyfts för att se om den är hackad eller sprucken. 
Svar: Regel 14.1 

 
3. 
I slagspel får och uppmuntras spelare till att spela i fel ordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt 
(”ready golf”). 
Svar: Regel 6.4 

 
4. 
En spelare stoppar avsiktligen sin motspelares boll när det inte finns någon rimlig möjlighet att bollen 
kan hålas. 
Svar: Regel 11.2 
 

5. 

Av misstag sparkar en åskådare ner en spelares boll, som är i vila, i ett pliktområde. 

Svar: Regel 9.6 

 

6. 

En spelares boll är pluggad i sitt eget nedslagsmärke i ruffen på spelfältet.   
Svar: Regel 16.3 

 

7. 

En spelare gör ett slag mot sin boll som rör sig i tillfälligt vatten. 

Svar: 10.1 

 

8. 

En spelare identifierar sin boll genom att han, efter ett slag, ser den landa och ligga stilla. 

Svar: Regel 7.2 

 

9. 

En spelare fördröjer spelet på ett orimligt sätt mellan spelet av två hål. 

Svar: Regel 5.6 

 

10. 

En spelare torkar upp vatten med en handduk på tee innan hon peggar upp och slår ut. 

Svar: Regel 6.2 

 



 

 

Sant eller falskt  

1. 

En spelare plockar upp sin boll som rullat ner i en bunker efter att hon har tagit lättnad på spelfältet 

och droppat en boll enligt en regel. När hon gör det lämnar spelaren fotavtryck i sanden på 

spellinjen. Spelaren krattar bunkern av omsorg om banan. Det blir ingen plikt. 

Svar: Falskt. R 8.1d(2), Tolkning 8.1d(2)/3 

 

2. 

På spelfältet har du alltid rätt att markera din boll och lyfta och identifiera den.   

Svar: Falskt. Måste vara nödvändigt. Regel 7.3 

 

3. 

När du spelar hål 1 är green på hål 2 en del av spelfältet. 

Svar: Sant. Def av spelfältet, Def av green 

 

4. 

En kant, vägg eller sida vid bunkerkanten som består av jord, gräs, staplad torv eller konstgjorda 

material, är inte del av bunkern.  

Svar: Sant. Def av bunker 

 

5.  

En spelare får alltid ta lättnad för en boll som är pluggad på spelfältet. 

Svar: Falskt. Regel 16.3a Undantag  

 

6. 

Om en spelare trycker ner sin boll när den ska återplaceras på green för att hjälpa till att förhindra att 

bollen rör sig av vinden och sedan spelar bollen får spelaren den allmänna plikten. 

Svar: Sant. Regel 8.2b, Tolkning 8.2b/1 

 

7. 

En spelare får inte lägga sin golfbag parallellt med sin spellinje på green för att skydda spellinjen mot 

vinden under slaget. Men, spelaren får ingen plikt om han tar bort golfbagen innan slaget. 

Svar: Sant. Regel 10.2b(5) 

 

8. 

Spelarens boll ligger i en bunker. I baksvingen inför slaget rör klubban vid en fast inbäddad sten i 

bunkern. Spelaren får ingen plikt. 

Svar: Sant. Def av bunker och Regel 12.2b(1) 

 

9. 

Bollens läge inkluderar allt växande och alla lösa naturföremål intill bollen. 

Svar: Falskt. Definition av läge. 

 



10. 

I en matchtävling, medan A:s boll är i rörelse på green, markerar och lyfter B sin boll på green 

eftersom han tror att hans boll kan bli träffad av A:s boll. B får den allmänna plikten. 

Svar: Falskt. Regel 11.3 Undantag 

 

 

Flervals  

1. 

I slagspel slår en spelare sitt utslag ner i ett pliktområde. Hon spelar bollen från pliktområdet och 

bollen stannar i samma pliktområde. Bollen ligger inte spelbar i djupt vatten, så spelaren beslutar sig 

för att ta lättnad utanför pliktområdet utan att först droppa en boll i pliktområdet. Spelaren väljer att 

igen spela ifrån där föregående slag slogs utanför pliktområdet, vilket hon gör.  

Hur många slag har hon nu? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

Svar: a. Regel 17.2a 

 

2. 

En spelare gör en pitch uppför en backe mot green och ser bollen återvända tillbaka nerför backen på 

spelfältet. Spelaren använder en klubba för att stoppa bollen när den kommer rullande tillbaka. 

Domslut? 

a. Spelaren får 2 slags plikt och måste spela bollen som den ligger. 

b. Spelaren får 2 slags plikt och ska placera bollen på den punkt han bedömer att den skulle ha 

stannat på spelfältet om han inte hade stoppat den. 

c. Spelaren får 2 slags plikt och ska droppa bollen inom en klubblängd från den punkt han bedömer 

att den skulle ha stannat på spelfältet om han inte hade stoppat den, dock ej närmare hålet än 

den punkten. 

Svar: c. Regel 11.2b och 11.2c 

 

3. 

I slagspel placerar spelaren en klubba på marken för att hjälpa honom att rikta in sig när han tar sin 

stans. Efter att ha riktat in sig och innan han slår sitt slag tar han bort klubban. 

Domslut? 

a. Spelaren får ingen plikt 

b. Spelaren får ett slags plikt 

c. Spelaren får två slags plikt 

Svar: c. R 10.2b  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  

I en slagspeltävling har tävlingsledningen inte inrättat någon lokal regel rörande speltempo. Mellan 

hål 9 och 10 går en spelare till parkeringsplatsen och ringer ett telefonsamtal som tar ca åtta 

minuter. När han kommer till 10:e tee har övriga spelare i gruppen slagit ut och väntar på honom. 

Samtidigt kommer också gruppen efter upp på 10:e tee. Tävlingsledning blir medvetna om detta 

innan spelaren spelat klart sin rond.  

Domslut? 

a. Spelaren får ett slags plikt 

b. Spelaren får två slags plikt 

c. Spelaren är diskvalificerad  

Svar: a. Regel 5.6 

 

5. 

I en slagtävling tror spelaren att hans boll har hamnat i ett träd. Han börjar klättra upp i trädet för att 

identifiera bollen men råkar då orsaka att bollen ramlar till marken. Det är spelarens boll, men istället 

för att återplacera den i trädet så förklarar han den ospelbar.  

Domslut? 

a. Spelaren får ingen plikt men måste återplacera bollen och först därefter förklara den ospelbar. 

b. Spelaren får 1 slags plikt för att förklara bollen ospelbar. 

c. Spelaren får 1 slags plikt för att förklara bollen ospelbar och ytterligare 1 slags plikt för att ha 

rubbat sin boll i spel. 

Svar: b. Tolkning 9.4a/1  

 

6. 

Vilket av följande påståenden är sant när en boll ligger på foregreen? 

a. Om spelaren orsakar att bollen rubbas är spelaren alltid ansvarig. 

b. Om spelaren orsakar att bollen rubbas men inte är medveten om det, så är spelaren inte ansvarig 

c. Om spelaren orsakar att bollen rubbas men inte är medveten om det, finns det situationer när 

spelaren inte är ansvarig. 

Svar: a. Tolkning 9.2a/2 

 

7. 

Vilket av följande påståenden är sant avseende klubblängder 

a. En klubba som används för mätning kan ha ett påsatt föremål i änden på skaftet; När spelaren 

mäter med den klubban så räknas föremålet som en del av klubban om det är permanent 

fastsatt. 

b. Om spelaren startar ronden med färre än 14 klubbor och sedan beslutar att lägga till en klubba 

(driver) som är längre än de klubbor han startade med så får den tillagda klubban inte användas 

för mätning. 

c. Om den längsta klubban spelaren har under ronden (utom puttern) går av så används den brutna 

klubban även i fortsättningen för att mäta spelarens lättnadsområde. Däremot om spelaren 

tillåts byta ut den brutna klubban och gör det, så anses inte den brutna klubban längre vara 

spelarens längsta klubba. 

Svar: c. Tolkning Club-length/1 and Club-length/2 

 

 

 



8. 

Vilket alternativ nedan är FEL angående tid för att hitta sin boll innan den blir förlorad. 

a. I slagspel söker en spelare efter sin boll i 1 minut och hittar en boll. Spelaren antar att bollen är 

hans boll, tar 30 sekunder att bestämma hur han ska slå sitt nästa slag. Spelaren upptäcker sedan 

att det är en fel boll. Spelaren fortsätter att leta i området där bollen antas vara försvunnen och 

han har 1 minut och 30 sekunder på sig att hitta bollen. 

b. En spelare har letat efter sin boll i två minuter när spelet avbryts av tävlingsledningen. Spelaren 

fortsätter att söka. När tre minuter har gått sedan spelaren började söka är bollen förlorad även 

om spelet är avbrutet. 

c. En spelare hittar och identifierar sin boll i hög ruff efter en två minuters sökning. Spelaren lämnar 

området för att hämta en klubba. När han återvänder kan bollen inte hittas. Spelaren har en 

minut kvar att söka efter bollen innan bollen är förlorad. 

Svar a. Tolkning 18.2a(1)/1 

 

9. 

En spelares boll ligger i tillfälligt vatten på en belagd väg. Vilket av följande påståenden är sant?  

a. Spelaren måste ta lättnad för tillfälligt vatten.   

b. Spelaren får spela bollen som den ligger eller ta lättnad antingen för den belagda vägen eller för 

det tillfälliga vattnet.  

c. Spelaren får ta lättnad för de båda onormala banförhållandena i en och samma procedur.  

Svar: b. Regel 16.1b, tolkning 16.1/3 

 

10. 

I en slagspelstävling har spelaren letat i ca 20 sekunder efter sin boll i ruffen, när hon oavsiktligt råkar 

sparka till sin boll med foten. Spelaren lyfter bollen och droppar den på den ursprungliga platsen. När 

spelaren droppar bollen studsar den iväg och stannar ca 1 meter från den ursprungliga platsen, dock 

ej närmare hål. Därifrån spelar hon sedan bollen. 

Har spelaren ådragit sig några pliktslag? 

a. Nej 

b. Ja, ett pliktslag 

c. Ja, två pliktslag 

Svar: c. Regler: 1.3c(4), 7.4, 9.4a, tolkning 14.2b(2)1, 14.7 

 

 

Påföljd  

1. 

I slagspel ligger spelarens boll i ett sandigt område på banan. Bakom bollen finns en sandhög. 

Spelaren grundar klubban lätt bakom bollen och plattar då till sandhögen, vilket förbättrar området 

för avsedd sving. 

Svar: 0 plikt. Regel 8.1b(4) 

 

2. 

I slagspel markerar en spelare sin boll på green. Spelaren tar inte bort bollmarkeringen innan hon slår 

putten. 

Svar: 1 plikt. Regel 14.1a 

 



3. 

I en slagspelstävling lyfter spelaren sin boll för att ta lättnad för tillfälligt vatten på spelfältet. 

Spelaren kastar bollen till sin caddie för rengöring. Caddien missar att ta emot bollen och den hamnar 

i ett gult pliktområde där den inte går att hitta. Spelaren byter in en annan boll genom att droppa 

den enligt regeln för onormala banförhållanden och spelar klart hålet.  

Svar: 0 plikt. Regel 14.3a 

 

4. 

I slagspel trampar spelaren av misstag på sin boll som ligger på fairway och förändrar det 

ursprungliga läget. Spelaren lyfter bollen, rengör den och återplacerar den på närmaste punkten, 

inom en klubblängd, i ett läge som mest liknar det ursprungliga läget. Bollen spelas därifrån. 

Svar: 1 plikt. Regel 9.4b, 14.1c, 14.2d  

 

5. 

En spelare i slagspel droppar en boll enligt en regel för lättnad utan plikt. Bollen droppas korrekt och 

tar först mark inom lättnadsområdet, men innan den kommer till vila, stoppas bollen av misstag av 

spelarens klubba som markerar den yttre gränsen för lättnadsområdet. Spelaren tar bort klubben, 

bollen rör sig inte och förblir i lättnadsområdet. Spelaren spelar bollen där den stoppades av 

klubben.  

Svar: 0 plikt. Regel 14.3c(1) 

 

6. 

I en match väljer spelaren att ta lättnad från ett oflyttbart tillverkat föremål. Spelaren markerar 

bollens läge och lyfter den. Hon fastställer den närmaste punkten för fullständig lättnad och 

upptäcker då att om bollen droppas inom lättnadsområdet kommer den med största sannolikhet bli 

ospelbar. Spelaren återplacerar bollen och spelar den från den ursprungliga platsen. 

Svar: 1 plikt. Tolkning 9.4b/6 

 

7. 

I en slagspelstävling lånar spelare A en annan spelares putter och gör några övningsslag på den green 

som de just spelat klart innan de fortsätter till nästa hål. 

Vad gäller för spelare A? 

Svar: 0 plikt. Tolkning 4.1b(2)/2 

 

8. 

I slagspel, ligger en spelares boll i en bunker. Bollen rubbas oavsiktligt som ett direkt resultat av att 

spelaren tar bort en kvist som ligger mycket nära bollen i bunkern. Spelaren återplacerar bollen innan 

slaget. 

Svar: 1 plikt. Regel 15.1b; 9.4b 

 

9. 

En slagtävling spelas under två på varandra följande dagar. En spelare hålar ut på sista hålet efter 

första dagens rond och spelaren och markören signerar scorekortet. Innan spelaren lämnar in 

scorekortet går han snabbt ner i bunkern på sista hålet och slår ett övningsslag upp på green. 

Svar: 0 plikt. Regel 5.2b, 5.3b 

 

 

 



10. 

I en slagtävling lyfter caddien sin spelares boll på green utan spelarens godkännande. När caddien ska 

återplacera bollen tar han av misstag en annan boll. Spelaren spelar sedan på den inbytta bollen. 

Svar: 2 plikt. Regel 6.3b och 14.1b (10.3b) 

 

 

 

Committee Procedures – Sant eller Falskt  

 

1. 

Om en tee blir täckt av tillfälligt vatten eller av något annat skäl inte går att använda efter att ronden 

har startat finns det inget annat att göra för tävlingsledningen än att avbryta spelet.  

Svar: Falskt. CP 6B (2) (s. 421) 

 

2. 

När det är en del av utmaningen på ett hål att slå bollen över ett pliktområde, t.ex. en damm på ett 

par 3 hål, från bakre tee men inte från den främre tee, kan tävlingsledningen besluta att definiera det 

med gula pinnar eller en gul linje och använda en lokal regel som säger att området är rött 

pliktområde vid spel från främre tee. 

Svar: Sant. CP 2C (5) (s. 386) 

 

3. 

En tävlingsledning kan skriva en lokal regel som generellt säger att alla översvämmade bunkrar är 

mark under arbete. 

Svar: Falskt. CP 8F-16 (s 485) 

 
4. 

När spelaren kommer för att starta andra ronden i en 72-hålstävling anser han att vädret är så dåligt 

att han vägrar att starta på den tiden som tävlingsledningen fastställt. Övriga i bollen startar spelet. 

En stund senare avbryts spelet av tävlingsledningen och ronden annulleras. Spelaren får ingen plikt 

och får starta när tävlingen återupptas. 

Svar: Sant. CP 6E (5) (sid. 436) 

 

5. 

Vid dimma måste tävlingsledningen avbryta spelet om det inte är möjligt att se var bollen landar 

även om spelaren kan se bollen i luften. 

Svar: Falskt. CP 6E (2) (sid. 435) 

 

6. 

Det finns inga krav på att banan måste ha en gräns.  

Svar: Sant. CP 2A (1) (sid. 380) 

 
7. 
Lokala regler har samma status som Regler för golfspel och bör hantera de typer av situationer som 
täcks av Committee Procedures.  
Svar: Sant. CP 8 (sid. 449) 

 



8. 

Tävlingsledningen kan definiera en icke iordningsställd sandyta som en bunker. 

Svar: Sant. Def av Bunker 

 
9. 
Tävlingsledningen måste avbryta spelet direkt om en boll som låg i vila på green rubbas av vinden.  

Svar: Falskt. CP 6E (2) (sid. 435) 
 
10. 
En domare har rätt att markera ett område som ”mark under arbete” under pågående rond även om 

någon grupp redan har passerat det aktuella området. 

Svar: Sant. CP 6B (1) (sid. 421) 

 
 
 
 


