
Provisorisk boll eller inte 
En av spelarna slog ut. Alla i bollen såg att den plaskade i vattnet precis vid kanten mot green. Spelaren slog då en provi-
sorisk boll, som hamnade mitt i vattnet. När hen kom fram så låg den första bollen precis vid vattenkanten (hade väl 
hoppat upp). Då slog hen sitt andra slag. Någon i bolle sa då att hen inte fick slå på den bollen eftersom hen hade satt 
bollen ur spel genom att slå P - bollen, eftersom alla i bollen såg att den hamnade i vattnet. Andra menade att det var 
helt OK.  

Bra hade ju varit om man skrev ned båda resultaten och kollade efteråt vad som var rätt. 

Som brukligt rådfrågade jag vår regelspecialist Nils. 

Så här svarade Nils: 

A. 

Om alla i gruppen sett att bollen (våt eller torr) är i pliktområdet, får spelaren inte spela en provisorisk boll. 

Slår han trots detta en ny boll, blir det spelarens tredje slag. Det betyder ingenting att spelaren sagt: 
"provisorisk"! 

Den första bollen är därmed ur spel. 

B. 

Råder det osäkerhet huruvida bollen är i pliktområdet eller på spelfältet (inte den "torra" delen av pliktområ-
det), får spelaren spela en provisorisk boll.  

Hittas inte den första bollen inom tre minuter, är den provisoriska bollen i spel.   

Konsekvensen av detta kan aldrig bli att bollen är i pliktområdet, med efterföljande dropp. 

(ett sånt resonemang kan ibland triggas av att den provisoriska boll också hamnat i pliktområdet). 

Hittas däremot den första bollen är den bollen i spel och den provisoriska bollen ur spel. Alltid! 

- hittas den i pliktområdet, beslutar spelaren om bollen spelas, som den ligger eller droppas med plikt. 

- hittas  den på spelfältet: GRATTIS! 

Detta exempel visar hur svårt det ibland kan vara. Vi vill ju alla göra rätt och inte sällan kan reglerna innebära lättnader 
och vunna slag.  


