
Två bollar: Regel 20.1c(3) 

Att spela två bollar när man är osäker på vad man ska göra. En spelare som är osäker på 

rätt förfarande medan han spelar ett hål får avsluta hålet med två bollar utan plikt: 

• Spelaren måste bestämma sig för att spela två bollar efter det att den osäkra 

situationen uppstått och innan ett slag slås. 

• Spelaren bör välja vilken boll som ska räknas, om reglerna tillåter förfarandet som 

används för den bollen, genom att meddela det valet till sin markör eller till en annan 

spelare innan ett slag slås. 

• Om spelaren inte väljer i tid, betraktas den först spelade bollen som vald i frånvaro av 

val. 

• Spelaren måste rapportera fakta om situationen till tävlingsledningen innan scorekortet 

lämnas in, även om spelaren har samma score med båda bollarna. Spelaren blir 

diskvalificerad om inte detta görs. 

• Om spelaren slog ett slag innan beslutet att spela en andra boll: 

o Denna regel gäller inte alls, och scoren som räknas är scoren med den boll som 

spelades, innan spelaren bestämde sig för att spela den andra bollen.  

o Men spelaren får ingen plikt för att ha spelat den andra bollen. 

En andra boll som spelas enligt denna regel är inte detsamma som en provisorisk boll enligt 

Regel 18.3. 

Tävlingsledningens beslut om score på hål. När en spelare spelar två bollar, ska 

tävlingsledningen fastställa spelarens score på hålet enligt följande: 

• Scoren med den valda bollen (oavsett om den valts av spelaren eller i frånvaro av val) 

räknas om reglerna tillåter förfaringssättet för den bollen. 

• Om reglerna inte tillåter det använda förfaringssättet för den bollen, räknas scoren med 

den andra bollen om reglerna tillåter det använda förfaringssättet för denna andra boll.  

• Om reglerna inte tillåter det använda förfaringssättet för någon av de två bollarna, 

räknas scoren med den valda bollen (oavsett om den valts av spelaren eller i frånvaro 

av val), såvida inte det skett ett allvarligt brott genom att spela bollen från fel plats, 

och i så fall räknas scoren med den andra bollen.  

• Om det skett ett allvarligt brott genom att spela bollen från fel plats med båda 

bollarna, blir spelaren diskvalificerad. 

• Alla slag på bollen som inte ska räknas (inklusive slag som slagits och varje pliktslag 

enbart från att spela med den bollen) räknas inte i spelarens score för hålet.  

“Regler tillåter det använda förfaringssättet” innebär antingen: (a) den ursprungliga bollen 

spelades som den låg och det var tillåtet att spela därifrån, eller (b) bollen som spelades sattes 

i spel enligt rätt förfarande, på rätt sätt och på rätt plats enligt reglerna. 


