
1 
 

LØSNING – REGELKONKURRENCE – PINK CUP 2017 
 

67. At markere bolden er noget af det, man 

gør oftest på en golfbane, men hvor bør man 

egentlig lægge markeringsmærket? 

Man bør lægge 

det umiddelbart 

bagved bolden 

(dvs. på den side 

af bolden, der er 

længst fra hullet) 

Man bør lægge det 

umiddelbart foran 

bolden (på den 

side af bolden, der 

er tættest på 

hullet) 

Det er der ingen 

regler om, så det 

bestemmer man 

selv 

68. Hvilket af følgende tre udsagn er korrekt? Bolden skal altid 

droppes om, hvis 

den ruller og 

kommer til hvile 

tættere hullet 

end, hvor den 

lander 

Bolden skal altid 

droppes om, hvis 

den ruller ind på 

en green eller ind i 

en hazard og 

kommer til hvile 

der 

Bolden skal altid 

droppes om, hvis 

den ruller ud i 

roughen og 

kommer til hvile 

der 

69. Du er løbet tør for bolde efter 15. hul, og 

på teestedet på 16. hul tilbyder din 

medslagspiller dig at låne nogle af sine. Du 

takker ja, og spørger samtidigt, om du må låne 

hans driver, idet du lige vil prøve den, nu 

hvor runden er ved at være slut. Det er helt 

OK for din medslagspiller. Har du handlet i 

overensstemmelse med reglerne? 

Nej, det er i strid 

med reglerne at 

bruge bolde og 

driver tilhørende 

din medslagspiller 

Nej, det er i strid 

med reglerne at 

bruge driveren, 

men du må til 

gengæld gerne 

bruge hans bolde 

Ja, du må gerne 

bruge både bolde 

og driver 

70. Må man bruge en afstandsmåler (der alene 

kan måle afstand) undervejs i runden? 

Ja, man må altid 

bruge en 

afstandsmåler, så 

længe den kun 

kan måle afstand 

Det kommer an 

på, hvad 

lokalreglerne 

siger; hvis de 

tillader brugen af 

afstandsmåler, er 

det i orden, ellers 

ikke 

Man må aldrig 

bruge en 

afstandsmåler, da 

det er et kunstigt 

hjælpemiddel 

71. Hvis man undervejs i runden er i tvivl om, 

hvilket jern man skal slå mod green, må man 

så helt venskabeligt bede sin medslagspiller 

om et råd? 

Ja, golf er en 

gentlemansport, 

så man må 

naturligvis godt i 

al venskabelighed 

bede om et råd 

Nej, det må man 

ikke; man bliver 

diskvalificeret for 

at snyde 

Nej, det må man 

ikke; man 

idømmes to 

straffeslag 

72. Din bold ligger i et areal med blå pæle. Du 

ved godt, at du må tage lempelse uden straf, 

men den ligger egentlig meget godt, så du 

kunne godt tænke dig at spille den, som den 

ligger. Må du det? 

Ja, altid Ja, medmindre der 

er sort top på de 

blå pæle 

Nej, aldrig 

73. Din bold (Nike) ligger på green. Du vil 

gerne markere og løfte den og erstatte den 

med din favorit-putte-bold (Titleist), og putte 

med den i stedet. Vil der være nogen straf for 

det?  

 

Nej 

 

Ja, ét straffeslag 

 

Ja, to straffeslag 

74. Din bold ligger to meter fra green, og du 

vil putte ind. Der er et turfhul i din spillelinje. 

Må du inden slaget lægge turfen (der ligger et 

par meter derfra) på plads i turfhullet? 

 

Ja 

 

Nej, det koster ét 

straffeslag 

 

Nej, det koster to 

straffeslag. 
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75. Din bold ligger to meter fra green, og du 

vil putte ind. Der er et boldnedslagsmærke på 

green i din spillelinje. Må du inden slaget 

reparere dette boldnedslagsmærke? 

 

Ja 

 

Nej, det koster ét 

straffeslag 

 

Nej, det koster to 

straffeslag 

76. Må du inden dit putt fra green reparere 

nogle spikemærker i din puttelinje?  

 

 

Ja 

 

Nej, det vil koste 

ét straffeslag 

 

Nej, det vil koste 

to straffeslag 

77. Du slår desværre i ren nervøsitet et 

luftslag fra teestedet. Lufttrykket fra køllen 

får dog akkurat bolden til at rulle ned fra 

tee’en. Du lægger bolden op på tee’en igen og 

slår et slag. Hvilket nummer slag var det? 

 

Slag nummer to 

 

Slag nummer tre 

 

 

Slag nummer fire 

78. Din bold ligger på green, og du adresserer 

den. Inden du får igangsat slaget, tager vinden 

bolden, og den ryger i hul. Hvad nu? 

 

Bolden er i hul 

uden straf 

 

Bolden er i hul 

med ét straffeslag 

 

Du skal genplacere 

bolden med ét 

straffeslag 

79. Din medspiller snakker højt i mobil lige 

ved siden af dig, mens du slår et slag. Hvad er 

straffen? 

 

To straffeslag 

 

Ét straffeslag 

 

Som udgangspunkt 

ingen straf 

(etikette-

overtrædelse) 

 

80. Du slår din bold fra fairway og ud i vandet. 
Det samme gør din medspiller. I tager begge 
lempelse med straf fra vandhazarden og dropper 
korrekt fri. Hvem af jer skal nu slå først? 
 

 
Den, der slog 
først før (fra 

fairway) 

 
Den, hvis bold i 
vandhazarden lå 
længst fra hullet 

 
Den, hvis bold 
efter droppet 

ligger længst fra 
hullet 

81. Hvor mange bolde må man maksimalt 

have med på en runde?  

 

 

10 

 

14 

 

Der er intet 

maksimum 

 

82. Din bold ligger i en vandhazard lige op og 

ned ad en gul pæl. Der er ingen lokal regel om 

pæle. Er det OK at fjerne pælen, inden du slår 

(pælen er meget nem at fjerne)? 

 

 

Ja 

 

Nej, det koster ét 

straffeslag 

 

Nej, det koster to 

straffeslag 

83. Du foretager et prøvesving i din spillelinje. 

Er det i orden? 

 

Ja, altid 

 

Ja, men kun hvis 

det ikke medfører 

en reel forbedring 

af spillelinjen 

 

 

Nej, aldrig: Du får 

to straffeslag 

84. Du har et putt på 10 cm og putter 

nonchelant med kun én hånd. Er det OK? 

 

Ja 

 

Nej, det koster ét 

straffeslag 

 

 

Nej, det koster to 

straffeslag 

 
 


