
Du laver et skidt putt, og i vrede bøjer du putteren over dit knæ! Må du 
a) spille videre med den eller 
b) erstatte den med en anden? 
(Du startede runden med 14 køller). 

1. Nej, du må ingen af delene.  
2. Du må kun erstatte den med en anden - ikke 

spille videre med den.  
3. Du må kun spille videre med den - ikke 

erstatte den med en anden.  
4. Du må begge dele (dvs. det er OK både at 

erstatte den med en anden og at spille videre 
med den).   

2. 
Din bold i slagspil ligger 150 m. fra hullet, mens din medspillers ligger 220 
meter fra. Din medspiller er ikke klar til at slå, da han lige skal ringe til en 
ven og fortælle om hans drive på 270 meter. Må du gerne slå ud før ham, 
selvom det ikke er din tur? 

2. 
1. Ja.  
2. Nej. 

3. 
Din bold ligger i en bunker og lige bag bolden (stadig i bunkeren) ligger en 
løs gren. Må du fjerne grenen, inden du slår? 

3. 
1. Ja.  
2. Nej, det koster ét strafslag.  
3. Nej, det koster to strafslag. 

Låge 10 1.1, 2.1, 3.2 

Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold ligger i et strafområde. Men den ligger faktisk OK i noget lavt 
græs, så du vil gerne spille den, som den ligger. Du grounder køllen et par 
gange, før du slår, og rører dermed både vandet og noget græs inde i 
strafområdet. Får du nogen straf? 

1. 
1. Nej.  
2. Ja, to strafslag for at røre vandet.  
3. Ja, fire strafslag (to for at røre vandet og to for at 

røre græsset). 

2. 
Din bold ligger rigtig skidt i en bunker. Må du gerne bruge uspillelig-bold-
reglen og droppe fri med straf uden for bunkeren på “den lige linje”? 

2. 
1. Ja, med to strafslag.  
2. Ja, med ét strafslag.  
3. Nej, du må kun droppe inde i bunkeren. 

3. 
Din bold ligger i et strafområde. Må du gerne droppe med ét strafslag på 
den modsatte side (i forhold til skæringsområdet) af strafområdet? 

3. 
1. Ja. 
2. Ja, men kun hvis det er bestemt i en lokal 

regel.  
3. Nej 

Låge 11 1.3, 2.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold ligger i en bunker, og du tager lige et prøvesving tre meter fra 
bolden (stadig i bunkeren - ikke i spillelinjen), hvormed du rører sandet 
med køllen. Er det OK? 

1. 
1. Ja.  
2. Nej, ét strafslag.  
3. Nej, to strafslag. 

2. 
Din bold ligger i en bunker, og du er træt, så du stiller dig lige et par meter 
fra bolden (ikke i spillelinjen) og grounder køllen i sandet og hviler dig op 
ad køllen. Er det OK? 

2. 
1. Ja.  
2. Nej, ét strafslag.  
3. Nej, to strafslag. 

  


