
Din bold ligger på fairway. Du går hen til bolden, grounder køllen og tager 
din stance. Bolden flytter sig nu, før du påbegynder slaget - du ved ikke, 
hvad der var skyld i flytningen - det var måske dig og måske hældningen 
(den lå på en bakke) - who knows?! Bolden ruller ca. 15 meter tættere på 
hullet. Hvad nu? 

2. Du får ét strafslag - bolden skal genplaceres.  
3. Du får ingen straf - bolden skal spilles, som 

den ligger. 

2. 
Din bold ligger på fairway, og du kommer til at ramme den med din fod, 
idet du går forbi den, så den flytter sig 10 cm! Det var ikke med vilje. Du 
ved godt, at bolden skal genplaceres - men får du nogen straf? 

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

3. 
Din bold ligger på green, og du kommer til at ramme den med din fod, idet 
du går forbi den, så den (bolden!) flytter sig 10 cm. Det var ikke med vilje. 
Du ved godt, at bolden skal genplaceres - men får du nogen straf? 

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

1. 
Må du bruge din fod til at markere bolden med på green? 

1. 
1. Ja.  
2. Ja, du må gerne, men det anbefales ikke.  
3. Nej 

2. 
Hvad er “maksimumsscore”: 

2. 
1. Navnet på en ny slagspilsform.  
2. Navnet på en ny driver.  
3. Navnet for en score på 144 slag (= det dobbelte 

af banens par på normalt 72). 

3. 
Du spiller “maksimumsscore”. Maksimum på et hul er 8 slag. Du bruger 10 
slag og skriver 10 slag på scorekortet. Hvad skal klubben gøre? 

3. 
1. Diskvalificere dig.  
2. Ændre det til en 8’er.  
3. Lade 10’eren stå ved magt. 
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Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold er endt out of bounds (du slog fra teestedet). Du har ikke spillet 
en provisorisk. Klubben har indført den nye lokal regel om at måtte droppe 
med to strafslag fremme. Hvilke muligheder har du nu? 

1. 
1. Du skal gå tilbage til teestedet og slå slag 3.  
2. Du skal enten 

a. gå tilbage til teestedet og slå slag 3 eller 
b. droppe fremme med to strafslag og slå 

slag nr. 4.  
3. Du skal droppe fremme med to strafslag (og 

således slå slag 4 fremme).  

2. 
Din bold er endt i noget høj rough - du har ikke spillet en provisorisk. Din 
klub har indført den nye lokal regel, der tillader, at du dropper fremme med 
to strafslag. Hvilken af følgende fremgangsmåder er korrekt? 

2. 
1. Du finder det nærmeste fairway-punkt i forhold til 

det sted, hvor du tror, at bolden ligger i roughen, 
og dropper dér.  

2. Du finder det nærmeste fairway-punkt i forhold til 
det sted, hvor du tror, at bolden ligger i roughen, 
og dropper inden for én køllelængde deraf.  

3. Du finder det nærmeste fairway-punkt i 
forhold til det sted, hvor du tror, at bolden 
ligger i roughen, og dropper inden for to 
køllelængder deraf. 
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