
ligger i roughen, og dropper inden for to 
køllelængder deraf. 

Låge 15 1.1, 2.3 

Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold er endt out of bounds (du slog fra teestedet). Fornuftig som du er, 
har du 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 spille videre med den provisoriske - 

den er nu bolden i spil - og slå slag 4.  
2. Du skal enten 

a. spille videre med den provisoriske jfr. pkt. 1 
eller 

b. samle den provisoriske op og i stedet droppe 
fremme med to strafslag (efter lokal reglen).  

3. Du skal droppe fremme med to strafslag (og 
således slå slag 4 fremme). 

2. 
Din bold er endt out of bounds, og 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 

dér, hvor den skar out of bounds, og dropper 
præcist dér.  

2. Du finder det nærmeste fairway-punkt i forhold til 
dér, hvor den skar out of bounds, og dropper 
inden for én køllelængde deraf (ikke nærmere 
hullet).  

3. Du finder det nærmeste fairway-punkt i 
forhold til dér, hvor den skar out of bounds, 
og dropper inden for to køllelængder deraf 
(ikke nærmere hullet). 

Låge 16 1.1, 2.2 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du spiller en bold, og den ender ude i noget rough (ca. 200 meter 
fremme). Du søger i 1 minut og beslutter dig derefter for at gå tilbage og 
spille en provisorisk. Må du det? 

1. 
1. Ja, men kun hvis du kan nå det, inden de 3 

minutters søgetid er udløbet. (se regel 18.3a/2) 
2. Nej, eftersom du er gået mere end de ca. 45 

meter frem for at søge. 

2. 
Pro Frank A.  fik en (brutto) 4’er på hul 9, mens Amatør Anders måtte 
notere en brutto 5’er. Pro Frank A fik dog kun 2 point (Stableford) for dette, 
mens Amatør Anders fik 3 point! Hvem skal slå først på hul 10? 

2. 
1. Det skal Amatør Anders (altid den med flest point 

på seneste hul).  
2. Det skal Pro Frank A (altid den med færrest 

slag på seneste hul). (se regel 6.4b(1)) 
3. Det er der ikke nogen regler om, så man trækker 

bare lod. 

Låge 17 1.3, 2.2, 3.3 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du høvler bolden out of bounds fra fairway. Du dropper derfor en ny bold 
20 cm. fra det sted (ikke nærmere hullet), hvor du lige slog - og spiller 
bolden. Er det OK? 

1. 
1. Nej, du skal droppe nøjagtigt det samme sted, så 

du får ét strafslag for at spille fra et forkert sted!  
2. Nej, du skal droppe nøjagtigt det samme sted, så 

du får to strafslag for at spille fra et forkert sted!  
3. Ja, det er helt OK. 

2. 2. 


