
3. 
Du skal udmåle to køllelængder. Må du til udmåling bruge din putter? 

3. 
1. Ja, altid.  
2. Nej, aldrig. 
3. Ja, medmindre det er den længste kølle, du 

har med. 

Låge 18 1.1, 2.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold er endt i et strafområde, og du dropper med ét strafslag på “den 
lige linje”. Du gider ikke følge proceduren (med at finde et punkt på den 
lige linje og droppe inden for en køllelængde deraf og alt det der 
pladder)… så du går bare ned på linjen og dropper. Er det OK? 

1. 
1. Ja.  
2. Nej, du skal følge proceduren. 

2. 
Din bold er endt i et strafområde, og du dropper med ét strafslag på “den 
lige linje”. Du gider ikke følge proceduren med at finde et punkt på den lige 
linje og droppe inden for en køllelængde deraf og alt det der - så du går 
bare ned på linjen og dropper. Bolden ruller i droppet 5 cm. tættere på 
hullet. Skal du droppe om? 

2. 
1. Ja.  
2. Nej. 

Låge 19 1.1, 2.5 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du holer et langt putt fra green. Du fik flagstangen passet, men han/hun 
glemte at løfte flagstangen. Hvem af jer får straf (om nogen)? 

1. 
1. Ingen af jer.  
2. Det gør kun du (to strafslag).  
3. Det gør kun passeren (to strafslag).  
4. Det gør i begge (to strafslag) 

2. 
Du dropper fri fra et træ (uspillelig). I droppet rammer bolden først jorden, 
men triller så hen og rammer uforvarende din fod. (Den endte inde i det 
korrekte droppeområde). Hvad nu? 

2. 
1. To strafslag. Spil den, som den ligger.  
2. To strafslag. Drop om.  
3. Ét strafslag. Spil den som den ligger.  
4. Ét strafslag. Drop om. 
5. Ingen straf. Spil den, som den ligger.  
6. Ingen straf. Drop om. 

Låge 20 1.3, 2.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du rammer din bag i et slag. Får du nogen straf? 

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

2. 
Hvis ikke et strafområde er markeret (fx. en sø), er det så rødt eller gult? 

2. 
1. Rødt.  
2. Gult.  
3. Hvis man ikke realistisk set kan droppe på den 

lige linje (fx fordi der er out of bunds eller højt 
buskads), er det rødt - ellers er det gult. 

Låge 21 1.1, 2.3 

Spørgsmål Svar 


