
Låge 21 1.1, 2.3 

Spørgsmål Svar 

1. 
Må du inden et slag fra green reparere dyrefodspor i din spillelinje? 

1. 
1. Ja  
2. Nej, det vil koste ét strafslag.  
3. Nej, det vil koste to strafslag. 

2. 
Du har markeret og løftet din bold på green og genplaceret den. Du 
grounder putteren og kommer til at ramme bolden, så den ruller lidt væk. 
Du ved, at bolden skal genplaceres, men…får du nogen straf? 

2. 
1. Ja.  
2. Ja, medmindre klubben vel lokal regel har 

bestemt, at der ikke er nogen straf.  
3. Nej.   

Låge 22 1.2, 2.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du dropper korrekt fri fra et strafområde (lige-linje-reglen), men i droppet 
ruller bolden 1/2 meter tættere på hullet end dér, hvor den først ramte 
banen i droppet. Skal du droppe om? 

1. 
1. Ja.  
2. Måske (kun hvis den ender uden for 

droppeområdet).  
3. Nej. 

2. 
Du dropper fri fra et strafområde (lige-linje-reglen). Bolden ruller i droppet 
ca. 1,5 køllelængde vinkelret væk fra hullet i forhold til dér, hvor den først 
ramte banen i droppet. Skal du droppe om? 

2. 
1. Ja.  
2. Nej, det skal man kun, hvis den ruller mere end to 

køllelængder. 

Låge 23 1.1, 2.3 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du har fået en “sucker” på green. Er følgende fremgangsmåde korrekt: Du 
markerer bolden, løfter den, renser den, reparerer nedslagsmærket og 
“genplacerer” så bolden (oven på det reparerede sted)? 

1. 
1. Ja.  
2. Nej, du skal placere den inden for én køllelængde 

af nedslagmærket, ikke nærmere hullet.  
3. Nej, du skal droppe den inden for én køllelængde 

af nedslagmærket, ikke nærmere hullet. 

2. 
Din bold ligger på green (du har brugt fire slag). Du foretager et prøvesving 
tæt på bolden… og kommer uforvarende til at snitte den, så den ruller 10 
cm. væk! Klubben har ingen lokal regel om denne situation. Hvad nu? 

2. 
1. Du har slået et slag, og skal derfor spille den, 

som den ligger (uden straf). Slå slag 6. 
2. Du har slået et slag, og skal derfor spille den, 

som den ligger (med ét strafslag). Slå slag 7.  
3. Du har ikke slået et slag. Der er ingen straf, og 

bolden skal genplaceres. Slå slag 5.  
4. Du har ikke slået et slag. Du får dog ét strafslag, 

og bolden skal genplaceres. Slå slag 6. 

Låge 24 1.3, 2.3 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du dropper fri fra et strafområde. Du kommer til at droppe bolden i 
skulderhøjde. Du får dette påpeget, inden du slår. Har du pådraget dig 
nogen straf på dette tidspunkt? 

1. 
1. Ja, to strafslag.  
2. Ja, ét strafslag.  
3. Nej, du kan droppe om uden straf inden slaget. 


