
Normal: Arimo 8 pkt 

Spørgsmål nr.: Arimo 12 pkt fed 
Korrekt svar 

Låge 1 1.2, 2.1, 3.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du slår din bold mod out of bounds. Du spiller derfor en provisorisk. Du går 
frem og ser, at den første bold er out. Da din klub har indført den nye lokal 
regel som tillader at droppe fremme med to strafslag, benytter du dig af 
denne og dropper på korrekt vis fremme i overensstemmelse med denne 
lokale regel. Er det OK? 

1. 
1. Ja det er OK 

2. Nej – det er IKKE OK. 

2. 
Skal man droppe præcist i knæhøjde? 

2. 
1. Ja. 
3. Nej, du skal mindst droppe i knæhøjde (dvs. du 

må gerne droppe fra over knæhøjde).  

4. Nej, du skal højst droppe i knæhøjde (dvs. du må 
gerne droppe fra under knæhøjde). 

3. 
Din bold ryger ned i et hul lavet af en hund (et ikke-gravende dyr) på 
fairway. Må du droppe fri uden straf? 

3. 
5. Ja. 

6. Nej 

Låge 2 1.3, 2.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold ligger i en bunker. Den ligger rigtigt skidt, idet den er boret dybt 
ned i sandet. Må du bruge uspillelig-bold-reglen og droppe uden for 
bunkeren på den “lige linje”? 

1. 
1. Nej, du skal droppe inde i bunkeren 
2. Ja, med et strafslag. 
3. Ja, med to strafslag. 

2. 
Hvor lang tid har du til at søge i? 

2. 
1. 3 minutter. 
2. 5 minutter. 
3. 10 minutter. 

Låge 3 1.2, 2.2, 3.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du slår til din bold fra green. Efter slaget opdager du, at dit 
boldmarkeringsmærke fortsat lå der (du havde glemt at fjerne det inden 
slaget). Er der nogen straf? 

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

2. 
Din bold ender i noget højt rough, og du kan ikke finde den. Du har ikke 
spillet en provisorisk bold. Din klub har indført den nye lokale regel med 
den ekstra droppemulighed med to strafslag fremme. Hvilke muligheder 
har du nu? 

2. 
1. Du har kun én mulighed: Gå tilbage, fra dér, 

hvorfra du slog sidst, og spil med ét strafslag en 
ny bold.   

2. Du må selv vælge, om du vil 
a. gå tilbage, og spille en ny bold med ét 

strafslag, eller 
b. vil bruge lokal reglen og droppe fremme med 

to strafslag.  
3. Du har kun én mulighed: Drop fremme med to 

strafslag. 


