
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. 

3. 
Du putter fra green - med flagstangen stående i hullet. Du holer puttet. Får 
du nogen straf? 

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

Låge 4 1.1, 2.2 

Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold ligger i en “sucker” i roughen. Må du droppe fri uden straf (der er 
ingen lokal regel om det)? 

1. 
1. Ja.  
2. Nej, det må man kun på tætklippet område. 

2. 
Du markerer din bold på green, løfter den, renser den og genplacerer 
den… og går så 5 meter væk. Bolden begynder nu at rulle - og ruller i hul! 
Hvad nu? 

2. 
1. Ingen straf - den er i hul. 
2. Ingen straf - genplacer den. 
3. Ét strafslag - den er i hul. 

Låge 5 1.1, 2.3, 3.3 

Spørgsmål Svar 

1. 
Du leder efter din bold i roughen og kommer uforvarende til at ramme og 
flytte den med din fod. Du genplacerer den helt korrekt, men er i tvivl om, 
hvorvidt du har pådraget dig nogen straf. Har du det? 

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

2. 
Du vil slå et langt udslag fra teestedet men snitter kun lige bolden, så den 
ruller ned fra tee’en - og ligger altså stadig inden for teestedets grænser. 
Må du nu, uden straf tage bolden op og lægge på tee’en igen og slå dit 
andet slag? 

2. 
1. Nej, du har slået et slag, og bolden er derfor i spil, 

og du skal således spille den, som den ligger 
(dvs. slå slag 2). 

2. Som i 1, bortset fra at du dog gerne må bruge 
slag- og afstandsreglen og med ét strafslag slå 
derfra, hvor du slog sidst - slaget på tee’en bliver 
således dit slag nummer 3. 

3. Ja. 

3. 
Din bold ligger in bounds op ad en hvid pæl (som generer dit sving!). Du 
fjerner den. Du får dog straks at vide, at det måtte du ikke, så du sætter 

3. 
1. Ja, du får to strafslag for at forbedre området for 

dit tilsigtede sving. 


