
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 
derfor pænt pælen tilbage igen - og slår derefter dit slag (så godt som du 
nu kan). Har du fået nogen straf? 

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

dit tilsigtede sving. 
2. Ja, du får ét strafslag for at forbedre området for 

dit tilsigtede sving. 
3. Nej, du nåede at rette fejlen, inden du slog, og 

får derfor ikke nogen straf. 

Låge 6 1.3, 2.2, 3.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Hvilket af følgende er ikke et “unormalt baneforhold"? 

1. 
1. Midlertidigt vand.  
2. Ikke-flytbar forhindring.  
3. Bunkere. 

2. 
På et par 3-hul slår du et flot teeslag, og bolden ender på green seks 
meter fra hullet. Du går op mod bolden, og straks efter at du har trampet 
tæt forbi den, begynder den at rulle… og ruller og ruller… og ender i hullet! 
Det kan godt være, at det var dit tramperi tæt på bolden, der fik den til at 
starte med at rulle (du gik nok lidt hårdt), men du tænker, at det måske 
også kan skyldes vinden samt det faktum, at den lå er sted, der skrånede 
meget. Hvad nu? 

2. 
1. Bolden er i hul, men med ét strafslag, så du har 

fået en 2’er (birdie)!  
2. Bolden er i hul uden straf, så du har lavet en hole-

in-one!  
3. Bolden skal genplaceres uden straf.  
4. Bolden skal genplaceres og du får ét strafslag. 

3. 
Din bold ligger på green og i din spillelinje befinder der sig nogle 
spikemærker. Må du udbedre spikemærkerne, inden du slår (så ikke din 
bold hopper og danser i puttet)? 

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

Låge 7 1.3, 2.1 

Spørgsmål Svar 

1. 
Din bold ligger på green. Du kommer til at røre spillelinjen, tilsyneladende 
uden grund. Får du nogen straf? 

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

2. 2. 
1. Ja.  


