
1.1

Du skal spille videre med den anden bold 
og ligger i tre slag. Du gjorde det nemlig 
ikke klart, inden du slog til den anden bold, 
at den var en provisorisk bold, så derfor 
blev den bolden i spil med ét strafslag.

1.2

Du skal spille videre med den anden bold og 
ligger i fire slag. Du gjorde det nemlig ikke 
klart, inden du slog til den anden bold, at den 
var en provisorisk bold, så derfor blev den 
bolden i spil med to strafslag.

1.3
Du skal spille videre med den første bold og 
ligger i ét slag. Ingen var nemlig i tvivl om, at 
den anden bold var en provisorisk bold.

2.1 Ja, det må du godt
2.2 Nej, det må du ikke – det koster ét strafslag
2.3 Nej, det må du ikke – det koster to strafslag

3.1 Det er der ingen straf for

3.2 Det koster ét strafslag

3.3 Det koster to strafslag

Dit drive er en smule skævt, og bolden har retning mod noget rough lige 
uden for et strafområde. Du siger derfor: ”Jeg tager lige en bold med”, og 
slår en anden bold fra teestedet.
Du går derefter frem og finder begge bolde, der ligger in bounds i 
semiroughen. Hvilken bold skal du spille med – og hvor mange slag ligger du 
i?

Din bold ligger på green, og der er noget mudder på den. Du vil derfor gerne 
løfte og rense den (idet du naturligvis forinden markerer den). Må du det?

Din bold er endt i et strafområde, men da den ligger i vandkanten, beslutter 
du dig for at forsøge at slå til den. Forinden slaget foretager du et par 
prøvesving, og i et af dem kommer du uheldigvis til at røre vandet med 
jernet. Hvad er straffen for det?
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