
1.1 Ja, man skal altid droppe om, hvis bolden ruller 
tættere på hullet i droppet

1.2
Nej, man skal kun droppe om hvis den ruller 
mindst to køllelængder (= ca. 2,5 m.) tættere 
på hullet

1.3
Nej, man skal ikke droppe om, hvis bolden 
som her ender inden for det korrekte 
droppeområde

2.1 Ja, hvis du kan nå det inden for de 3 
minutters søgetid

2.2 Ja, hvis du kan nå det inden for de 10 
minutters søgetid

2.3 Nej, man kan ikke spille en provisorisk, når 
man er begyndt at søge

3.1 Det har du, idet man gerne må spille bolden 
fra et strafområde

3.2 Det har din medslagspiller, idet man altid skal 
tage lempelse med ét strafslag

3.3 Ingen af jer har ret, idet man altid skal tage 
lempelse med to strafslag

Du går frem efter uspillelig-bold-reglen (flaglinje-muligheden) med ét 
strafslag og dropper på korrekt vis inden for én køllelængde af (ikke 
nærmere hullet end) den tee, du har sat ned et sted på flaglinjen.
Bolden ruller dog og kommer til hvile 10 cm. tættere hullet end dér, hvor den 
først ramte banen i droppet (den ender dog inden for området på den ene 
køllelængde fra tee’en).
Eftersom bolden ruller tættere på hullet, mener din medspiller, at du skal 
droppe om. Har han/hun ret?

Du søger i ét minut efter din bold i roughen og beslutter dig så for at gå 
tilbage og spille en provisorisk bold. Må du det?

Din bold er endt i et strafområde, men den ligger egentlig OK i noget kort 
græs ved vandkanten, så du vil gerne spille den, som den ligger. Din 
medslagspiller siger, at det må du ikke; man skal altid tage lempelse med ét 
strafslag, når bolden ligger i et strafområde. Hvem af jer har ret?
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