
1.1

Hvis bænken er boltet fast, er den en ikke-
flytbar forhindring, som du må droppe fri af 
(tage lempelse fra) uden straf. Hvis den 
derimod står løst oven på jorden, er den en 
flytbar forhindring, som du må fjerne uden 
straf

1.2

En bænk er pr. definition en ikke-flytbar 
forhindring, og du må derfor droppe fri (tage 
lempelse) uden straf, uanset om den står løst 
eller er boltet fast

1.3

En bænk er pr. definition en flytbar forhindring, 
og du må derfor uden straf fjerne den. Kan du 
ikke det (fx fordi den er boltet fast), er det bare 
ærgerligt; du må ikke droppe fri (tage 
lempelse) uden straf

2.1
Man må som udgangspunkt altid skifte bold 
både mellem spil af to huller og undervejs i spil 
af et hul

2.2
Man må som udgangspunkt kun skifte bold 
mellem spil af to huller og ikke undervejs i 
spil af et hul.

2.3
Man må som udgangspunkt kun skifte bold 
undervejs i spil af et hul og ikke mellem spil af 
to huller

3.1 Ja
3.2 Nej, du får kun ét strafslag
3.3 Nej, der er ingen straf

Må du tage lempelse uden straf, hvis din bold i semiroughen ligger under en 
lille, let bænk? Gør det nogen forskel, om bænken står løst oven på jorden 
eller er boltet fast?

Må man skifte bold mellem spil af to huller? Og må man skifte bold 
undervejs i spil af et hul, fordi man vil udskifte sin helt nye bold med en 
gammel, slidt bold, inden man slår et risikabelt slag over vand?

Spørgsmål 3 Det rigtige svar
Undervejs i spil af et hul opdager du en driving range bold, der ligger på 
fairway. For at rydde op tjatter du (med jernet i én hånd) driving rangen 
bolden tilbage til den nærtliggende driving range. Din medslagspiller siger, 
at du får to strafslag for at slå et øvelsesslag. Har han ret?
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