
1.1 Du må fjerne alle dåserne på nær dem, der 
ligger på green.

1.2 Du må fjerne alle dåserne på nær dem, der 
ligger i bunkerne og i strafområderne.

1.3 Du må fjerne alle dåserne, uanset hvor de 
ligger.

2.1

Du har slået ét slag, får to strafslag for at slå et 
slag til en forkert bold og to strafslag for at 
bruge uspillelig-bold-reglen; det giver fem slag i 
alt. Du skal således slå dit sjette slag.

2.2

Du har slået ét slag, får ét strafslag for at slå et 
slag til en forkert bold og to strafslag for at 
bruge uspillelig-bold-reglen. Du har således 
brugt fire slag og skal slå dit femte slag.

2.3

Du har slået ét slag, får to strafslag for at 
slå et slag til en forkert bold og ét strafslag 
for at bruge uspillelig-bold-reglen. Du har 
således brugt fire slag og skal slå dit femte 
slag.

3.1 Ja, det må man altid, uanset om der er røde 
pæle eller gule pæle omkring strafområdet.

3.2 Nej, det må man kun, når der er gule pæle 
omkring strafområdet.

3.3 Nej, det må man kun, når der både er røde og 
gule pæle omkring strafområdet.

Din bold ligger på fairway. Du kigger ud over banen og kan se, at der ligger 
øldåser over det hele. Hvor mange af dåserne må du fjerne uden straf inden 
slaget?

Du driver ud, slår derefter til en forkert bold og finder så din egen bold inden 
for de 3 minutters søgetid. Bolden ligger skidt i roughen, og du bruger derfor 
uspillelig-bold-reglen og dropper fri. Hvilket slag skal du slå næste gang?

Din bold ligger i en å markeret med røde pæle. Må du bruge ”flaglinje”-
muligheden (den mulighed, hvor man med ét strafslag dropper en bold på 
forlængelsen bag strafområdet af den lige linje mellem hullet og der, hvor 
bolden sidst krydsede åens grænse)?
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