
1.1 Det må man gerne – der ingen straf.
1.2 Spilleren pådrager sig 1 strafslag.
1.3 Spilleren får tildelt 2 strafslag.

Reglen er golfregel 10.2b(3) Begrænsninger mod at 
placere en genstand for at hjælpe med at indtage sin 
stance:
En spiller må ikke indtage en stance til slaget, ved at bruge 
en genstand, som var placeret af eller for spilleren som 
hjælp til at placere dennes fødder eller krop korrekt, f.eks. 
ved at lægge en kølle på jorden for at vise spillelinjen.
Hvis spilleren indtager sin stance i strid med denne Regel, 
kan spilleren ikke undgå straffen ved at flytte sig og fjerne 
genstanden

2.1 Maksimalt to (2) gange, hvorefter bolden skal placeres.
2.2 Der er IKKE nogen begrænsninger på det antal gange 

man SKAL tage et drop om - når der er droppet på en 
forkert måde.
En forkert måde kan f.eks. være hvis bolden rammer 
spilleren, en anden person, udstyr eller lignende før at 
bolden rammer jorden. Men det er også "en forkert måde" 
hvis man ikke dropper fra korrekt knæhøjde eller dropper 
og bolden rammer direkte udenfor lempelsesområdet.
Se evt. Regel 14.3b.
Mange har formentlig forvekslet med reglen der beskriver 
hvad man skal gøre hvis en bold der er droppet "på den 
rigtige måde" ikke forbliver i lempelsesområdet 
(eksempelvis på en skråning).
I det tilfælde skal bolden placeres på det sted i 
lempelsesområdet hvor bolden rammer ved ANDET 
forsøg.
Se evt. Regel 14.3c

2.3 Højest 3 gange – der skal den placeres.
2.4 Kun 1 gang – derefter skal den placeres.

3.1 Der er ingen straf.
Hvis en spillers bold er fæstnet i sit eget nedslagsmærke

3.2 2 strafslag.
3.3 1 strafslag.

Uge 2-3   *   13. til 26. januar

Du har slået et langt drive, og bolden har fæstnet sig i sit eget 
nedslagsmærke i semiroughen.
Du tager bolden op, renser den og dropper den.
Hvad er konsekvensen i slagspil?

For at sikre at man står parallelt med spillelinjen under spil på et 
hul, lægger en spiller en kølle på jorden foran fødderne.
Spilleren fjerner køllen inden spilleren skal slå sit slag.
Hvad er konsekvensen i slagspil? 

Det rigtige svar

Det rigtige svar

Det rigtige svar

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Hvis du under et drop kommer til ramme en anden person eller 
en spillers udstyr, skal du, første gang det sker, droppe om - 
uden straf.
Hvor mange gange kan du det?


