
1.1 Der er ingen straf, bolden skal spilles fra den nye 
position.
Da det var en naturlig ting – vinden – der forårsagede at 
bolden flyttede sig, så er der ingen straf og bolden skal 
spilles fra dens nye position.
Se mere via golf regel 9.3.

1.2 Et strafslag og bolden skal genplaceres.
1.3 Der er ingen straf og bolden skal genplaceres.

2.1 Spilleren skal fortsætte spillet med den droppede bold.
Så snart en spiller bringer en anden bold i spil under 
iagttagelse af slag og afstand, så er den oprindelige bold 
ikke længere I spil og må ikke spilles længere.
Se regel18.1.

2.2 Spilleren kan vælge om spillet skal fortsættes med den 
oprindelige eller den droppede bold.

2.3 Spilleren skal fortsætte med den oprindelige bold.

3.1 Spilleren får et strafslag.
3.2 Der er ingen straf.

Der findes ikke nogen specifikke golfregler der begrænser, 
hvordan en bold kan spilles fra et strafområde. Som følge 
heraf er der ingen straf for at berøre vandet I et strafområde 
I forbindelse med tilbagesvinget.
Se evt. regel 17.1.b.

3.3 Spilleren får to strafslag.

Spørgsmål 2 Det rigtige svar
En spiller har slået sit andet slag ud i urskoven, og spilleren 
kommer efterfølgende frem til det sted, hvor spilleren formoder at 
bolden er. Efter at have ledt i kort tid går spilleren tilbage og 
dropper en anden bold under iagttagelse af slag og 
afstandsreglen. Imidlertid bliver den oprindelige bold fundet inden 
for de tre minutter der er til almindelig søgning, før spilleren har 
slået til den droppede bold. Hvad gælder her?
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Spørgsmål 3 Det rigtige svar
I forbindelse med en hulspilsmatch har en spiller slået sin bold 
hen I et strafområde i en del af strafområdet hvor vandspejlet er 
meget lavt. Vandspejlet er så lavt at bolden kan ses tydeligt. 
Spilleren beslutter sig for at spille bolden som den ligger, og slår 
sit slag fra strafområdet. I forbindelse med slaget kommer 
spilleren til at berøre vandspejlet i sit tilbagesving. Hvad er 
straffen – hvis nogen?

Spørgsmål 1 Det rigtige svar
En spiller adresserer sin bold på fairway, men beslutter sig for, 
før spilleren slår sit slag, at skifte til en anden kølle. I forbindelse 
hermed kommer der et vindstød der forårsager at bolden ruller 
ned ad en lille forhøjning og kommer til hvile et par meter fra 
dens oprindelige position.


