
1.1 Du får 2 strafslag.
Regel 5.5 fortæller os, at man IKKE må udføre 
øvelsesslag (ikke at forveksle med prøvesving uden 
bold) under en runde.
Der er dog et par undtagelser. Spilleren må øve sig i at 
putte eller chippe på eller i nærheden af greenen på det 
hul, som netop er færdigspillet, alle øvelsesgreens 
samt teestedet på næste hul.
Men man må ikke tage disse øvelsesslag fra en bunker -
og man må ikke forsinke spillet urimeligt

1.2 Du bliver diskvalificeret
1.3 Du får ingen straf
1.4 Du får et strafslag

2.1 Spilleren får et strafslag.
Da bolden lå stille et andet sted end på greenen, får 
spilleren et strafslag efter Regel 9.4b. (Se også Regel 
15.1b).
Der er ingen straf for at flytte den løse naturgenstand 
(Se regel 12.2a)

2.2 Spilleren får to strafslag.
2.3 Der er ingen straf.

3.1 Spilleren skal fortsætte med den provisoriske bold.

3.2 Da den oprindelige bold blev fundet inden for tre 
minutter, skal spilleren fortsætte med den oprindelige 
bold (Regel 18.3c).

3.3 Spilleren må vælge at fortsætte med den oprindelige bold 
eller den provisoriske bold.

En spiller slår sit andet slag, søger kortvarigt efter sin bold og 
meddeler derefter at vedkommende vil gå tilbage og slå en 
provisorisk bold.
Spilleren dropper og spiller en anden (den provisoriske) bold, fra 
det sted hvorfra det seneste slag blev spillet.
Spilleren fortsætter derefter med at søge efter sin oprindelige 
bold og finder den inden for tre minutter efter, at spilleren 
indledningsvis kortvarigt søgte efter bolden.
Hvad er afgørelsen? 

Det rigtige svar
I slagspil flytter en spillers bold i en bunker sig, da en løs 
naturgenstand fjernes i bunkeren.
Spilleren genplacerer bolden på det oprindelige sted.
Hvad er afgørelsen? 

Spørgsmål 3 Det rigtige svar

Du havde et mindre godt indspil på SKOVEN hul 4. Efter hullet 
er færdigspillet vælger du lige at øve indspil ved at chippe fra 
bunkeren nærmest teestedet på SKOVEN hul 5.
Hvad er straffen i slagspil?

Spørgsmål 2
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