
1.1 Sandet må fjernes på enhver måde.
Forklaring: Sand og løs jord på greenen må fjernes 
uden straf (Regel 13.1c).

1.2 Spilleren må kun fjerne sandet ved at samle det op eller 
børste det til side med sin hånd eller en kølle.

1.3 Spilleren må ikke fjerne sandet.

2.1 I følge Regel 6,5 har en spiller afsluttet hullet i hulspil, 
når spillerens næste slag er givet.
Se også Fortolkning 5.5b/1

2.2 Spiller A kan trække det givne slag tilbage, og B anses i 
2.3 Spiller A kan trække det givne slag tilbage, og B anses i 

3.1 Der er ingen straf – man må gerne fjerne rimfrost
3.2 Den relevante golfregel er regel 8 som overordnet 

omhandler "Spil banen som den er". 
Der er dog visse handlinger der er tilladte og som kan 
forbedre forhold før slaget - eksempelvis må man 
gerne fjerne en løs naturgenstand.
Det er jo nærliggende at tro at rimfrost tilhører denne 
kategori, og jo nok derfor at mange kan have svaret 
forkert - men rim/rimfrost betragtes IKKE som en løs 
naturgenstand.
Så svaret er: Spilleren pådrager sig 2 strafslag.
Se evt. regel 8.1a og især definitionerne på "Løse 
naturgenstande

3.3 Der er dog visse handlinger der er tilladte og som kan 
forbedre forhold før slaget - eksempelvis må man gerne 

Uge 10 -11   *  10. marts til 23. marts
Det rigtige svar

En spillers bold ligger lige uden for greenen, og spilleren vil 
putte ind. Men før der puttes, fjerner spilleren noget rimfrost 
foran bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil

Det rigtige svar
I en single hulmatch giver Spiller A et kort putt for en 4'er til 
spiller B. Spiller B forsøger derefter at slå bolden i hul, men 
misser det korte putt.
Spiller A kræver at have vundet hullet. Hvad er afgørelsen?

Spørgsmål 3 Det rigtige svar

Spørgsmål 1
En spillers bold ligger lige uden for greenen, og der ligger sand 
på greenen mellem bolden og hullet.
Må sandet fjernes - hvad er afgørelsen?

Spørgsmål 2


