
1.1 Spilleren får 2 strafslag
Hvis en bold kan være en spillers, men ikke kan 
identificeres som den ligger, kan man løfte bolden for at 
identificere den. Men bolden skal først markeres, og 
bolden må ikke renses, udover hvad der er nødvendigt 
for at identificere den. (Regel 7.3) Spilleren behøver ikke 
at informere nogen om, at bolden bliver løftet.

1.2 Der er ingen straf.
1.3 Spilleren får et strafslag.

2.1 Spiller A.
2.2 Begge spillere må spille den provisoriske.
2.3 Spiller B.

Hvis siden bestemmer sig for at spille en provisorisk 
bold, skal den spilles af den partner, hvis tur det er til at 
udføre sidens næste slag (Regel 22.3)

3.1 Spilleren diskvalificeres.
Hvis komiteen udstyrer spillere med scorekort, der 
indeholder deres handicap, skal hver spiller sørge for, 
at det rigtige handicap vises på scorekortet, før det 
returneres.
Hvis et sådant scorekort fejlagtigt viser en spillers 
handicap, der er højere end det faktisk er, og dette 
påvirker antallet af slag, der modtages, er spilleren 
diskvalificeret i henhold til Regel 3.3b(4), hvis denne fejl 
ikke er rettet, før scorekortet returneres. (Fortolkning 
3.3b(4)/2)

3.2 Da det var en fejltagelse fra Komitéen, bør spilleren ikke 
diskvalificeres, men spillerens handicap bør anses for at 
være 7 til brug i turneringen.

3.3 Spillerens korrekte handicap bør anvendes på hans score.
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Spørgsmål 1 Det rigtige svar

I en slagspilsturnering udsteder Turneringsledelsen scorekort, der 
indeholder en spillers handicap ud over navn og dato.
Turneringsledelsen skriver fejlagtigt spillerens handicap som syv i 
stedet for seks, og det påvirker antallet af modtagne slag. Fejlen 
forbliver ubemærket, indtil kortet returneres, men før 
konkurrencen er afsluttet.
Hvad er afgørelsen?

Det rigtige svar
A og B er partnere i en foursome. Spiller A driver ud og der er 
tvivl om, hvorvidt bolden er out of bounds eller ej.
Hvis spillerne beslutter at spille en provisorisk bold, hvem skal så 
spille den?

Spørgsmål 3 Det rigtige svar

I slagspil er en spillers bold halvt begravet i roughen. Uden at 
sige noget til andre spillere i gruppen og uden at markere boldens 
position, så berører spilleren bolden og roterer den.
Ved at gøre dette identificerer spilleren bolden som sin bold og får 
samtidig lige renset bolden for lidt fastsiddende jord.
Hvad er afgørelsen?

Spørgsmål 2


