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De rigtige svar er markeret med gult  

 
Dit slag har retning mod høj rough og du kan ikke afgøre, om bolden ender i det høje græs. Du vælger 

derfor at sige provisorisk bold og slå en ny bold som ender på fairway. 

Spørgsmål 1: Hvorfor slår man ofte en provisorisk bold i den situation? 

A: For at spare tid hvis man ikke finder den første bold. 

B. For at have et alternativ hvis den første bold ligger rigtig dårligt. 

C. Driving is funny, putting is money 

 

Mens du leder i det høje græs, kommer du uforvarende til at skubbe til den. 

Spørgsmål 2: Hvad er konsekvensen, hvis du spiller bolden som den ligger efter den er 

skubbet 

A: Ingen straf 

B: 1 strafslag 

C: Generel straf (bolden er spillet fra et forkert sted jf. regel14.7) 

Spørgsmål 3: Hvad er konsekvensen, hvis du løfter bolden uden at markere den og 

genplacerer den på det sted du skønner den lå før du kom til at skubbe til den 

A: Ingen straf 

B: 1 strafslag 

C: Generel straf 

Bemærk: Straffritagelsen gælder kun mens man leder. Hvis spilleren uforvarende kommer til 

at skubbe til bolden efter at den er fundet, skal den genplaceres og spilleren får 1 strafslag 

(regel 9.4). Hvis spilleren undlader at genplacere, får spilleren den generelle straf (regel 7.4). 

Spørgsmål 4: Hvad er konsekvensen, hvis du løfter bolden uden at markere den og dropper 

den så tæt som muligt på det sted du skønner den lå før du kom til at skubbe til den 

A: Ingen straf 

B: 1 strafslag 

C: Generel straf 

Man må således ikke droppe bolden, når reglen siger den skal genplaceres (og vice versa). 

Ved at droppe bolden kommer den til at ligge et forkert sted. Men man kan rette fejlen uden 

straf så længe man ikke har slået til bolden, jf. regel 14.5. 


