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Spørgsmål 1: Hvad er et teested?      Det rigtige svar er A. 

A. Rektangulært område der går 2 køllelængder bagud fra de forreste punkter på de 2 

teestedsmarkeringer. Siderne afgrænses af markeringernes ydersider. Teestedets størrelse 

afhænger således af spillerens udstyr. 

Jf. definitionerne i regelbogen:  

Teestedet er et rektangulært område, som er 2 køllelængder dybt, hvor:  

 Frontlinjen afgrænses af linjen mellem de forreste punkter af de to 
teestedsmarkeringer, som er bestemt af Komitéen, og  

 Sidelinjerne afgrænses af linjerne bagud fra yderpunkterne af teestedsmarkeringerne.  

 

Spørgsmål 2.1 og 2.2: Du driver ud fra et sted uden for teestedet. De rigtige svar er 2.1 C og 2.2 A 

2.1  Hvad er straffen i slagspil? 2.2  Hvad er straffen i hulspil? 

C. 2 strafslag og du skal slå om inde fra teestedet A. Ingen straf men din modstander kan annullere       
slaget og du skal slå om inde fra teestedet 

 

Uddrag fra regel 6.1b: 

Hvis en spiller, som starter på et hul, spiller en bold fra et sted uden for teestedet (også hvis 
det er fra et forkert sæt teestedsmarkeringer et andet sted på samme hul eller et andet hul): 

(1) Hulspil. Der er ingen straf, men modstanderen kan annullere slaget: 

(2) Slagspil. Spilleren får den generelle straf (to strafslag) og skal rette sin fejl ved at spille en bold 

inde fra teestedet: 
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Spørgsmål 3:  Du udfører et prøvesving på teestedet og rammer bolden der er tee’et op. Bolden flyver 6 

m frem og kommer til hvile uden for teestedet. Hvad er straffen? Det rigtige svar er C. 

C. Ingen staf og du kan tee’e bolden op igen hvor som helst på teestedet 

Uddrag fra regel 6.2b(5): 

Hvis en bold, der er tee’et op, falder ned af tee’en eller skubbes ned af tee’en af spilleren, før spilleren 

har udført et slag til den, må den tee’es op igen hvor som helst på teestedet uden straf. 

Jf. også definitionen af slag: 

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden. 

Med et prøvesving er det ikke hensigten at ramme bolden. 

Bemærk at du ikke slipper så billigt undervejs til green: Så gælder regel 9.4 (om bold i hvile flyttet), bolden 

skal genplaceres og spilleren får 1 strafslag. Hvis bolden ikke genplaceres får spilleren 2 strafslag (eller 

diskvalifikation i tilfælde af urimelig fordel) 

 

Spørgsmål 4: Hvornår må man slå ud fra teestedet?     Det rigtige svar er C 

C. Når spillerne foran er udenfor rækkevidde 

 

Jf. regel 1.2a 

Alle spillere forventes at spille i spillets ånd ved at: 

 Optræde hæderligt – f.eks. ved at følge Reglerne, medregne alle strafslag og være ærlig 
i alle dele af spillet. 

 Vise hensyn overfor andre – f.eks. ved at spille i et hurtigt tempo, være opmærksom på 
andres sikkerhed og ikke forstyrre en anden deltagers spil. 

 Passe godt på banen – f.eks. ved at lægge opslåede græstørv på plads, rive i bunkers, 
reparere nedslagsmærker og ikke forårsage unødvendig skade på banen.  

Der er ingen straf efter Reglerne for ikke at optræde således, undtagen at Komitéen kan 
diskvalificere en spiller for at opføre sig mod spillets ånd, hvis den mener, at spilleren har 
udvist alvorlig, dårlig opførsel. 

Hilsner fra Jens 

 


