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De rigtige svar er markeret med gult  

 
Spørgsmål 1: Hvem kan erklære en bold for uspillelig? 

A: Kun spilleren selv (Regel 19.1) 

B: Spilleren, men kun hvis markøren er enig i at bolden ligger uspilleligt 

C: Det er kun en dommer der kan erklære en bold uspillelig. Hvis der spilles uden dommer, træder 

markøren i dommerens sted. 

Spørgsmål 2: Dit tredje slag ryger i skoven, og du vælger derfor at slå en provisorisk bold, som lander på 
fairway. Da du ikke finder din oprindelige bold i skoven, spiller du videre med den provisoriske bold, som du 
nu slår på green med 1 slag. Hvor mange slag ligger du i på green?  

A: 5 slag  

B: 6 slag  (Den provisoriske bold ligger i 5 (3+1 strafslag + provisorisk slag). Herefter spilles den på green i 1 
slag. Altså i alt 6 slag.) 

C: 7 slag 

Spørgsmål 3: Dit drive lander i meget høj rough, og da du ikke er sikker på, at du kan finde den, vælger du 

at spille en provisorisk bold, som lander på fairway. Da du kommer frem, finder du hurtigt den første bold, 

men vurderer, at du ikke kan slå den ud af roughen. Hvad gør du nu? 

A: Du kan selv vælge hvilken af de to bolde du vil fortsætte med. Men hvis du vælger den provisoriske, er 

næste slag dit fjerde. 

B: Du skal fortsætte med den oprindelige bold, som ligger i 1. Som du herefter eventuelt kan erklære 

uspillelig og med 1 strafslag vælge at spille fra teestedet, droppe sidelæns eller på flaglinjen  (Regel 

18.3c(3)) 

C: Hvis du erklærer bold 1 uspillelig skal du spille videre med den provisoriske bold, som ligger i 3.  

Spørgsmål 4: Hvornår bør man i slagspil notere antal slag på scorekortet?  

A: Straks på greenen, når man har puttet ud, mens man kan huske alle slagene  

B: Mens man venter på at ens medslagspillere gør klar til at slå ud på næste hul (På denne måde fremmes 
tempoet bedst muligt) 

C: Man bør vente til runden er færdigspillet, så man ikke forsinker spillet undervejs 

 


