
Regelquizzen.   
15. juni 2020 
 
Vores restauratører, Bo og Martin, har på given foranledning nu bekræftet, 
at de med glæde vil videreføre traditionen med at sponsorere en middag for 
2 i restauranten (ekskl. drikkevarer). Præmien går til den kanin eller PM, der 
gennem året har flest rigtige svar i regelquizzen. Sig tak til Bo og Martin ved 
jævnligt at købe mad og drikke i restauranten. 
 
I disse tider skal svarene mailes i separat mail til furesoekanin@gmail.com 
inden turneringsstart kl. 16.30 om mandagen. 
Oplys venligst dit medlemsnummer. 
 
Svarene findes efter turneringen på 
https://www.fggolf.dk/kaninklubben/regelquiz/ 

 

 

 

Spørgsmål 1: Du putter på green. Dit put bliver for langt og ender desværre i en greenbunker. Du vælger at 

genplacere bolden på green på det sted du puttede fra. Hvad er konsekvensen? 

A: 1 strafslag 

B: 2 strafslag 

C: Diskvalifikation 

 

Spørgsmål 2: Du putter på en skrånende green. Din bold drejer mere end forventet og   rammer din medslagspillers 
bold, som ligger stille på green. Hvad er konsekvensen i slagspil? 

A: Medslagspillerens bold skal genplaceres uden straf. Din bold skal spilles som den ligger. Du få 1 strafslag. 

B: Medslagspillerens bold skal genplaceres uden straf. Din bold skal spilles som den ligger. Du få 2 strafslag. 

C: Medslagspillerens bold skal genplaceres uden straf. Dit put tæller ikke og du kan uden straf putte om fra det 
oprindelige sted du puttede fra. 

Spørgsmål 3: Du er på green og putter. Du er ikke opmærksom på at din medslagspiller, som også er på green, 
putter samtidig. Herefter rammer de 2 bolde hinanden, mens de er i bevægelse. Hvad er konsekvensen? 

A: I får begge to 1 strafslag og boldene skal spilles som de ligger 

B: I får begge to 2 strafslag og boldene skal spilles som de ligger 

C: Slagene tæller ikke og I skal begge to uden straf putte om fra det oprindelige sted i puttede fra. 

 

Spørgsmål 4: Hvor er den optimale placering af din bag omkring greenen? 

A: På den side, der vender mod næste teested, så du hurtigt kan komme videre 

B: Tættest muligt på ens bold, men selvfølgelig ikke på green eller forgreen 

C: På den side, hvor du ankommer til green, så du hurtigt kan komme ind og putte 

 

Anbefalet læsning: Regel 11.1a og b (specielt undtagelserne), regel 12.3 samt regel 19.1 og 19.2a 
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