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De rigtige svar er markeret med gult  

 
Spørgsmål 1: På par 3 banens hul 6 slår du ud i roughen til højre. Du går ud i roughen og finder en bold, som du tror 

er din, og spillere videre med den. På green markerer du bolden og løfter den, men opdager så, at det ikke er din 

bold. Der spilles slagspil. Hvad skal du gøre ifølge golfreglerne? 

A: Gå tilbage og find din egen bold og spil den med 1 strafslag (alle slag til den forkerte bold tæller ikke) 

B: Gå tilbage og find din egen bold og spil den med 2 strafslag (alle slag til den forkerte bold tæller ikke) Regel 6.3c(1) 

C: Afslut hullet med den forkerte bold men læg 2 strafslag til din score. 

Spørgsmål 2: Din bold ligger på fairway. Du stiller dig op for at slå, men kommer utilsigtet til at flytte bolden ca. 1 
cm. Du ved at bold spillet fra forkert sted medfører generel straf. Derfor genplacerer du bolden. Hvad er 
konsekvensen?  

A: Ingen straf 

B: 1 strafslag Regel 9.4b 

C: Generel straf 

Spørgsmål 3: Din bold ligger på green. Du stiller dig op for at putte, men kommer utilsigtet til at flytte bolden ca. 1 
cm. Du ved at bold spillet fra forkert sted medfører generel straf. Derfor genplacerer du bolden. Hvad er 
konsekvensen?  

A: Ingen straf Regel 9.4b undtagelse 3 

B: 1 strafslag 

C: Generel straf 

Spørgsmål 4: Greenkeeperen er ved at slå græsset på green. Hvad gør du? 

A: Venter med at spille, til han er færdig eller giver tegn til dig, at du må spille. Ordensregel nr. 5 

B: Giver tegn til ham at han skal stoppe og forlade green, så spillet ikke bliver forsinket. 

C: Spiller ind, når han klipper den fjerneste del af green. 

 


