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Spørgsmål 1: Dit drive ender i en sø i et rødt strafområde. Du vælger at droppe en ny bold bagud på flaglinjen 

(linjen der går fra flaget på green gennem det punkt bolden skønnes at have passeret grænsen til strafområdet). 

Herefter bruger du 4 slag på at spille bolden i hul. Hvor mange slag har du brugt på hullet? 

A: 5 

B: 6  Dit drive + 1 strafslag + 4 slag = 6 slag 

C: 7  

Spørgsmål 2: Dit andet slag ender i et gult strafområde. Der spilles stableford. Du vælger at droppe bolden sidelæns 
inden for et lempelsesområde på 2 køllelængder fra punktet hvor bolden krydsede grænsen til strafområdet og ikke 
nærmere flaget. Herefter bruger du 3 slag på at spille bolden i hul. Hvor mange slag har du brugt på hullet? 

A: 5 

B: 6 

C: 7  Du må ikke droppe sidelæns fra et gult strafområde, derfor er bolden spillet fra et forkert sted, dvs. generel straf. 
Derfor er der brugt 2 slag + 2 strafslag + 3 slag = 7 slag. 

Spørgsmål 3: Din bold ender med et plask i en sø og bliver ikke fundet inden 3 minutter. Søen er mærket med røde 
pæle. Hvad kan du gøre i slagspil?  

A: Bolden er mistet og du kan droppe ind på fairwaymed 2 strafslag eller gå tilbage hvor du slog fra med 1 strafslag. 

B: Du kan med 1 strafslag droppe en ny bold sidelæns inden for et lempelsesområde på 2 køllelængder fra punktet 
hvor bolden krydsede grænsen til strafområdet og ikke nærmere flaget. Alternativt kan du med 1 strafslag droppe den 
ny bold på flaglinjen eller gå tilbage til det sted du slog fra. Regel 17.1d 

C: Du kan frit vælge mellem A og B 

Spørgsmål 4: Hvad betyder en grøn top på røde, gule eller blå pæle? 

Svar (brug kun 1 ord): Spilleforbud jf. Furesø lokalregler 

Spørgsmål 5: Hvad betyder blå pæle? 

Svar (brug kun 3 ord): Areal under reparation jf. Furesø lokalregler 

 


