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Spørgsmål 1: Det er din tur til at slå og du ser ikke, at en kronhjort er på vej over fairway. Dit ellers 
snorlige slag rammer dyret, føres ud af retning og ender i roughen i højre side. Hvad sige reglerne? 

A: Sort uheld, du skal spille bolden, som den ligger. Regel 11.1b 

B: Du kan uden straf droppe bolden så nær som muligt ved det sted du og din markør skønner bolden ville 
være landet, hvis den ikke var ført ud af retning. 

C: Du kan annullere slaget og uden straf slå en ny bold. 

Spørgsmål 2: I hvilke af følgende situationer kan du ifølge reglerne lovligt rense din bold? 

A: Du har løftet bolden for identifikation. Bolden må ikke renses regel 14.1c undtagelserne 

B: Du har erklæret din bold uspillelig. Regel 14.1c 

C: Du har løftet bolden på green. Regel 13,1b og 14.1c. 

Spørgsmål 3: I hvilken af følgende situationer kan du uden straf udskifte din bold?  

A: Du har løftet bolden for identifikation Den oprindelige bold skal anvendes, regel 14.2a 

B: Du har erklæret din bold uspillelig Regel 14.3a 

C: Du har løftet bolden på green Regel 13,1b og 14.1c. 

Spørgsmål 4: Både din bold og din medslagspillers bold ligger ca. 150 m fra green, men i hver sine side af 
banen. Du har straks fundet din bold, men du kan se, at din medslagspiller ikke har fundet sin bold. Der 
er ingen der står og venter bag jer. Hvad bør du gøre?  

A: Gå straks over til medslagspilleren for at hjælpe med at lede efter bolden. 

B: Spille din egen bold og gå frem og være klar til at slå dit næste slag 

C: Spille din egen bold og derefter gå over og hjælpe med at lede. Af hensyn til tempo. 


