Regelquizzen.
10. maj 2021
Blandt rigtige svar afleveret til turneringsledelsen inden turneringens start trækkes der
lod om en præmie.
Ved afslutningsturneringen i september er der præmier til flest rigtige svar gennem
sæsonen og flidspræmie til flest afleverede quizzer gennem sæsonen.
Svar kan også sendes til furesoekanin@gmail.com inden kl. 18 på turneringsdagen.
Disse svar medtages i årsturneringen.
OBS: Angiv venligst medlemsnummer på besvarelsen

Spørgsmål 1: Hvad er et teested?
A. Rektangulært område der går 2 køllelængder bagud fra de forreste punkter på de 2
teestedsmarkeringer. Siderne afgrænses af markeringernes ydersider. Teestedets størrelse afhænger
således af spillerens udstyr.
B. Rektangulært område der går 2 m bagud fra de forreste punkter på de 2 teestedsmarkeringer.
Siderne afgrænses af markeringernes ydersider. Teestedets størrelse afhænger selvfølgelig ikke af
spillerens udstyr.
C. Hele det tætklippede område omkring teestedsmarkeringerne.

Spørgsmål 2. Bold lander på et andet teested
Shorty’s drive fra gult teested lander på rødt teested. Hvad gælder for Shorty’s bold?
A. Da bolden ligger på et teested, må Shorty gerne tee bolden op, inden han slår, jf. regel 6.2b(2).
B. For at skåne teestedet må bolden ikke spilles som den ligger. Derfor skal Shorty uden straf droppe
fra nærmeste punkt for fuld lempelse, jf. regel 13.1f.
C. Shorty skal spille bolden som fra ethvert andet sted i det generelle område, jf. regel 2.2.

Spørgsmål 3: Du tager et prøvesving på rødt teested på H5. Du rammer bolden temmelig hårdt og den
triller fremad og ned i søen. Hvad er straffen?
A. Prøvesvinget tæller som et slag og du må gå frem efter reglerne for rødt strafområde, jf. regel 17.
B. Bold i hvile flyttet af spiller. 1 strafslag og du må placere en ny bold på tee’en, jf. regel 9.4b.
C. Ingen staf og du kan tee’e bolden op igen hvor som helst på teestedet, jf. regel 6.2b(5)

Spørgsmål 4: Hvornår må man slå ud fra teestedet?
A.
B.
C.
D.

Når spillerne foran er på green
Når man ikke kan se spillerne foran
Når spillerne foran er udenfor rækkevidde
Når du er klar – ready golf

Anbefalet selvstudium: Regel 1 og 6

