Regelquizzen.
14. juni 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 navn og medlemsnummer på besvarelsen

Spørgsmål 1. Hvor kan man få lempelse uden straf for unormalt baneforhold?
A: I strafområder (røde og gule)
B: I høj rough
C: I bunker

Spørgsmål 2. Din bold ligger i en dyb bunker tæt op ad den høje kant. Du vurderer, at du med det leje ikke
har chance for at få bolden op. Du erklærer bolden uspillelig. Hvilke muligheder har du?
A: Med 1 strafslag tage lempelse bagud på flaglinjen i bunkeren.
B: Med 1 strafslag tage sidelæns lempelse op til 2 køllelængder ikke nærmere flaget i bunkeren.
C: Med 2 strafslag tage lempelse på flaglinjen bagud uden for bunkeren.

Spørgsmål 3. Din bold ligger på en stor skovmyretue. Du ønsker ikke at spille den som den ligger og tager
lempelse. Hvad er korrekt?
A: Du kan tage et frit drop efter reglen om unormalt baneforhold
B: Du kan erklære bolden uspillelig og med 1 strafslag tage sidelæns lempelse eller lempelse på flaglinjen
C: Skovmyrer er farlige dyr. Du kan uden straf droppe i sikker afstand fra tuen, men ikke nærmere flaget.

Spørgsmål 4: Hvornår bør man i slagspil notere antal slag på scorekortet?
A: Straks på greenen, når man har puttet ud, mens man kan huske alle slagene
B: Mens man venter på at ens medslagspillere gør klar til at slå ud på næste hul
C: Man bør vente til runden er færdigspillet, så man ikke forsinker spillet undervejs
Anbefalet læsning: Regel 16, 19 og definitioner.
Hint: For nogle af spørgsmålene skal flere svar markeres rigtige

