
Kaninklubbens regelquiz.   
23. maj 2022 

 

• Formålet med quizzen er at styrke dit kendskab til regler og etikette. Du 
opfordres til at drøfte spørgsmålene med andre PM og kaniner.  

• Besvarelser kan afleveres om mandagen før eller efter turneringen. Ved 
samlingen efter turneringen får I de rigtige svar. Blandt de afleverede 
besvarelser trækkes der lod om en præmie.  

• Besvarelser kan alternativt sendes til furesoekanin@gmail.com og medregnes i 
konkurrencen om årets flidspræmie. Den der har flest besvarelser i løbet af året 
vinder en middag for 2 i restauranten ekskl. drikkevarer. Ved lighed trækkes lod.  

• Derfor oplys venligst navn og medlemsnummer på besvarelsen 

 

 
 
Spørgsmål 1: Må du erklære en bold uspillelig i en bunker og tage lempelse? 

A. Nej, bolden skal spilles som den ligger 

B. Ja, du kan med 1 strafslag tage lempelse fra forrige sted, tage lempelse på flaglinjen i bunkeren eller 

tage sidelænslempelse i bunkeren. 

C. Ja, du kan med 2 strafslag tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren 

 

Spørgsmål 2: Din bold er endt inde i en busk, hvor den ligger under et par lavthængende grene, så man 

ikke kan slå til bolden. Hvad gør du? 

A. Du erklærer bolden uspillelig og går frem efter regel 19 og tager dummebøden, et strafslag. 

B. For at undgå straf går du ind i busken og tager opstilling. Herved blev de grene, der hænger ned over 

bolden tilfældigt skubbet til side, så du kan slå til bolden. 

C. Du brækker et par grene af, men kun det der er nødvendigt, for at kunne slå til bolden. 

 

Spørgsmål 3: En løs gren ligger til gene for dit næste slag. Du fjerner grenen, jf. regel 15, men kommer til at 

skubbe til bolden. Du genplacerer bolden. Hvad er konsekvensen i stableford slagpil. 

A. Ingen straf 

B. 1 strafslag 

C. 2 strafslag 

Spørgsmål 4: Greenkeeperens spade ligger til gene for dit næste slag. Du fjerner spaden, jf. regel 15, men 

kommer til at skubbe til bolden. Du genplacerer bolden. Hvad er konsekvensen i stableford slagpil. 

A. Ingen straf 

B. 1 strafslag 

C. 2 strafslag 

Bonusspørgsmål: Hvad er konsekvensen hvis boldene i spm. 3 og 4 ikke genplaceres? 

A. Ingen straf 

B. 1 strafslag 

C. 2 strafslag 
D. Diskvalifikation, jf. regel 14.7b  


