
Kaninklubbens regelquiz.   
30. 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:  

A. Er røde pæle flytbare forhindringer?  ❑ Ja ❑ Nej 

B. Er blå pæle flytbare forhindringer?  ❑ Ja ❑ Nej 

C. Er hvide pæle flytbare forhindringer ❑ Ja ❑ Nej 

 

Spørgsmål 2: Dit lange drive lander i høj rough på venstre side af P7. Du slår derfor en provisorisk bold 

som lander på fairway. Du finder den første bold i knæhøjt græs tæt på out of bounds. Du vurderer, at det 

ikke giver mening at prøve at slå til bolden. Sidelæns drop og drop på flaglinjen vil ikke forbedre 

situationen nævneværdigt. Hvad gør du?  

A. Du spiller med 1 strafslag videre med den provisoriske bold, jf. regel 18. 

B. Du dropper med 2 strafslag op til 2 køllelængder ind på fairway, jf. Standard lokalregel E-5. 

C. Du går tilbage til teestedet og spiller en ny bold, jf. regel 19. 

 

Spørgsmål 3. Hvor skal man lægge riven, når du har revet efter et bunkerslag? 

A. Nede i bunkeren med skaftet i spilleretningen, men med det øverste af skaftet på græsset uden for 

bunkeren. 

B. Helt nede i bunkeren med skaftet i spilleretningen. 

C. På græsset uden for bunkeren, men så tæt på bunkeren som muligt. 

D. Der er ingen regel for hvordan man lægger riven. 

 

 

Spørgsmål 4: Hvor skal du gå ind og ud af en bunker? 

A. Så tæt på bolden som muligt. 

B. På det sted hvor højden af bunkerkanten er mindst. 

C. På det sted hvor højden af bunkerkanten er størst. 

D. Der er ingen regel for hvor man går ind og ud af en bunker. 


