
Kaninklubbens regelquiz.   
13. juni 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: Hvad er en markør? 

A. Pælene på banen, der via deres farve afgrænser strafområder, out of bounds og areal under 

reparation. 

B. En person der fører regnskab med en slagspillers score 

C. Det mærke man bruger til at markere bolden med f.eks. på green 

 

Spørgsmål 2: Golfvogne og bærebags må aldrig placeres på eller køres over green, ligesom man bør undgå 

det samme på forgreen. Men hvor er det tidsmæssigt mest hensigtsmæssigt at parkere golfvognen eller 

stille bærebaggen mens man putter?  

A. I retning mod næste teested 

B. Ud for det sted hvor bolden ligger på green 

C. Ud for det sted man går ind på green 

D. Det er lige meget 

 

Spørgsmål 3. Ifølge regel 1.1 skal spilleren normalt spille banen, som den findes, og spille bolden, som den 

ligger. Men spilleren kan også altid efter de i reglerne fastlagte fremgangsmåder vælge at spille bolden fra 

et andet sted, i nogle tilfælde med straf og i andre tilfælde uden straf. Der er dog 3 tilfælde, hvor spilleren 

skal spille bolden fra et andet sted. Nævn de 3 tilfælde, hvor bolden ikke må spilles som den ligger. 

A. ______________________________________ 

 

B. ______________________________________ 

 

C. ______________________________________ 

 

Spørgsmål 4: Hvad skal man være opmærksom på, når en anden spiller forbereder et slag? 

A. Egen skygge 

B. Fugle der svæver højt oppe, f.eks. musvåger 

C. Hvor man står og hvordan man bevæger sig 

D. Støj fra telefon, samtale, klirren fra jern i baggen og lign.  


