
Kaninklubbens regelquiz.   
20. 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: På F1 slår du et langt drive og bolden lander på fairway på toppen af bakken. Du kan ikke se 

den fra teestedet, men er sikker på, at du kan finde den. Da du når op på bakketoppen kan du ikke 

umiddelbart se bolden og der går 4 minutter inden du finder den i en klump hvidkløver. Hvad bør du gøre?   

A. Spille bolden som den ligger, jf. regel 9 

B. Med 2 strafslag gå frem efter standard lokalregel  E-5, dvs. droppe 2 køllelængder ind på fairway ved 

klumpen af hvidkløver 

C. Gå tilbage til teestedet og slå en ny bold, jf. regel 18 

 

Spørgsmål 2: Du er PM og kæmper for de forjættede 18 points på par 3 banen. På hul 5 ender dit drive i 

buskadset. Du erklærer bolden uspillelig og dropper i overensstemmelse med kaninklubbens 

turneringsregler ud på græsstien mellem buskadset og strafområdet, selvfølgelig ikke nærmere flaget. Fra 

græsstien slår du direkte i bunkeren tv. for green. De første 2 slag i bunkeren mislykkes, mens det 3 slag 

lander ca. 0,5 m fra hullet. Hvad bør du nu gøre?  

A. _________________________________________ 

 

Spørgsmål 3. Formålet med en provisorisk bold er at spare tid. Bør man slå en provisorisk bold i følgende 

tilfælde (ja/nej) jf. regel 18.3: 

A. Du har helt sikkert slået din bold out of bounds 

B. Din bold har retning mod en sø og i ser plasket 

C. Din bold har retning mod en sø, men i er usikre på om bolden ender i strafområdet 

D. Din bold ender i høj rough 

E. Din bold slicer til højre, hvor der er out of bounds, men I kan ikke se om den ender out of bounds 

 

Spørgsmål 4: Du har slået din bold ud i rough. Hvor længe må du lede efter bolden, hvis der er er en bold 

bagved, der venter/er klar til at slå, jf. Furesø’s ordensregler. 

A. Du skal lukke igennem, hvis du ikke finder bolden inden 3 minutter. 

B. Du skal lukke igennem, hvis du ikke finder bolden inden 2 minutter 

C. Du skal lukke igennem, hvis du ikke finder bolden inden 1 minut.  


