Besvarelsen af disse regelspørgsmål tæller med i dagens resultat

1.hul
Efter et godt drive får du i andet slaget slået din bold ned i fairway bunkeren. Uheldigvis er dit tredje slag for
kort og bolden rammer bunker kanten og falder tilbage i bunkeren. Du river efter dig og går frem til din bold,
længere fremme i bunkeren, for at forsætte dit spil. Du skal nu slå dit slag nummer 4,5 eller 6?
Svar: 4 – ingen straf se regel 13-4 undtagelse 2.
2.hul
Dit drive ender bag et stort træ i højre side. Du vælger at erklære din bold uspillelig og dropper korrekt med
et straffeslag. Må du rense bolden inden du dropper, uden straf?
Svar: JA – regel 28.
3.hul
Dit 2. slag lander på green, i venstre side. Uheldigvis triller den bort fra green og ud i den røde hazard til
venstre. Du vælger at spille bolden som den ligger, men fjerner dog lige en gren som ligger umiddelbart
foran bolden. Er den handling uden straf?
Svar: NEJ – regel 13-4 c.
4.hul
Du og din medspiller ligger begge lige udenfor green i to slag, stort set lige ved siden af hinanden. Din
medspiller er længst væk fra hullet og beder derfor dig om at markere din bold, som ligger i spillerens
spillelinje. Du markerer og samler din bold op og putter den i lommen indtil det bliver din tur. Har du
pådraget dig nogen straf i den forbindelse?
Svar: JA – 2 straffeslag – regel 22-2.
5.hul
Du har te'et din bold op og er klar til at slå. Inden du slår fjerner du dog lige nogle fastsiddende græsstrå
som du synes er i vejen. Er den handling uden straf?
Svar: JA – regel 11-1 & 13-2.
6. hul
Dit 3.slag ender i greenbunkeren i højre side. Du hader bunkerslag, så istedet for at spille bolden som den
ligger, erklærer du bolden uspillelig og vælger at droppe en bold derfra hvor du slog dit 3.slag, med tillæg af
et straffeslag. Bolden du spiller med er ikke beskadiget - alligevel vælger du at spille en anden bold. Koster
det yderligere straf at udskifte bolden, udover det ene straffeslag du må notere dig i forbindelse med du har
erklæret bolden uspillelig?
Svar: NEJ – regel 28.
7.hul
Dit drive ender i venstre greenbunker. På vej ned i bunkeren, for at slå dit slag nummer to, er du ved at
falde, men til alt held holder du balancen ved at støtte dig til dit sandjern, som begraves dybt i sandet. For
du nogen straf for denne hændelse?
Svar: NEJ – regel 13-4 undtagelse 1.
8.hul
Du er klar til at putte og gør dig umage for at se om du kan score en par på hullet. Du tager et øve put og
kommer i den forbindelse til at snitte bolden, så den flytter sig. Skal bolden genplaceres uden straf?
Svar: JA – se ændringen til lokal regler på scorekortet – regel 18-2,18-3,20-1.
9.hul
Dit 4.slag ryger direkte i vandhazarden i højre side. Du dropper bolden på fairway, til venstre for
vandhazarden. Er det den korrekte fremgangsmåde?
Svar: NEJ – straffen er 2 straffeslag for overtrædelse af regel 26. (se dog regel 20-6).

