
REGELPRØVEN 2021 – Esbjerg Golfklub

1- Du slår dit drive fra gul teested og bolden ender på rød teested, en køllelængde 
bag de røde markeringer. 

Hvad skal du?

1 = Tee bolden op og slå dit næste slag uden straf. 

2 = Tee bolden op og slå dit næste slag med et strafslag

3 = Spille bolden som den ligger uden straf.

2 – Du slår du et slag og rammer ved et uheld din egen bag og bolden triller ned i en  
bunker. 

Hvad gør du?

1 = Spiller bolden som den ligger uden straf 

2 = Slår slaget om uden straf 

3 = Dropper uden straf

3 - Din bold ligger lige uden for en rødt strafområde, men dit sving generes af en løs 
gren, der ligger i strafområdet. 

Hvad bliver konsekvensen, hvis du flytter den? 

1 = Ingen straf 

2 = Et strafslag

3 = To strafslag



4 - Din bold ligger op ad en bænk, der generer din stance for det næste slag.
 
Giver reglerne dig ret til et drop uden straf - frit drop? 

1 = Nej, bolden skal spilles som den ligger
 
2 = Ja, bænken er en ikke-flytbarforhindring 

3 = Nej, men bolden kan erklæres uspillelig og droppes med et strafslag.

5 - Din bold ligger på faiway. Pludselig dukker en krage op, snupper bolden og 
flyver bort med den. 

Hvad skal du nu? 

1 = Droppe en bold på stedet, hvor bolden lå og tælle et strafslag.
 
2 = Genplacere, på stedet hvor den oprindelige bold lå, en anden bold uden straf.

3 = Spille en ny bold fra stedet for sidste slag.

6 – Du putter på greenen og din bold rammer din makkers bold der også ligger på 
greenen.

Hvad er konsekvensen?
 
1 = Du får ingen staf men skal putte fra den tidligere placering?
 
2 = Slaget tæller og du får to strafslag?
 
3 = Du får et strafslag og skal spille bolden hvor den ligger?

7 - Din bold ligger på en bananskræl på fairway. Du må selvfølgelig spille bolden 
som den ligger, 

men hvad må du derudover? 

1 = Tage et frit drop indenfor en køllelængde, da bananskrællen er en ikke-flytbar 
forhindring
 
2 = Erklære bolden uspillelig med ét strafslag

3 = Løfte bolden, fjerne bananskrællen og genplacere bolden udenstraf.



8 - Idet du svinger tilbage, rasler din modspiller med sine nøgler, så du kikser slaget.  

Hvad er konsekvensen?
 
1 = Ingen. Din modstander har overtrådt en etiketteregel og det medfører ingen straf.
 
2 = Din modstander får ingen straf, men du må slå slaget om uden straf.

3 = Din modstander får 2 strafslag og du må slå slaget om uden straf.

9 – Du har slået en bold ud i roughen og den ligger op af en gren. Du fjerner grenen 
og bolden flytter sig.

Hvad er konsekvensen?
 
1 = Du genplacerer bolden uden straf?
 
2 = Du spiller bolden hvor den ligger uden straf?
 
3 = Du skal genplacere bolden og spille videre med et strafslag

10 - Du skal droppe bolden. Da bolden rammer jorden, triller den
nærmere hullet, men ikke udenfor droppeområdet. 

Hvad skal du?

1 = Bolden må ikke trille nærmere hullet, når den rammer jorden. 
Du skal droppe om uden straf. 

2 = Du skal spille bolden, for du har droppet bolden korrekt. 
Bolden må godt trille nærmere hullet, bare ikke udenfor droppeområdet. 

3 = Bolden må ikke trille nærmere hullet, når den rammer jorden. 
Du skal droppe om og tælle et strafslag.



11 - Din bold ligger i roughen op ad et 150 meters markeringsskilt der står en halv 
meter fra fairway. Skiltet generer dit tilsigtede sving. I lokalreglerne står der at skilte 
er ikke-flytbare forhindringer.

Hvad må du? 

1 = Du må tage et frit drop indenfor en køllelængde, men bolden skal droppes i  
roughen, da bolden ligger i rougen. 

2 = Der er ingenlempelse, så bolden skal spilles, som den ligger eller erklæres 
uspillelig.

3 = Du må tage et frit drop indenfor en køllelængde og hvis du derved kan droppe 
bolden på fairway er det ok.

12 - Din bold ligger i bunkeren og både stance og sving generes af en kogle, 
et cigaretskod, en kvist, en hare høm-høm, en sten og en bananskræl. 

Hvor meget af dette må du fjerne uden straf, før du slår? 

1 = Alt det nævnte 

2 = Kun cigaretskoddet. 

3 = Cigaretskoddet og bananskrællen.

13 – Din makker slår et rigtigt godt slag og du spørger hvilket jern han slog med.

Hvad er konsekvensen? 

1 = Du får to strafslag

2 = Der er ingen

3 = Du får et strafslag



14 - Din bold lander i et muldvarpeskud. 

Hvad må du? 

1 = Du må droppe bolden uden straf indenfor en køllelængde fra det nærmeste 
punkt for lempelse.
 
2 = Du må spille bolden, som den ligger eller erklære den uspillelig.
 
3 = Du må droppe bolden med ét strafslag indenfor en køllelængde fra det nærmeste 
punkt for lempelse.

15 – Du slår et slag til en bold der ligger i roughen men finder inden næste slag ud 
af at det ikke var din bold.

Hvad er konsekvensen?
 
1 = Du får et strafslag og skal spille din bold fra det sted den nye bold ligger?
 
2 = Du får to strafslag og skal tilbage og spille den rigtige bold. 

3 = Ingen straf. Bolden skal spilles som den ligger

16 - Du har tee'et din bold op og er ved at adressere bolden, klar til at slå dit drive,  
da bolden falder ned af teen.  

Hvad er konsekvensen?

1 = Du skal spille bolden fra jorden, men uden straf. 

2 = Du skal tee din bold op igen, men tælle et strafslag 

3 = Du må tee bolden op igen uden straf

17 - Din bold havner i roughen og din makker kommer under søgningen til at sparke 
til bolden så den flytter sig. - 

Hvad skal du gøre?

1 = Slå til bolden som den ligger uden straf?
 
2 = Genplacere bolden og spille den uden straf.

3 = Genplacere bolden og spille den mod et strafslag?



18 - Må du inden et slag fra green reparere dyrefodspori din spillelinje?

1 = Ja. 

2 = Nej, det vil koste ét strafslag. 

3 = Nej, det vil koste to strafslag.

19 – Din bold ligger på fairway og der sidder noget jord på den. Du markerer bolden,  
renser den, genplacerer den og spiller videre. 

Hvad er konsekvensen?

1 = Ingen 

2 = Du får to strafslag

3 = Du får et strafslag.

20 – Din bold ligger på green og du kommer ved et uheld til at flytte den.

Hvad er straffen?

1 = Ingen, den skal genplaces.

2 = Den skal genplaceres og du får to strafslag.

3 = Et strafslag og du skal spille den som den ligger.




