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VEJLEDNING TIL TEORIPRØVE 
 
Prøven består af 30 spørgsmål. Spørgsmålene er opdelt i 3 grupper. 
Nogle spørgsmål er Etikette spørgsmål 
Andre spørgsmål er om Definitioner 
Og resten af Spørgsmål er Regel spørgsmål 
 
Disse besvares ved at sætte kryds (X) ved det svar, som du mener, er det korrekte 
svar. Der er kun 1 rigtigt svar til hvert spørgsmål. 

Afkrydsningen skal foretages på det printede svarark.  

 
HUSK: at påføre svarark med navn og medlemsnr. 
 
Til hvert spørgsmål finder du 3 svar muligheder. Hvert svar er markeret med et bogstav 
(A, B, eller C).  
Dette skulle være en hjælp til at udfylde svararket korrekt. I besvarelsen skal der ikke 
tages hensyn til eventuelle lokalregler. Alle svar på de stillede spørgsmål kan findes i: 
  

Golfreglerne gøldende fra 1. januar 2019 
 
 

TID TIL RÅDIGHED 
 
Du kan printe denne regelprøve ud sammen med svararket. Du kan derfor sidde der 
hjemme i rolige omgivelser og lave din regelprøve. 
 
Det er et krav fra Begynderudvalgets side, at du har deltaget i regelundervisningen. 
 
Når du har udfyldt svararket skal det afleveres til Begynderudvalget, I postkassen 
mærket BEGYNDERUDVALGET, som hænger i gangen ved udvalgskontoret/shoppen. 
Du må max. have 3 fejl for at bestå prøven. 
 
Rigtig god fornøjelse med opgaven! 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Begynderudvalget i Næstved Golfklub 
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Spørgsmål 1:  
Hvornår må man slå en provisorisk bold?  

A. Når den oprindelige bold kan være tabt uden for et strafområde eller out of bounds  
B. Når den oprindelige bold kan være tabt i et strafområde  
C. Når man vil se, om ikke man kan slå et bedre slag end det forrige  

Spørgsmål 2:  
En spiller tager lempelse fra et hegn, der afgrænser banen (out of bounds), efter Reglen om lempelse 
for gene fra en ikke-flytbar forhindring og spiller bolden. Hvad er straffen i slagspil?  

A. Ingen straf  
B. 2 strafslag  
C. 1 strafslag  

Spørgsmål 3:  
Under opstilling på fairway kommer du til at flytte bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?  

A. 1 strafslag, og bolden skal genplaceres  
B. 1 strafslag, og bolden skal spilles, som den ligger  

C. 2 strafslag, og bolden skal genplaceres  

Spørgsmål 4:  
En spiller har slået lige kort af greenen og tænker, at bolden kan puttes ind. Et godt stykke fra linjen 
til hullet er boldens eget nedslagsmærke - stadig uden for greenen. Spilleren reparerer mærket og 
putter. Hvad er konsekvensen i slagspil?  

A. Spilleren pådrager sig 2 strafslag  
B. Spilleren pådrager sig 1 strafslag  
C. Der er ingen straf  

Spørgsmål 5:  

Efter du har indleveret dit scorekort, finder du ud af, at der på 17. hul er skrevet 7 i stedet for det 
korrekte 3 slag. Hvad er straffen?  

A. 7 bliver stående, ingen anden straf  
B. Diskvalifikation  
C. Ændring til 3, plus 2 strafslag, ialt 5  

Spørgsmål 6:  
Hvornår er en bold out of bounds?  

A. Når bare noget af bolden ligger out of bounds  
B. Når hele bolden ligger out of bounds  
C. Når bolden berører out of bounds pælen  
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Spørgsmål 7:  
Hvorfra må man slå sit første slag på et hul?  

A. Maks. 2 køllelængder bagud fra forsiden af markeringerne på teestedet  
B. Maks. 4 køllelængder bagud fra forsiden af markeringerne på teestedet  
C. Fra hele det klippede område bag markeringerne på teestedet  

Spørgsmål 8:  
Din bold ligger på en green på det hul, som er parallelt med det hul, du spiller. Hvad gør du nu?  

A. Spiller bolden, som den ligger  
B. Dropper med 1 strafslag en bold uden for den forkerte green  
C. Dropper uden straf bolden uden for den forkerte green  

Spørgsmål 9:  
A slår sin bold i et strafområde. På vej hen til strafområdet forklarer medslagspiller B om reglerne for 
strafområder. Hvad er konsekvensen?  

A. pådrager sig 2 strafslag  

B. pådrager sig 2 strafslag  

C. Der er ingen straf  

Spørgsmål 10:  
En spillers bold er havnet i et strafområde. Spilleren vurderer, at bolden kan spilles, men så skal 
spilleren have den ene fod i vandet. Spilleren tager sin sko og strømpe af og spiller bolden. Hvad er 
konsekvensen i slagspil?  

A. Der er ingen straf  
B. Spilleren pådrager sig 1 strafslag  
C. Spilleren pådrager sig 2 strafslag  

Spørgsmål 11:  
En spiller slår sin bold ud i meget højt græs, og bolden findes ikke inden for 3 min. Hvilke muligheder 
har spilleren?  

A. Spilleren må med tillæg af 2 strafslag slå sit næste slag fra forrige sted  
B. Spilleren skal med tillæg af 1 strafslag slå sit næste slag fra forrige sted  
C. Spilleren må med tillæg af 1 straffeslag droppe en bold så tæt som muligt ved det sted, hvor bolden 

forsvandt  

Spørgsmål 12:  
Hvor må sand og løs jord fjernes?  

A. På forkant af greenen  
B. På fairway  
C. På greenen  
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Spørgsmål 13:  
Du har valgt ikke at fjerne flagstangen, før du putter fra greenen, og kommer til at ramme den. Hvad 
er konsekvensen i slagspil?  

A. 1 strafslag  
B. Ingen straf  
C. 2 strafslag  

Spørgsmål 14:  
Hvem kan erklære en bold for uspillelig?  

A. Kun spilleren selv  
B. En medslagspiller  
C. En golfdommer  

Spørgsmål 15:  
Hvad er den generelle straf i slagspil?  

A. 1 strafslag  
B. Der er ingen generel straf  
C. 2 strafslag  

Spørgsmål 16:  
Du og nogle venner vil spille en privat runde. Hvem skal egentlig slå ud først på 1. teested?  

A. Det skal spilleren med det laveste handicap  
B. Den, der slår kortest  
C. Det aftaler I selv  

Spørgsmål 17:  
Din bold ligger i en høj rough. Du lægger det høje græs ned, så du kan se din bold, når du skal slå til 
den. Hvad er konsekvensen i slagspil?  

A. Du får 2 strafslag  
B. Du får 1 strafslag  
C. Der er ingen straf  

Spørgsmål 18:  
Når spillere deltager i en turnering, skal de starte til den tid, som komiteen har angivet?  

A. Rigtigt  
B. Spillerne kan selv bestemme, bare de er enige  
C. De må godt starte før tid, hvis der plads foran  

Spørgsmål 19:  
Hvor er den optimale placering af ens golfbag omkring greenen?  

A. I retningen mod næste teested  
B. Tæt på ens bold  
C. I starten af greenen  
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Spørgsmål 20:  
Hvilken farve har en pæl, som afgrænser vandløb og søer, hvor det ikke er muligt eller praktisk 
gennemførligt at droppe en bold bag strafområdet i en lige linje mellem skæringspunkt og hullet?  

A. Gul  
B. Blå  
C. Rød  

Spørgsmål 21:  
Da du skal slå ud fra teestedet, kommer du til at slå et luftslag (et slag, der ikke rammer bolden). 
Hvad gælder for et luftslag?  

A. Tæller som et slag  
B. Tæller ikke som et slag  
C. Tæller kun, hvis bolden forlader tee'en  

Spørgsmål 22:  
A og B spiller slagspil. A er markør for B og vice versa. Efter A har afleveret sit scorekort til 
komiteen, viser det sig, at A selv har glemt at underskrive det. Hvad er konsekvensen?  

A. Der er ingen straf  
B. A er diskvalificeret  
C. B er diskvalificeret  

Spørgsmål 23:  
Hvornår har man på fairway, i rough og bunkers lempelse uden straf fra "midlertidigt vand"?  

A. Når en del af bolden berører midlertidigt vand, eller når der er synligt vand, hvor man skal have 
sin stance  

B. Kun når hele bolden er dækket af vand  
C. Kun hvis bolden ligger i eller berører vandet  

Spørgsmål 24:  
Hvornår har en bold "flyttet sig"?  

A. Hvis den bevæger sig  
B. Når den har rullet minimum en omgang  
C. Når den ligger stille i et andet leje  

Spørgsmål 25:  
Hvad er en markør?  

A. Pælene på banen, der via deres farve fortæller, hvor på banen man er  
B. En person, der fører regnskab med en slagspillers score  
C. Det mærke, man bruger til at markere bolden på greenen  

  



 

Næstved Golfklub, Karrebækvej 461, 4700 Næstved 

Spørgsmål 26:  
Din bold ligger i et strafområde. Før du slår, flytter du en løs naturgenstand, der ligger i strafområdet. 
Hvad er konsekvensen i slagspil?  

A. 2 strafslag  
B. Ingen straf  
C. 1 strafslag  

Spørgsmål 27:  
En spillers bold ligger midt på fairway ved et gammelt tørvehul. En opslået græstørv er lagt tilbage i 
hullet, men stikker desværre op. Spilleren trykker tørven ned med sin kølle, for bedre at kunne 
komme til bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?  

A. Spilleren pådrager sig 1 strafslag  
B. Spilleren pådrager sig 2 strafslag  
C. Der er ingen straf  

Spørgsmål 28:  
Bolden er landet på en lille grusvej. Hvad er korrekt?  

A. Du må spille bolden, som den ligger  
B. Du skal droppe bolden fra vejen med 1 strafslag  
C. Du skal slå en ny fra det sted, du slog det forrige slag  

Spørgsmål 29:  
Du putter på greenen, og din medslagspiller passer flaget, men får dog ikke flagstangen op i tide, og 
du rammer den tilfældigt. Hvad er konsekvensen i slagspil?  

 

A. 2 strafslag til medslagspilleren  
B. 1 strafslag til dig  
C. Ingen straf. Det var tilfældigt.  

Spørgsmål 30:  
Under opstilling til dit slag på teestedet skubber du tilfældigt din bold ned af tee'en. Hvad er straffen 
i slagspil?  

A. strafslag  

B. Ingen straf  

C. strafslag  

 


