
Golfskole 2015 Spørgeskema side 1

Spørgsmål 1:

Hvor bør medspillerne altid befinde sig når en spiller gør klar til at slå?

a: ved deres egne bolde.

b: langt foran så de kan se hvor bolden lander.

c: på linie med spilleren på vej ud mod deres egne bolde.

Spørgsmål 2:

Hvad er et blindt slag?
a: et slag der lander et helt andet sted end man planlagde.

b: et slag op over en bakketop, der gør at man ikke kan se nedslagsområdet.

c: et slag slået med lukkede øjne.

Spørgsmål 3:

Hvad vil det sige at markere sin bold?

a: man rækker armen i vejret og siger her er min bold.

b: man lægger et lille mærke eller en mønt bag sin bold på green og tager bolden op.

c: man sætter et mærke på bolden så den kan genkendes ude på banen.

Spørgsmål 4:

Hvad bruger man en pitchfork til?

a: den er til at rave bolden ud af buske med.

b: den er til at fiske bolde op af vand med.

c: den er til at rette mærker på green op med.

Spørgsmål 5:

Når man har slået bolden ind på green, hvor stiller man så sin bag?

a: bag green.

b: på forgreen ved den side man kom fra.

c: uden for forgreen i retning mod det næste teested.

Spørgsmål 6:

Hvad gør man efter at have slået ud af en bunker?

a: man river sporene væk og går ud ved den laveste kant.

b: man lader de næste der kommer rive sporene væk.

c: man går den nærmeste vej ud og trækker riven efter sig.

Spørgsmål 7:

En slagspiller slår en bold ud, der var teet op ved siden af teeklodserne. Hvad nu?

a: der sker ikke noget bare spilleren lader være en anden gang.

b: spilleren får to straffeslag og skal spille en ny bold fra et rigtigt sted.

c: spilleren får et straffeslag og skal rette sin fejl ved at slå en ny bold.

Spørgsmål 8:

En bold erklæres uspillelig, da den ligger op af et træ. Hvad gør spilleren?

a: får et frit drop, da træet er en naturgenstand.

b: med eet straffeslag dropper spilleren bolden fire køllelængder ud fra træet.

c: med eet straffeslag dropper spilleren bolden et sted, i lige linje bagud i forhold til flaget.

Spørgsmål 9:

En spiller slår et slag fra fairway, men opdager da han kommer frem til bolden, at det ikke er hans bold. Hvad nu?

a: spilleren spiller videre uden at bemærke noget til sine medspillere.

b: spilleren annullerer sit slag og går tilbage for at spille den rigtige bold og pådrager sig to straffeslag. 

c: spilleren får et straffeslag og spiller videre med den forkerte bold.

Spørgsmål 10:

En spiller slår til sin bold så den rammer spillerens egen bag, der står lidt foran teestedet. Hvad sker?

a: ikke noget - bolden spilles videre uden straf.

b: spilleren skal slå slaget om og får eet straffeslag.

c: spilleren får eet straffeslag for at ramme sig selv eller noget af sit eget udstyr og bolden skal spilles som den ligger.

Spørgsmål 11:

En bold er landet op af en bænk som ikke kan flyttes. Hvad må spilleren nu?

a: finde det nærmeste sted hvor bænken ikke generer spilleren og inden for én køllelængde droppe sin bold uden straf.

b: gå tilbage til stedet hvor bolden sidst blev spillet fra og spille en ny bold med eet straffeslag.

c: droppe bolden to køllelængder ud til siden, ikke nærmere flaget, uden straf.

Spørgsmål 12:

En medspiller passer flagstangen mens spilleren putter. Flaget sidder fast i koppen da bolden ruller i hul. Hvad sker?
a: den der passer flagstangen får to straffeslag fordi bolden ramte flaget, mens det blev passet.

b: spilleren der puttede får to straffeslag for at ramme flaget, selv om det var en anden der holdt flaget.

c: da flaget ikke kunne komme fri, har ingen skyld og der er ingen straf.
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Spørgsmål 13:

En spiller slår et slag fra noget højt græs. Bolden hopper op i luften og køllen rammer bolden igen i gennemsvinget. Hvad sker?

a: slaget tæller kun som et slag, da det kun er et sving.

b: begge gange bolden rammes tæller som slag og bolden spilles hvor den lander.

c: slaget slås om uden straf.

Spørgsmål 14:

På green træder en spiller på sin egen puttelinie. Er det tilladt?

a: ja, bare spilleren ikke træder i andres puttelinier.

b: spilleren må træde hvor som helst på green.

c: nej, og det koster to straffeslag at betræde sin egen puttelinie.

Spørgsmål 15:

En spiller brækker en gren på en busk for bedre at kunne svinge køllen. Må man det?

a: nej det er ikke tilladt at knække noget ved opstilling og prøvesving. Kun hvis det sker i forbindelse med udførsel af et reelt slag til bolden.

b: ja selvfølgelig. Det er jo bare en naturlig busk der må lade livet for vores spil.

c: nej man skal passe på banen, men det koster ikke noget straffeslag.

Spørgsmål 16:

En spiller, der chipper sin bold ind på green, rammer en anden bold. Hvad gør man?

a: ingen ting. Begge bolde spilles som de ligger.

b: den der rammer en anden bold får to straffeslag og den ramte bold skal genplaceres .

c: kun den ramte bold skal genplaceres og der er ingen straf.

Spørgsmål 17:

En spiller slår sin bold i vand der er markeret med gule pæle. Hvilken af følgende drop er et rigtigt valg?

a: spilleren dropper to køllelængder ud til siden og tæller droppet som et slag.

b: spilleren dropper i græsset inde i vandhazarden i lige linie fra flaget.

c: spilleren dropper, med en straffeslag, en ny bold der hvor den oprindelige bold blev slået fra.

Spørgsmål 18:

En spiller slår sit andet slag, så bolden lander i græs inden for grænsen af en vandhazard med røde markeringer. 

Spilleren laver to prøvesving så græsset flyver omkring. Derefter slår spilleren til bolden, der går i hul. Hvad er scoren?

a: 3 slag.

b: 5 slag

c: 7 slag.

Spørgsmål 19:

En spiller kan ikke finde sin bold og går tilbage for at spille en ny bold. Da spilleren har droppet den nye bold råber medspillerne 

at de har fundet bolden. Der er ikke blevet ledt efter bolden i mere end fire minutter. Hvad nu?

a: spilleren har sat en ny bold i spil og den er nu gældende.

b: spilleren samler den nye bold op og fortsætter med den oprindelige bold.

c: spilleren slår til den nye bold og kalder den provisorisk

Spørgsmål 20:

Hvor mange ekstra slag får en herrespiller med handicap 34,6 til en runde på 18 huller på Old Course i Rø fra gul tee?

a: han får 40 slag.

b: han får 39 slag.

c: han får 38 slag.

Spørgsmål 21:

En spiller med handicap 42 får 22 point på 9 huller. Hvad er handicappet næste gang spilleren skal ud på 18 huller?

a: handicappet er 38.

b: handicappet er 40. 

c: handicappet er 36.

Spørgsmål 22:

En spiller har afleveret sit scorekort, der er forkert talt sammen. Scoren på de enkelte huller er rigtig nok. Hvad sker?

a: ikke noget - spilleren er kun ansvarlig for den enkelte score på hvert hul.

b: spilleren bliver diskvalificeret.

c: spilleren får to straffeslag for at tælle forkert sammen.

Spørgsmål 23:

Hvor mange slag får en damespiller med handicap 48 til en runde på 9 huller fra rød tee på Old Course?

a: 27 slag.

b: 29 slag.

c: 28 slag.

Spørgsmål 24:

En herrespiller med handicap 38 bruger 6 slag på hul 3. Hvor mange point får spilleren? Hcp. 38 giver 43 tildelte slag - Hul 3 har hcp. nøgle 7

a: 2 point. og er et par-4 hul

b: 3 point.

c: 4 point.


