
Regelkonkurrence fra åbningsturneringen. 
Der var nogle få med 18 rigtige krydser – 1. pladsen blev valgt ved lodtrækning: Karsten Mouritsen, Ole 
Poder, Rita Kirkegaard og Marianne Jensen. 
Der var svar fra 7 rigtige krydser og op efter. 
Der måtte gerne gives mere en 1 svar, hvis eks. der varr 2 rigtige svar 

 Hul 1 Dropperegler 2 køllelængder med 1 straffeslag 
 
Man markerer med en tee de 2 køllelængder og bolden skal 
droppes herindenfor. Rammer den rigtigt indenfor, må den 
godt trille op til 2 køllelængder fra det punkt hvor droppet 
oprindelig ramte – dog ikke nærmere flaget (altså er det OK) 

 
Hul 2 Dropperegler  (drop uden straffeslag) 

En skævert og bolden ligger på stien – frit drop 1 køllelængde uden straf – men hvor 
er nærmeste punkt for lempelse (højrehåndsspiller): Her er det nærmeste punkt 1 

 

Hul 3  
Dit drive ligger i kanten af søen, men klods op ad pælen, men indenfor afmærkningen.  
Du kan godt slå til bolden for at undgå en droppestraf – men pælen er godt nok i vejen.  
(regel 24-1 
I norddjurs Golfklub følger vi de alm. Golfregler. Dvs. man må flytte pælene, hvis de er i 
vejen for ens stance, sving eller slag – gælder også inden for afmærkningen i en eks. 
vandhazard.  
Her skal man være meget opmærksom på, at i 70-75% af golfklubber har man lavet en 

lokalregel, hvor pælene er defineres som ikke flytbare forhindringer – regel 24-2 – (også afstandspæle) 
Så koster det straf. For lige at nævne et par stykker af disse. Kalø, Randers Fjord, Vejle… Det står som regel på 
scorekortet. 
De hvide ”Out of bounds” pæle er altid IKKE flytbare forhindringer 

 

Hul 4 Dit drive havner i bunkeren – nedfaldne blade og grene (natur), som 
bolden ligger i Du må identificere bolden, men skal dærkke den til igen, 
hvis den ligger under nogle blade eller grene ifald, du vælger at spille 
bolden, som den ligger. Den må også droppes i bunkeren incl. 1 
straffeslag. Du kan også vælge at gå tilbage til der du slog fra før og 
spille en ny – incl. 1 straffeslag. Det er din ret uanset hvad, at du altid 
må erklære den uspillelig, hvor den end ligger, for så at gå tilbage til der 
hvor du stod før og så spille en ny incl. Straf (også eks. hvis du putter på green og den vælter ned i bunkere, så kan 
du også benytte denne regel.  

 

Hul 5 Etikette:  
Der er Klubturnering og Jeres bold 
sakker bagud…  
 
Se side 27 i golfregelbogen under 
Etikette og spilletempo. Det er holdets 
ansvar at holde trit med bolden foran. 
Hvis dette IKKE er tilfældet BØR man 
opfordre gruppen bagved til at gå 
igennnem – også generelt hvis det er 
tydeligt at den bagfrakommende bold 
er hurtigere. 
 



Hul 6 Damespilleren har brugt sine slag og skal ikke 
putte.  De 2 herrer før klar til at putte! 
Regel 16-1d: En spiller må ikke undersøge 
overfladen af nogen green ved at rulle en bold 
hen over den eller stryge med eller mod 
græssets vækst. I slagspil/stablefor får manden 
så 2 straffeslag 
I hulspil: tab af hul 

 

Hul 7 Dit drive har ramt mulvarpeskuddet ! 
 
Regel 12 – Gravende dyr. Eks. en mulvarp, egern eller kanin, der graver HUL i 
jorden for at søge ly i det. 
(IKKE gravende dyr er f.eks. insekter eller orm) 
Et hul f.eks lavet af en hund eller ræv er IKKE unormale overfladeforhold – derfor 
ingen gratis lempelse. 
Der må droppes uden straf inden for en køllelængde 

 

Hul 8 Dit drive hooker godt nok ud i moradset og er måske væk og du vælger at slår en provisorisk, som er et 
drømmeslag. Du finder den oprindelige bold, med den ligger godt nok virkelig slemt og er næsten umulig at slå til. 
Du har nu flere vlag: 
Du skal spille den oprindelige bold som den ligger eller tage drop med 1 straffeslag ved at erklære den uspillelig 
Du kan også vælge at gå tilbage, hvorfra du slog før og spille en NY bold incl. 1 straffeslag. 
 

 
 

Hul 9  
Ooops, bolden ligger på én myretue.   
Regel 12 – Gravende dyr. Eks. en mulvarp, egern eller kanin, der graver HUL i jorden for at søge ly i det. 
(IKKE gravende dyr er f.eks. insekter eller orm) 
En myre er definere som et IKKE gravende dyr 
 
Du kan vælge at spille bolden, som den ligger 
Eller du kan droppe op til 2 køllelængder incl. 1 straffeslag  
og som det gælder alle drop – dog ikke nærmere flaget 
 

Hul 
10 

Tilfældigt vand på greenen lige i din puttelinie 
Bolden må placeres på green – nærmeste punkt for lempelse, dog ikke 
nærmere flaget. 
 
På fairway gælder det samme – her må du droppe og nærmeste punkt for 
lempelse er hvor du ikke træder blankt vand – dog ikke nærmere flaget. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Hul 
11 

Bold rammer flagstang eller den person, der passer den. 
Du er på green og putter – men rammer flagstangen der enten passes eller er lagt på greenen. 

 
Man må have tillid til flagpasseren – skulle han evt. have lagt flaget på green på 
et for dig uhensigtsmæssigt sted, må du bede ham om at flytte det eller 
slev gøre det.  
Skulle du være så uheldig at ramme stangen mens det passes eller er 
lagt på greenen indkasserer du selv (spiller A) 2 straffeslag. Derefter 
skal du putte det næste slag derfra hvor bolden så er kommet til at 
ligge. 

Hul 
12 

 I spiller slagspil eller stableford 
Din bold er næsten i hul  - Din modstander siger, bolden er givet og du samler op. 

   Regel 3-2  
Bolden skal altid i hul. Undlades dette medfører det diskvalifikation 

 

Hil 13 Du skal putte og spørger din modstander om linien er OK  
Du må ikke spørge om og få råd på puttelinie og indkasserer 2 straffeslag 

Hul 
14 

Golfetikette 
Du har lige spillet bolden ind på green og nærmeste vej 
til afgang til næste hul er den gode plads mellem 
greenbunkeren og greenen  
OK 
 
Det er IKKE velanset golfetikette at køre sin vogn 
mellem greenbunkere og greens – græsset her er som 
rgel mere modtagelig overfor vognspor osv. 

Hul 
15 

Du har spillet en provisorisk, da den oprindelige bold måske kan være svær at finde inde i træerne 
Uspillelig bold 

 
 

Finder I/du bolden kan du vælge at spille den som den ligger, eller 
tage en drop (2 køllelængder – ikke nærmere flaget) incl. 1 straf – 

eller vlge at gå tilbage, hvor du log fra incl. 1 straf. 
Der står ingen steder, du har pligt til at lede efter din bold. Slår du 

til din provosoriske bold længere fremme end din oprindelige bold formodes at være, er den provisoriske ændret 
til bolden i spil 

Hul 
16 
 

Godt drive – dårlig position. 
Hvide ”out of bounds” pæle må aldrig 

flyttes. Uanset om de står i vejen for din 
stance, sving eller slag. 

 

Hul 
17 

Unormale overfladeforhold 
Der er kommet en ordentlig skylle og greenbunkeren ved hul 17 er fuld af vand. Ganske vist kan du jo spille 
bolden, som den ligger (måske) men valget for den uspillelige bold er næsten kun at droppe bagud af bunkeren 

A 
B 



eller gå tilbage og forsøge igen: 
 
Det skal bemærkes at bunkeren ikke er markeret med blå pæl i midten 

 Droppet koster 1 straffeslag. Du kan også vælge at gå tilbage, hvor du slog 
bolden fra før. 
Selvfølgelig også incl. 1 straffeslag. 
Er der en tør plet i bunkere, må du droppe bolden der, og det er ganske gratis 

Hul 
18 

Vandhazarder 
Dit slag ligger i søen. 
Der er som sædvanlig ikke meget vand i søen, men sivene har groet godt –  
Ærgerligt at tage et drop her på dette hul, som trækker slag nok i forvejen. 
Hvis man flytter og brækker lidt omkring så man kan komme til at slå et slag, kan det vist godt lade sig gøre at 

komme op. 
 
Regel 13-4 
Du må ikke knække eller flytte eller grounde noget som 
helst, det koster 2 straffeslag. 
Hvis du forbryder der her i vandhazarden koster det 2 
straffeslag 
Man må heller ikke flytte løse naturgenstande 
Du må berøre siv græs osv. for at identificere bolden, 
med den skal tildækkes igen. 

 

 


