TERPETIMEN
Terperegler
• Grupper på 2
• A læser spørgsmål fra side mærket A og B svarer
• B læser spørgsmål fra side mærket B og A svarer
• Der er 1 rigtigt svar i hvert spørgsmål
• Dialog er vigtigere end korrekte svar
1
Har man spillet en provisorisk bold når man
siger ”jeg tager lige en mere med for en
sikkerheds skyld”?
• Ja
• Nej, man skal sige ordene ”provisorisk
bold”

7
Du leder efter din bold i rough og kommer
uforvarende til at ramme og flytte den. Du
genplacerer bolden. Får du straf?
• Nej
• Ja, 1 strafslag
• Ja, 2 strafslag

2
Skal man droppe præcist i knæhøjde?
• Ja
• Nej, men mindst i knæhøjde
• Nej, men højst i knæhøjde

8
Din bold ligger på fairway og du kommer til
at ramme den med din fod så den flytter sig.
Bolden genplaceres. Får du straf?
• Nej
• Ja, 1 strafslag
• Ja, 2 strafslag

3
Hvor lang tid har du til at søge?
• 3 minutter
• 5 minutter
• 10 minutter
4
Du putter fra green. Efter slaget opdager
du, at du havde glemt at fjerne dit
boldmarkeringsmærke. Er der nogen straf?
• Nej
• Ja, 1 strafslag
• Ja, 2 strafslag
5
Du putter fra green med flagstangen
stående i hullet. Puttet holer. Får du straf?
• Nej
• Ja, 1 strafslag
• Ja, 2 strafslag
6
Din bold ligger i en ”sucker” i roughen. Må
du droppe fri uden straf?
• Ja
• Nej, kun i tætklippet område
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9
Din bold ligger på green og du kommer til at
ramme den med din fod så den flytter sig.
Bolden genplaceres. Får du straf?
• Nej
• Ja, 1 strafslag
• Ja, 2 strafslag
10
Din bold ryger ned i et hul lavet af en hund.
Må du droppe fri uden straf?
• Ja
• Nej
11
Din bold ligger på green og i din spillelinje er
der nogle spikemærker. Må de udbedres?
• Ja
• Nej, 1 strafslag
• Nej, 2 strafslag
12
Må du bruge afstandsmåler på en runde?
• Nej, det kræver en lokal regel
• Ja

TERPETIMEN
Terperegler
• Grupper på 2
• A læser spørgsmål fra side mærket A og B svarer
• B læser spørgsmål fra side mærket B og A svarer
• Der er 1 rigtigt svar i hvert spørgsmål
• Dialog er vigtigere end korrekte svar
13
19
Din bold ligger i en bunker og lige bag
Du får flagstangen passet og efter et langt
bolden ligger en løs gren i bunkeren. Må du
put rammer du den. Hvad er straffen?
fjerne grenen inden du slår?
• Ingen
• Ja
• Du får 2 strafslag
• Nej, 1 strafslag
• Passeren får 2 strafslag
• Nej, 2 strafslag
20
14
Du dropper en bold og bolden rammer
Din bold er i et rødt strafområde. Må du
jorden. Så triller den hen og rammer din
droppe på den anden side af strafområdet i
fod. Hvad er konsekvensen?
forhold til skæringspunktet?
• Strafslag og bolden skal spilles som den
• Ja
ligger
• Ja, men kun hvis det er bestemt i en
• Strafslag og bolden skal droppes om
lokal regel
• Ingen straf og bolden skal spilles som
• Nej
den ligger
• Ingen straf og bolden skal droppes om
15
Din bold ligger i en bunker og i et
21
prøvesving rører du sandet i bunkeren. Er
Du rammer din bag i et slag. Hvad er
det OK?
straffen?
• Ja
• 1 strafslag
• Nej, 1 strafslag
• 2 strafslag
• Nej, 2 strafslag
• Ingen straf
16
Din bold ligger i en bunker. Du står et par
meter bag bolden og venter på din tur. Du
grounder køllen i sandet og hviler dig op ad
køllen. Er det OK?
• Ja
• Nej, 1 strafslag
• Nej, 2 strafslag
17
Du spiller en bold der ender i noget rough
ca. 100 meter fremme. Du søger i 1 minut
og beslutter at gå tilbage og spille en
provisorisk bold mens medspillerne leder
videre. Må du det?
• Ja, men kun hvis du kan nå det inden de
3 minutters søgetid er udløbet
• Nej, for du er gået mere end 50 yards
frem for at søge
18
Hvor lang er en køllelængde?
• Længden af den kølle du skal bruge til
næste slag
• Længden af den længste kølle, der ikke
er en putter
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22
Du rammer bunkerkanten i et slag og
bolden rammer dig selv. Hvad er straffen?
• 1 strafslag
• 2 strafslag
• Ingen straf
23
Du dropper fra skulderhøjde, men det
påpeges. Hvad er straffen?
• 2 strafslag
• 1 strafslag
• Ingen straf, du kan droppe om før slaget
udføres
24
Du dropper en bold som ender i
lempelsesområdet. Den ruller ½ meter
tættere på hullet end hvor den ramte
jorden. Skal du droppe om?
• Nej
• Ja

