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Ligheder, forskelligheder og kiksede 2. slag  Regelmæssig Rundt 12-14 

 

Rune, Bent og Søren har drivet ud.  
De tre venner er ikke sluppet heldigt af sted fra tee. De går frem på hullet og alle tre finder 
deres respektive bolde, men alle tre bolde er desværre endt i vanskelige positioner. 

Alle tre kikser deres 2. slag, så de ikke kommer fri 
af vanskelighederne: 

 Rune sender sin bold helt ud i vandhazarden. 

 Bents bold rammer kanten og ender igen i 
bunkeren inde under den høje bunkerkant. 

 Søren forsøger at slå bolden ud mellem 
træerne, men den ender længere inde i 
skoven.  

Så langt ligner deres situationer hinandens.  

Men når det kommer til 3. slaget er 
mulighederne for at komme videre er forskellige 
for de tre venner.      

Hvordan kommer de videre? 
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Runes slag fra hazarden – bolden forsvinder! Regelmæssig Rundt 12 

 

Hvad kan Rune gøre? 

Hans drive er endt lidt inde i 
den parallelle vandhazard. 

Han øjner en mulighed for at 
slå bolden på green, men 
forsøget mislykkedes. Bolden 
forsvinder mellem sivene. 

 
 

19. hul: Når vennerne hygger 
sig efter runden, vil Rune nok 
fornemme, at hans tur i 
hazarden gav ham et par 
ekstra muligheder for at 
komme videre end vennerne 
oplevede på deres ture til 
skov og strand. 

Da vennerne slog deres 
2.slag var det slut med deres 
muligheder for at fortryde. 

R 26-2a - om bold endt i samme vandhazard, som den er 
spillet fra - giver Rune flere muligheder: 

1. Han må droppe en ny bold så nær som muligt i 
hazarden, hvorfra han slog sit 2. slag i søen. (R 27-1) 
Bolden ligger nu i tre slag. 

2. Hvis bolden ligger fordelagtigt, kan han forsøge et ny 
slag mod green (4. slag), men han kan ”fortryde” sit 
drop og samle bolden op (R 26-2a (i-a)! - Så har han 
stadig de tre kendte muligheder – udenfor hazarden!:   

3. Han må droppe den indenfor to køllelængder fra det 
sted, hvor drivet passerede hazardens grænse (26-1c)! - 

4. Eller i lige linje bagud så langt han ønsker det (R 26-1b)  
5. Rune kan endda vælge (R 26-2a (iii)) at gå helt tilbage til 

teestedet og derfra spille en ny bold. 

   Når Rune vælger at droppe bolden udenfor hazarden, 
ligger bolden så i tre eller i fire?   

 Bolden ligger i tre slag (drivet, det kiksede 2.slag og den 
nye bold). R 26-2a (i-a) taler om ”det yderligere 
straffeslag” og kan misforstås.  Der er kun tale om ét 
straffeslag for drop ud fra hazarden (R 26-1c). Han skal 
slå sit 4.slag.  

  Er det tilladt? Det svarer til både  
at ”spole filmen tilbage” ved at se  
bort fra 2. slaget, og til at erklære 
bolden uspillelig (R 28), som 
 ikke tilladt i en vandhazard!  

  JA! Det er tilladt, selvom  
det måske virker ulogisk. 
Logikken er, at hvis bolden 
skal spilles fra hazarden  
kom spilleren måske 
aldrig videre! 
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Sørens skovtur –  Regelmæssig Rundt 13 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hvilke muligheder har Søren, hvis han 
ikke finder bolden?  

  Bolden er tabt (R27) og han kan nu 
kun gøre følgende:  

Droppe en ny bold ved pkt. 1  

(eller spille videre på  den provisoriske bold, 
han fornuftigvis spillede fra pkt. 1, inden han 
gik frem for at lede efter bolden i skoven!) 

  Ja, men... Rune sendte jo også sin 
bold væk, og droppede en bold ud af 
hazarden med ét straffeslag. 

Så må Søren vel gøre det samme og 
spille en ny bold fra pkt. 1a, hvor 
bolden først gik i skoven eller gå helt 
tilbage og spille en ny bold fra tee?  

 NEJ! Disse muligheder gælder ikke for 
Søren. Han kan ikke ”spole filmen 
tilbage”, efter at have slået sit 2.slag. 

Søren har sendt sit drive ud 
mellem træerne i venstre.  
Han finder bolden ved pkt. 1. 

Han aner en åbning mellem træerne 
og muligheden for at spille bolden på 
green. 

Forsøget mislykkes. Bolden rammer et træ og 
forsvinder længere ind i skoven.  

Han finder bolden ved pkt. 2, men indser, at 
den ligger helt uspillelig! 

  Hvordan kommer han videre? 

 

  Han har de tre kendte muligheder (R 28) – 
alle tre koster et straffeslag: 

28a: Droppe bolden ved pkt. 1, hvorfra han 
sidst spillede bolden og forsøge sig igen. 

28b: Droppe bolden bagud, så langt han vil, 
på linjen fra hullet gennem pkt.2. Han 
vælger pkt. 3, men er nu tvunget til at spille 
over skoven. 

28c:  Droppe bolden indenfor to kølle-
længder fra det punkt, hvor bolden lå.  
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Bents chancer – løb ud i sandet  Regelmæssig Rundt 14 
 

 
Bents drive sendte bolden ned i 
bunkeren (1) i venstre side af fairway. 
Bent må stå akavet og har et vanskeligt 
slag mod green.  

Slaget kikser… bolden rammer bunker-
kanten og ender under det udhængende 
græs ved pkt.2.  

Bent indser, at han umuligt kan spille 
bolden, som den ligger. Han erklærer 
bolden uspillelig (R 28) 
 

 
 

Er der en fjerde mulighed?    

   Må han gå tilbage spille en bold fra 
sidste sted, hvor han slog fra udenfor 
bunkeren – dvs. tilbage til tee?  

  NEJ! Denne mulighed eksisterer ikke. 
Han kan ikke ”spole filmen tilbage” 
efter at have slået et slag i bunkeren 

Uspillelig bold (R 28) i en bunker 

  Hvilke muligheder har Bent for at komme 
ud af kniben (og bunkeren), når bolden er  
erklæret uspillelig? 

   Bent har de samme tre muligheder (R 28) 
som Søren – alle tre koster et straffeslag: 

28a: Droppe bolden ved pkt. 1, og forsøge 
sig igen (efter R 27 om slag / afstand). 
28b: Droppe bolden bagud, så langt  
han vil, på linjen mod pkt. 3b. 
28c:  Droppe bolden indenfor  
to køllelængder fra det  
punkt, hvor bolden lå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men Ja, Hvis bolden ligger i vand! 

Ved pkt. 1 eller hvor den endte ved pkt. 2 
havde Bent haft en ekstraordinær mulighed 
for at droppe bolden bagud af bunkeren mod 
ét straffeslag (R 25 1b – (ii/b). 

Værd at huske på, hvis man er usikker på sine 
bunkerslag. 
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