Etiketteprøve
for
Søllerød Juniorer

Vejledning til etiketteprøve:
Prøven består af 20 spørgsmål.
Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar.
Husk at skrive dato, navn og medlemsnummer nederst på denne side inden
du afleverer.
For at bestå etiketteprøven skal du have 15 rigtige svar ud af de 20
spørgsmål, og du skal vise, at du kan udfylde et par 3-bane scorekort som
er på side 5.
Når du derefter har bestået Par 3-regelprøven, er du klar til at komme på
par 3-banen 
Held og lykke
Juniorudvalget

Dato:_________________________
Navn:_________________________
Medlemsnr.:___________________
Godkendt af:___________________

1

1. Hvordan skal du gå ud af en bunker?
a) Nærmeste vej i spilleretningen
b) Over bunkerens højeste side
c) Over bunkerens laveste side
2. Efter at have revet sandet i bunkeren skal du i vores klub ligge
riven på hvilken måde?
a) På græsset bagved bunkeren
b) Nede i sandet, med skaftet på tværs af spilleretningen
c) På siden af bunkeren i græsset
3. Hvor skal du placere dit udstyr, når din bold er på green, og du
skal putte?
a) Udenfor green på den side af green som er nærmest det næste
teested?
b) Så tæt på green som muligt
c) Så tæt på din bold som muligt, dog udenfor green
4. Hvor skal du trække din vogn omkring green?
a) Mellem bunker og green
b) En bue udenom bunkeren
5. Hvem bør sætte flaget tilbage i hullet efter, at alle har puttet
færdigt?
a) Den som har puttet sidst
b) Den som har puttet først
c) Den som har brugt flest slag
6. Hvornår bør scorekortet udfyldes?
a) Ved næste huls teested
b) På green, så snart hullet er færdigspillet
c) I klubhuset efter endt runde
7. Hvornår har en gruppe spillere pligt til at lukke bag fra
kommende spillere igennem? (her kan være flere svar)
a) Når en spiller der spiller alene, presser på og råber af dig
b) Når der er et hul mellem jeres bold og holdet foran
c) Når du begynder at lede i roughen efter din bold og der står nogle
bagved og venter
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8. Hvor mange prøveslag må du tage inden du slår det ’rigtige’ slag?
a) Kun 1 prøveslag
b) 2 prøveslag
c) Så mange du har lyst til, bare du ikke bruger for meget tid
9. Du finder en driving range bold på banen, hvad skal du gøre med
den?
a) Gemme den for at bruge den senere på banen
b) Ligge den i min bag og tage den med hjem
c) Aflevere den på træningsbanen (driving range), når det er muligt
10. En greenkeeper (en af dem der arbejder på banen) er ved at
klippe på den green du skal spille ind til, hvad skal du gøre?
a) Slå, når han befinder sig i bagkanten af green
b) Slå, når han har givet et klar signal (vinket)
c) Slå, et kort slag ind til green
11. Hvad bruger man en pitchfork til?
a) At rette nedslagsmærker op med på green
b) At rense dine køller med
c) At rense golfskoene med
12. Når du hører nogen råbe FORE – hvad betyder og hvad skal du
gøre?
a) At der er fritløbende dyr på banen og du skal kigge op og finde det
b) At der er nogen der har fundet en kølle og du skal checke om det er
dit
c) At nogen har slået en bold i retning mod en anden spiller og du skal
straks bukke dig og dække dit hoved
13. Du fjerner flaget på green – hvor skal du ligge det imens du
putter?
a) Lige ved siden af hullet så du nemt kan sætte det i hullet igen
b) Udenfor green
c) På green, så det ikke irriterer nogen af spillernes puttelinie
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14. Din medspiller skal slå et slag – hvor stiller du dig?
a) Bagved så du ikke kan blive ramt af spillerens kølle
b) Så du ikke driller spilleren der skal slå
c) Så du kan følge spillerens bold hvis du bliver bedt om det
15. En puttelinie er linien mellem bolden og hullet – hvad skal du
huske?
a) At du må hoppe på puttelinien for at gøre den jævn
b) At du skal kigge efter små dyr på puttelinien
c) At du ikke må træde på puttelinien
16. Når en spiller er i gang med at slå et slag – hvad skal du huske?
a) At stå stille og være stille
b) At det er ok at tale i mobil
c) At jeg godt må larme og rode i min bag
17. Når du har slået en tørv op skal du huske
a) Lægge den ud i roughen så den ikke irriterer andre
b) Lade den ligge så greenkeeperen let kan finde den igen
c) Lægge den på plads, hvor den kom fra og træde den godt ned
18. Hvem skal huske at bruge etikettereglerne?
a) Alle spillere
b) Spilleren med laveste handicap
c) I turneringer, den som står øverst på startlisten
19. Med hvad skal du markere din bold på green?
a) En tee
b) En markør (lille flad rund genstand)
c) Et stykke slikpapir
20. Hvor skal du sætte din bag når du på fairway skal slå et slag?
a) 5 meter bag ved dig
b) Lige bag din ryg
c) Lige foran dig, men på den anden side af bolden
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Svar til etikette prøve
1–c
2–b
3–a
4–b
5–b
6–a
7 – b og c
8–c
9–c
10 – b
11 – a
12 – c
13 – c
14 – a
15 – c
16 – a
17 – c
18 – a
19 – b
20 – c
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