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En quizbog for alle golfentusiaster.
Man kan læse og løse quizzerne for sig selv eller i match mod andre.

Hvad er Tiger Woods rigtige fornavn? Hvem vandt Presidents Cup i 2009? Hvilket år blev Ladies European
Tour stiftet? Hvad slog man ud fra, før man opfandt tee-stedet?

Det er nogle af de mange spørgsmål, der sætter golfspilleren på prøve i denne sjove quizbog.

Bogen indeholder 50 runder, som hver består af 18 ´huller´ (spørgsmål). Hver runde er inddelt i 18 kategorier,
så man kommer hele turen rundt i hver eneste runde. Bogens første tredjedel består af lette runder til at varme
op på. Den midterste del er for de øvede, og tredje del præsenterer de rigtig svære spørgsmål for eksperterne.

Pointsystemet er opbygget som en golfmatch; et rigtig svar giver en birdie (- 1), et forkert svar en bogey (-1)
og en pasmelding giver par (0). Efter hver runde regner man sin score ud i forhold til par. Og her gælder

selvfølgelig også, at man skal score så lavt som muligt.

Blandt de 18 kategorier er:

golfhistorie
professionelle danske kvinder

danske baner
golfudtryk
kendisser
amatører
Ryder Cup
Tiger Woods

udstyr
professionelle danske herrer

19. hul 

Forfatterne er begge engagerede golfspillere. Thomas Vennekilde er redaktør på magasinet Dansk Golf, og
Henrik Søe er redaktør på hjemmesiden golf.dk.
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