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Slagspil 

 Den matchform hvor spilleren lægger scoret for hver af de 18 huller sammen (alle huller skal 
spilles færdigt til bolden er i hul – max 10 slag). Resultatet kaldes bruttoscoret, der bliver til 
nettoscoret, ved at trække handicappet fra. 

  

Greensome slagspil. 

DGU beskriver denne spilform således: 

En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. 

 Hvert par spiller kun enbold, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger 

den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes 

spillernetil at slå 

I greensome slagspil er parrets spillehandicap lig med: 

Laveste ”spillehandicap” x 0,6 + højeste ”spillehandicap” x 0,4. 

Der rundes op/ned. 

Eks.: Spiller 1: spillehandicap på 5 og spiller 2: spillehandicap på 16 

Dvs. 5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 9,4 som afrundes til 9. 

NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. 

Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. 

Når vi mødes på torsdag trækker vi lod som sædvanligt. 

Det vil gøre det hele nemmere, hvis du hjemmefra udregner dit ATS (antal tildelte slag eller 

”spillehandicap”) ganget med både 0,6 og 0,4, da du jo ikke kender din partners ATS. 

  

4 Ball - stableford med fuldt handicap 

Spilles som parturnering, hvor den bedste stableford-score for parret tæller på hvert hul. 
Begge 



spilleres navne og spillehandicap skal anføres på scorekortet. Ud for hvert huls score skal 
det 

angives, hvis score der tæller. 

  

Texas scramble - slagspil 

Holdturnering for 4, 3 eller 2 spillere. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det 
bedste 

drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Igen vælges det bedste slag, og alle spiller herfra 
o.s.v., 

indtil bolden er i hul. Alle spilleres drive skal vælges mindst 4 gange (3-mandshold dog 5 
gange 

og 2-mandshold 6 gange). Det skal angives på scorekortet, hvis drive, der blev brugt på 
hvert hul. 

 

DEN GULE BOLD  (YELLOW BALL) 

 Et holdspil i golf, hvor man individuelt spiller en almindelig stableford turnering og 
noterer sine points, som man plejer på sit scorekort, samtidig med at man spiller et 
holdspil med en gul bold. 

Man skiftes til at spille et hul med den gule bold, som man helst skulle have med 
hjem efter 18 huller. Print dit eget scorekort ud og byt med en af de andre i gruppen, 
som du pleje. Lav dernæst et scorekort, som døbes ”den gule bolds scorekort”. Man 
spiller med fast rækkefølge: 1. person på scorekortet spiller hele første hul med den 
gule bold og noterer sine points på den gule bolds scorekort og noterer ligeledes 
sine points på det individuelle scorekort. De andre på holdet spiller deres egne 
bolde. Person nr. 2 på scorekortet spiller nu andet hul med den gule bold, og der 
noteres igen på scorekortene. Dernæst spiller person nr. 3 tredje hul og person nr. 4 
fjerde hul med den gule bold, og sådan skiftes man til alle 18 huller er spillet. 

Præmier: Der er præmier til de 3 bedste individuelle scores og til de 3 hold, som har 
den gule bold med hjem og har den højeste score på den gule bolds scorekort. Lige 
resultater afgøres efter den matematiske metode, dvs. bedste sidste 9,6,3,1. Er 
resultatet herefter stadig lige foretages lodtrækning. 

 Hallington 



Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point 
på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 
slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 
point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de 
opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det 
opnåede antal point + antal tildelte slag. 

Foursome 

En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én 

bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra tee-stederne. I 

Foursome slagspil tildeles parret halvdelen af deres samlede spillehandicap, som rundes op/ned. 

I Hulspil tildeles parret med det højeste samlede spillehandicap halvdelen af forskellen til det 

andet pars sammenlagte handicap. Halve slag rundes op. 

Norsk stableford 

Stableford, hvor man på hvert hul skal erstatte ét slag af et kast. Kastet tæller selvfølgelig 

som et slag, og skulle man glemme at kaste tildeles man 2 straffeslag.  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


