
Slagspil  

Den matchform hvor spilleren lægger scoren for hver af de 18 huller sammen. Alle huller skal spilles færdigt 

til bolden er i hul (Dog max 10 slag. Hvis bolden ikke er i hul i 10 slag noteres scoren 12 på hullet). 

Resultatet kaldes bruttoscoren, der bliver til nettoscoren, ved at trække handicappet fra.  

Greensome  

En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun en bold, 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 spillerne til 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.  

Fourball - 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 røde bold  

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 rød bold. Man skiftes til at spille 

et hul med den Røde 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 plejer. Lav dernæst et scorekort, som døbes ”den røde bolds 

scorekort”. Man spiller med fast rækkefølge: 1. person på scorekortet spiller hele første hul med den røde 

bold og noterer sine points på den røde 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 røde bold, og der noteres igen på scorekortene. Dernæst spiller person nr. 3 tredje hul og person nr. 4 

fjerde hul med den røde bold, og sådan skiftes man til alle 18 huller er spillet.  

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.  

Irish twosome  

Variant af greensome. Par-3 hullerne spilles som i greensome. På par-4 og par-5 hullerne driver begge. 

Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold. Efter andetslaget vælges, hvilken bold man vil spille 

videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul (handicap som i greensome).  

Morgenfrue Hulspil  

4- og 3-bolde sammensættes efter stigende handicap. Det tilstræbes primært at danne 4-bolde, men 

afhængig af antallet af spillere, kan det blive nødvendigt at danne en, to eller tre 3-bolde. 4-bolde spiller to 

matcher á 9 huller. Efter de første 9 huller spiller de to vindere henholdsvis de to tabere af 1. match mod 

hinanden i 2. match. Dagens vinder af 4-bolden bliver vinderen af vinder-mod-vinder matchen. 3-bolde 

spiller samtidigt 3 hulspilsmatcher over 18 huller, hvor hver spiller møder de to andre. Efter hvert hul gives 

1 point for vundet hul, 0,5 pont for delt hul og 0 point for tabt hul. Pointene summeres løbende, og 

spilleren med flest pont over alle 18 huller har vundet 3-bolden. Hvis to (eller tre) spiller står lige efter de 9 

eller de 18 huller, er det spilleren, der senest har vundet et hul eller scoret flest point, der vinder. Står det 

stadig lige, foretages lodtrækning. Der spilles efter de normale hulspilsregler uden handicapregulering. 

Foursome 
Foursome er en bestemt spilform hvor man spiller sammen med en makker. Man skifter til at slå til den 

samme bold. Den ene spiller starter med at slå det første slag på alle de ulige huller, og den anden spiller 

slår det første slag på alle de lige huller. Man spiller altså kun med 1 bold, og slår hvert andet slag hver. 

Spilformatet bruges i mange hold-kampe, fordi der pludselig kommer et hold-element ind i golfspillet, som 

jo ellers er meget individuelt baseret. 

 

 



Bestball 

Bestball er også et makker format, hvor man spiller sammen 2 personer på et hold (i princippet kan man 

også spille 3 eller 4 spillere på et hold). Begge spillere spiller med deres egen bold, og efter hvert hul 

noteres den bedste score af de to. Hvis du f.eks lavede en 5’er på hul 1, og din makker lavede en 4’er, ville i 

notere 4 på scorekortet. Se mere om bestball i videoen herunder. 

High and low 

Spilles som four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Der er 

således mulighed for at vinde et hul 2 up, hvis der spilles hulspil. 

Mexican Scramble 

Spilles ligesom en (Texas) Scramble, med den forskel at spilleren hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at 

slå det næste. 

Nassau 

Turnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 point. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de 

sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point. 

 

Nærmest hullet 

Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, 

præmieres. 

 

Scotch el. Irish Twosome 

Variant af Greensome. Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par 5 hullerne driver begge. 

Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre 

med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome). Kan spilles både som 

slagspil og hulspil. Kaldes undertiden "Chapman" eller "Pinehurst" - især hvis den spilles som mixed. 

Snore turnering 

Spilles uden handicap. I stedet får hver spiller en halv meter snor for hvert slag, som spillehandicappet 

giver. Under turneringen må spilleren flytte sin bold - inden for banens grænser - uden at tælle et slag, hvis 

et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har spilleren anvendt sit handicap. Man kan 

snore sin bold i hul. Turneringen spilles efter slagspilregler. 

Tre-jerns turnering 

Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3. 



9-6-3 

Stabelford spilles i 3 sæt, hvor sættene afgøres efter henholdsvis 9, 6 og 3 huller. 

Det kan også varieres til 5 sæt  7-5-3-2-1 


