
Skillnader matchspel - slagspel



Regel 3.2 
Tävlingen Matchspel

MatchspelMatchspelMatchspelMatchspel

För varje hål kan man vinna, 
dela eller förlora hålet. 
Ställningen i en match kan 
vara antal hål upp, lika, dormie
Skänka slag, hål eller match
Har man skänkt kan man inte 
ta tillbaka och motspelaren 
måste acceptera

SlagspelSlagspelSlagspelSlagspel

Scoren per hål läggs samman

Måste håla ut
(slaggolf o poängbogey 
undantag)



Regel 20.1c (3)
Lösning av regelproblem under rond

MatchspelMatchspelMatchspelMatchspel

• Ingen alternativ boll. 
Regelsituationer måste lösas 
genom att claima (kräva 
hålet) innan man slår ut på 
nästa hål eller lämnas sista 
green

SlagspelSlagspelSlagspelSlagspel

• Spela alternativ boll om man 
är osäker på vad som gäller



Regel 5.2a – 5.2b
Spela ronden

• OK att övningsspela banan 
samma dag och mellan ronder

SlagspelSlagspelSlagspelSlagspel
• Inte öva på banan före en rond

• Öva på banan efter att ha 
avslutat spelet av sista ronden 
för dagen

Plikt för första regelbrottet 2 slag 
på spelarens första hål

Plikt för andra regelbrottet -
diskvalifikation

MatchspelMatchspelMatchspelMatchspel

I varje spelform får tävlingsledningen anta en lokal regel som förbjuder, begränsar eller tillåter övning på banan före 

eller mellan ronder



Regel 3.2d
Matchspel

Matchspel

• Viktigt att informera varandra 
om antalet slag inklusive plikt

• Gör man inte det eller ger fel 
information innan 
motspelaren slår sitt nästa 
slag, förlorar man hålet 

Slagspel

• Behöver man inte upplysa 
medspelaren om antalet slag



Regel 6.4a – 6.4b
Spelordning vid spel av hål

Matchspel

• Ingen plikt om man spelar i 
fel ordning men motspelaren 
kan begära att slaget 
annuleras och spelas i rätt 
ordning

• Ingen plikt för att slå ut 
utanför tee

Slagspel

• Ingen plikt om man spelar i 
fel ordning

• 2 slags plikt om man slår ut 
utanför tee



Regel 6.3c
En boll som används vid spelet av ett hål

Matchspel

• Spel på fel boll  - förlust av 
hål

Slagspel

• Spel på fel boll  - 2 slags plikt

• Felet måste rättas till innan 
man slår ut på nästa hål 
annars är man diskvalificerad



Regel 9.5b – 9.6
Boll i vila lyft eller rubbad

Matchspel

• 1 slags plikt om man lyfter eller 
avsiktligt vidrör spelarens boll i 
vila eller orsakar att den rör sig 
(annat än under sökande)

• Ingen plikt om motspelaren 
lyfter bollen när hen skänkt ett 
slag, hål eller matchen eller på 
spelarens begäran 

Slagspel

• Ingen plikt



Regel 11.1a
En boll i rörelse träffar av misstag en person eller något utomstående

Undantag

Matchspel

• Ingen plikt

Slagspel

• Om spelarens boll i rörelse 
träffar en annan spelares boll 
i vila på green och båda 
bollarna var på green före 
slaget, får spelaren den 
allmänna plikten (2 slag)


