För Sörmlandsserien - Sammanställt av Agneta Wagneryd, Flens GK.
Matchspel - glöm allt som har med poängbogey att göra!
4 spelare i varje lag. De 2 med lägst hcp spelar mot varandra, näst lägst mot varandra osv.
Om spelare A får 18 slag och motspelaren B får 12 är skillnaden 6. De slagen får spelare A på de 6
hålen med index 1 – 6. På dessa hål kan alltså spelare ha ett slag mer men ändå dela hålet.
På första tee slår hemmalaget ut först. Den matchen med lägst hcp börjar. På följande hål avgör
resultatet på föregående hål vem som börjar. Vinner du hålet, slår du ut först på nästa.
När man har slagit ut på nästa hål kan inte tidigare resultat i matchen ändras.
Det går alltså inte att säga att jag räknade fel på ett tidigare hål och ändra resultatet.
Spelarna som spelar i samma lag får inte hjälpa varandra med t.ex. puttlinje, val av klubba eller
spelråd (säga att du ska droppa). Vi spelar i samma lag men, det är 2 resultat som räknas.
Du får alltid tala om spellinjen på hålet och avstånd, sådant som kan finnas i en banguide. Naturligtvis
får du hjälpa till att leta efter bollen åt andra.
Du får skänka slag, oavsett längd på puttarna. Gör det tydligt. Om du är osäker på om du uppfattat
att du får en putt, fråga! En skänkt putt är alltid skänkt. Det kan upplevas oartigt att putta den, men
det är tillåtet. Missar du så är den redan skänkt!
Om tveksamheter eller tvister uppstår mellan spelarna kan en spelare göra en claimning.
Claima = hävda att motspelaren fått plikt.
Måste göras innan någon slår ut från nästa tee.
När du läser i regelboken, tänk på att i matchspel har du motspelare, i slagtävlingar är det
medspelare.
Om en spelare, när hon börjar spelet på ett hål, spelar bollen från en plats utanför tee, (t.ex. framför
teekulorna) utgår ingen plikt, men motspelaren får (innan någon annan slagit) begära att spelaren
annullerar sitt slag och spelar en boll från tee. Ett dåligt slag ska man inte annullera.
Boll som ligger längst från hål spelas först oavsett var den ligger. Ibland kan det bli att en putt ska
spelas före ett inspel. Vill du snabba på spelet kan du alltid fråga din motståndare om det är ok att du
spelar först. Bollarnas avstånd i förhållande till varandra gäller bara inom den matchen.
På green utgår ingen plikt om du slår din boll på en annans boll även om båda ligger på green innan
slaget.
Du får inte markera en motspelares boll utan tillstånd. Då får du ett slags plikt.
Det här är några skillnader mellan vanlig golf (slagspel) och matchspel. Dyker andra problem upp får
du läsa i regelboken.

Generellt kan du utgå ifrån att allmän plikt (2 slag) gör att du förlorar/vinner hålet. Ett slags
plikt räknas in med slagen som vanligt.

