
REGLER FÖR MATCHSPEL 

Matchspel är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar 
om varje hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag 
netto än motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras. 

Vi spelar match med spelhandicap vilket innebär att spelaren 
med det högre spelhandicapet erhåller hela skillnaden mellan de 
båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med det lägre 
spelhandicapet spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i 
spelhandicapen spelas enligt index på hålen i stigande följd. 
Notera gärna på scorekortet vilka hål som slagen faller ut. 

Exempel: Spelare A har spelhandicap 20 och spelare B har 
spelhandicap 15. Spelare B spelar då på 0 i spelhandicap och 
spelare A har 5 slag tillgodo vilka placeras på hål med index/hcp 
1–5.  

Spelarna skall löpande notera ställningen i matchen.  

Om ställningen är lika efter 9-hål fortsätter man matchen genom 
att börja på hål 10. Den som vinner första hålet efter hål 9, 
vinner matchen. 

Om en spelare vinner de 5 första hålen så skulle normalt sett 
matchen vara färdigspelad och ni skulle kunna ”gå hem”. MEN 
nu har vi beslutat att alla 9 hålen ska spelas och ni fortsätter att 
skriva resultatet på scorekortet. Det kan exv innebära att spelare 
A vinner de 5 första hålen och spelare B de 4 nästa. Detta 
kommer att användas för att skilja spelare åt vid eventuellt lika 
poäng i gruppspelet. Så det är viktigt att fightas om varje hål!  

Den spelare som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett 
hål har delats behåller den spelare honnören som hade den på 
föregående hål. 

Den allmänna plikten i matchspel för brott mot en golfregel är 
förlust av hålet. Exv om man spelar på fel boll.   

Ready golf gäller inte. Den som är längst ifrån hål spelar först. 

Skänk gärna givna puttar och även hål, om du lägger illa till.  

Ett skänkt slag kan inte avböjas eller återtas.  

Ingen plikt om man träffar boll på green.  



Personen vars första bokstav i förnamnet kommer först i alfabetet 
kontaktar den andra spelaren. Den som har högst handicap 
väljer bana. Båda kommer sedan överens om dag och tid.  

Upplägg inför spelronden: 

Spelare med högst spelhandicap väljer bana. 

Det räcker med att ett scorekort förs. 

Markera gärna tydligt på scorekortet nedanstående punkter. 

• Namn på båda spelarna. 
• Datum  
• Skriv på scorekortet ”Matchspel tjejer”  
• Skriv era respektive spelhandicap på scorekortet  
• Markera vinnaren av varje hål 
• Markera om hålet delats  
• Båda spelarna signerar till sist scorekortet 
• Lägg scorekortet i brevinkastet på receptionsdisken  

Ett exempel på hur scorekortet ska fyllas i finns i tjejernas 
omklädningsrum.  

Resultatet av matchen skrivs in på listan på anslagstavlan i 
damernas omklädningsrum av Anna-Greta eller Stina efter 
granskning av scorekortet.  

 

Lycka till! 

 

 


