Tävlingsregler och olika spelformer
Tävlings regler
Det är spelarens spelhandicap som gäller, d v s antalet tilldelade slag.
Vid lika resultat är det först spelhandicapet som gäller.
Vid lika resultat och spelhandicap går man till de sista sex hålen.
Den som har bäst resultat där vinner.
Om det då fortfarande är lika går man tillbaks tre hål.
Om det fortfarande är lika då gäller sista hålet.
Om det fortfarande är lika gäller lotten.
Vid KM gäller särspel.
Vid poängbogey räknas poängen.
Vid 18-håls runda gäller de sista nio, respektive sex, tre och ett hålen.
Foursam
Två spelare i samma boll. Bestäm först vilken spelordning. Spelare som slår ut på 1:an fortsätter
på udda banor och nästa spelare slår ut på jämna banor.
Spelaren som inte gjort utslaget slår nästa slag och sedan varannan gång tills bollen är i koppen.
Vid dropp skall den som står i tur att spela också droppa bollen. Droppet, ett slags plikt.
Greensome
Båda spelarna slår ut på varje hål. Väljer sedan vilken boll som de vill fortsätta med. Den som
inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget.
Sedan slår de varannat slag tills bollen är i kopp
Vid dropp skall den som står i tur att spela också droppa bollen. Droppet, ett slags plikt.
Scramble
Båda spelarna slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget den bästa bollen och markerar den.
Båda spelarna slår på sin boll från markeringen tills en av dem är i koppen. På fairway spelar
man inom en klubblängd från markeringen,
På alla andra ställen, 15 cm, är lika med ett scorekort, från markeringen. Dock ej närmare hål.
Minst tre utslag skall varje spelare ha gjort.
Notera på scorekortet.
Handicap och Joker
När tävlingsledarna tar ut lagen så utgår man från den med högst och lägst antal slag.
Nästa lag blir de med näst högst och näst lägst. Och så vidare.
Om det blir ojämt antal i bollen med en spelare över så har han med sig en s k joker.
Den ensamma spelaren i scramble slår två slag från varje plats.
I fouresame får samma ensamspelare alla slag.
I greensame två utslag och väljer bästa boll.
Fortsätt med ett slag tills bollen är i koppen.

