Generelle bemærkninger
til hulspil og reglerne
I hulspil tælles der ikke point, men der kæmpes,
'spiller mod spiller', om at vinde flest huller.
I hulspil vindes et hul af den spiller, der har den
laveste score på hullet, enten scratch (uden
handicap) eller netto.

Strejftog gennem reglerne for hulspil
Generelt gælder de samme regler for hulspil og
slagspil. Men hvor den almindelige straf for
overtrædelse af reglerne i slagspil er 2 straffeslag,
taber spilleren i hulspil øjeblikkeligt hullet. (f.eks.
spil til forkert bold, osv.).
NB: DER GIVES ALDRIG 2 STRAFFESLAG I HULSPIL!

Afvigende regler
mellem slagspil og hulspil
ØVE
I modsætning til slagspil, må man den samme dag
øve sig på banen, der skal spilles på.
TEESTEDET
Hvem der skal slå først (tage honnøren) på første
teested, afgøres af startlisten. I mangel af en sådan
trækkes der lod.
Den der vinder hullet tager honnøren på næste hul.
Såfremt hullet deles, bevares honnøren hos den
der, havde den på forrige hul.
Tee'er man op og slår et slag udenfor tee‐stedets
grænser, er der ingen straf, men modstanderen må
bestemme om slaget skal slås om.

Såfremt modstanderens bold ligger bag hullet, skal
du absolut ikke bede om at få den markeret. Den
kan jo være med til at stoppe din egen bold, hvis du
spiller forbi!
SLAGANTAL
En spiller har, under spillet af det enkelte hul, ret til
at få at vide hvor mange slag den anden spiller har
brugt (tilsvarende når hullet er færdigspillet).
Såfremt en spiller giver forkerte oplysninger om
slagantal taber han hullet. Retter han imidlertid
fejlen, inden den anden får slået til sin bold, er der
ingen skade sket.
'GAVER'
I hulspil er det ikke påkrævet, at man spiller bolden
i hul. Man kan give et slag til modstanderen. Man
kan give et hul, ja hele matchen til modstanderen.
Sædvane er at, såfremt modstanderens bold ligger
ca. en griplængde fra hullet, siger man: 'Den er
givet'. Det tæller naturligvis som et slag for
modstanderen.
Ligger man på greenen i 2 slag og modstanderen
ligger i bunkeren i 4 slag, er der absolut store
chancer for at spilleren vil give dig hullet.
En sådan 'gave' kan ikke nægtes modtaget og kan
ikke kaldes tilbage.
Når en spiller er flere huller foran (flere 'huller op'),
end der er huller tilbage, er matchen afgjort og man
takker pænt for kampen. De fleste spiller dog de 18
huller færdige. Dagen er jo sat af til det. Vi hygger
os og har det jo ‐ efter omstændighederne ‐ godt.
KØLLER

SPILLEORDEN

Der må medbringes 14 køller.

Den der ligger længst fra hullet skal spille først,
også selvom man er på green og modparten ligger
udenfor (men tættere på). Såfremt en spiller, der
ligger nærmere hullet spiller før den anden, er der
ingen straf, men den, der skulle have slået,
bestemmer, om slaget skal slås om. Ligger begge
bolde i samme afstand fra hullet kan der trækkes
lod.

Opdages det, at en spiller har for mange køller i
bagen, justeres stillingen ved, at der fratrækkes et
hul for hvert hul, hvor overtrædelsen har fundet
sted. Dog max 2 huller.

GREENEN
Ligger begge bolde på greenen må man gerne
ramme den anden bold. Det giver ikke straf. Den
ramte bold skal blot genplaceres og den anden skal
spilles fra hvor den kom til hvile.

ANDET
Hvis man rammer modstanderens bag/udstyr eller
modstanderen, spilles bolden om uden straf eller
spilles som den ligger. Spilleren afgør, hvad han
helst vil.
Hvis man flytter modstanderens bold på anden
måde end ved søgning, får man i hulspil 1
straffeslag.

