
Vi spiller efter R&A reglementet 

HULSPIL - SINGLE 
Her spilles også med ¾ hcp. af forskellen i antal tildelte slag og der rundes altid ned. 
Er forskellen i slag f.eks. 5 slag spilles med 3 slag, d.v.s. at det højeste hcp. har 1 slag 
mere på banens huller med hcp. nøgle 1, 2 og 3 (hul 1, hul 12 og hul 9). 

Står matchen lige efter de 18 huller fortsættes igen fra hul 1, 2 o.s.v. indtil der er 
fundet en vinder – og der startes forfra med ¾ hcp. forskellen på de ekstra huller, som 
er nødvendig for at finde en vinder. 

Der spilles i to rækker: A-rækken +8,0 – 17,0 og B-rækken 17,1 – 48,0 

Der kan ikke spilles hulspil samtidig med, at der spilles herredag. 

Husk at notere resultatet på tavlen efter matchen, samt sende resultatet på mail 
eller sms til matchlederen. 

HULSPIL - PAR 
Par hulspil afvikles som Greensome 

Spillehandicappet udregnes pr. par og der spilles med 50% hcp. og der rundes altid 
ned. Er der efter spillernes 50% beregning en forskel på 3 slag, resultere dette i, at 
højeste hcp. har 1 slag mere på banens huller med hcp. nøgle 1, 2 og 3 (hul 1, hul 12 
og hul 9). 

Greensome: Begge spillere slår en bold fra teestedet og vælger så hvilken bold de 
herefter vil bruge på det pågældende hul. Den spiller, som ikke slog den valgte bold, 
slår så næste slag og derefter skiftes de til hvert andet slag på resten af hullet. 
 
Står matchen lige efter de 18 huller fortsættes igen fra hul 1, 2 o.s.v. indtil der er 
fundet en vinder – og der startes forfra med 50% hcp. forskellen på de ekstra huller, 
som er nødvendig for at finde en vinder.  
Eksempel  
Par 1:  
Spiller-1 har 14,6 (sp.hcp 15) – Spiller-2 har 17,2 (sp.hcp 18) 
Disse sp.hcp reduceres hver med 50% (spiller-1: 7,5 nedrundet til 7 og spiller-2: 9), det giver samlet 16   
Par 2:  
Spiller-1 har 18,6 (sp.hcp 20) – Spiller-2 har 20,3 (sp.hcp 22) 
Disse sp.hcp reduceres hver med 50% (spiller-1: 10 og spiller-2: 11), det giver samlet 21  
Det vil sige, at Par 2 har 5 ekstra tildelte slag i forhold til Par 1 
I dette tilfælde er det et ekstra slag på hullerne 1, 12, 9, 15 og 4 
 

Der kan ikke spilles hulspil samtidig med, at der spilles herredag. 
 
Husk at notere resultatet på tavlen efter matchen, samt sende resultatet på mail 
eller sms til matchlederen. 
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