
SÆRLIGT FOR HULSPIL: 
 
Læs også i Golfreglerne - Regel 3.2 Hulspil 
 
(Se også www.danskgolfunion.dk/artikel/kvikguide-til-hulspilsreglerne)  

 
 
Det er meget vigtigt at overholde spillerækkefølgen. Det er ALTID den der 
ligger længst væk fra hullet, der skal slå først, også selv om den der er 
længst fra hullet er på green, og den der er tættest på er uden for green. 
 
Spiller man uden for tur, er der ingen straf, men modstanderen kan 
bestemme om slaget skal tælle eller tages om. (Regel 6.4a(2)). 
 
Det er dog tilladt før et slag at aftale at spille uden for tur, fx for at spare tid, 
men i så fald mister man retten til at få slaget annulleret. 
 
Hvis man spiller uden for teestedets grænser, er der ingen straf, men 
modstanderen kan bestemme om slaget skal tælle eller tages om (Regel 
6.1b). 
 
- - - 
 
Det er tilladt at OVERSE en modstanders evt. regelbrud. (Regel 3.2d(4)). 
Men det er IKKE tilladt at blive ENIGE om at undlade straf. I så fald skal 
BEGGE spillere diskvalificeres! (Regel 1.3b). 
 
- - - 
 
Er man uenig med en modstander, skal man nedlægge protest INDEN der er 
slået ud fra næste teested. En senere protest kan ikke tages til følge. (Regel 
20.1b(2)). 
 
- - - 
 
Det er god kultur at "give" korte putts, og i det hele taget at "give" hullet, så 
snart det er åbenlyst at man ikke kan vinde det. Men pas på med at give et 
hul alt for tidligt. Modstanderen kan måske nå at lave fejl endnu. 
 
- - - 
 
Det hænder at begge spillere kommer i store vanskeligheder under spillet af 
et hul. I så fald er det tilladt at enes om at dele hullet. (Regel 3.2a(2)). 



OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE STRAFFE  
  
 
Generel straf i slagspil: 2 strafslag 
 
Generel straf i hulspil: Tab af hul 
 
Men i henhold til følgende regler er straffen kun 1 strafslag både i slagspil og hulspil: 
 
9.4b Bold i hvile flyttet af spiller, partner, caddie eller udstyr (skal så 

genplaceres). Medmindre det er under søgning eller utilsigtet på green 
  
14.1a At løfte bold der skal genplaceres, uden at markere den 
  
14.1c Uberettiget rensning af bold. 

 
Tommelfingerregel: Uden for green må en bold renses, hvis den skal 
droppes, men ikke hvis den skal genplaceres. 

  
14.2b(1) At lade forkert person placere eller genplacere en bold, og fejlen rettes 

ikke 
  
14.3b Bold droppes på forkert måde eller af andre end spilleren selv, og fejlen 

rettes ikke 
  
16.1c(2) Unormalt baneforhold i bunker (fx midlertidigt vand) og man vælger drop i 

flaglinjen uden for bunker  
  
17.1d Bold i strafområde (vandhazard) 
  
18.2b Bold mistet eller out of bounds 
  
19.2 19.3a Uspillelig bold 
  
  
I henhold til følgende Regel er straffen 1 strafslag til modstanderen, altså kun i hulspil:  
  
9.5b Bold i hvile flyttet af modstander, hans caddie eller udstyr, på anden måde 

end under søgning 
  
  
I nogle tilfælde får man 2 strafslag både i slagspil og hulspil: 
 
17.2b Visse situationer efter spil af bold i strafområde 
  
19.3b Drop i flaglinjen uden for bunker ved uspillelig bold 
  
Lokalregel 
E-5 

Drop på fairway ved bold mistet eller out of bounds 

 



De vigtigste situationer, hvor straffen er tab af hul i hulspil: 
 
 
3.2d Give forkert oplysning om forbrugte slag m.m. 
  
4.2c Udskiftning af bold under spil af hul 
  
6.3c Spil til forkert bold 
  
8.1a Lejeforbedring 
  
12.2b Berøre sand (grounde) i bunker tæt på bolden inden slaget 
  
14.7a Spil fra forkert sted 
  
22.3  Forkert spilleorden i foursome 

 
 
Følgende situation giver 2 strafslag i slagspil, men giver INGEN straf i hulspil: 
 
11.1a At ramme anden bold på green ved slag fra green 
  

 
 
- - - 
 
Læs ALTID aktuelle Lokalregler på den bane du spiller: 
 
Hvad er status for forhindringer, fx veje og stier? Er der særlige forhold (droppemulighed) 
ved nyplantninger? Er der interne out of bounds-grænser? Er der droppezoner ved 
strafområder eller andre steder? Gælder Lokalregel E-5 om drop mod 2 strafslag ved bold 
mistet eller out of bounds? Er der aktuelt mulighed for oplæg på fairway? Og så videre. 
 
Stol ikke på din modstander eller andre "regelkyndige". Ofte tager de fejl: 
 
Det er fx fuldt ud lovligt at tage riven med ned og placere den i en bunker. 
 
Det er altid lovligt for spilleren selv at genplacere en bold, uanset hvem der har løftet og 
markeret den. 
 
En såkaldt chipper er fuldt ud lovlig. 
 
Uden for green må man få udpeget spillelinje af hvem som helst. Oplysning om afstand 
må fås fra hvem som helst.  
 
- - - 
 
Lille tommelfingerregel i foursome: 
 
Det man selv må, må ens partner også. Det man ikke selv må, må partneren heller ikke. 



Stilling i hulspilsmatch og slutresultat 
 
 
Man fører ikke scorekort på normal vis i en hulspilsmatch, men efter hvert hul opgøres 
stillingen i matchen. Sørg for at være enig med modstanderen hele tiden. 
 
Stillingen kan være x antal huller op til den ene, uafgjort (all square), eller x antal huller op 
til den anden, og med et eller andet antal huller tilbage at spille. 
 
Der er altså IKKE noget der fx hedder at A har vundet 3 huller og B har vundet 1 hul. I 
dette tilfælde siger man at A er 2 huller op. 
 
Når en spiller er flere huller op end der er huller tilbage at spille, er matchen slut, og 
resultatet kan ikke ændres, selv om man vælger at fortsætte spillet. Resultatet udtrykkes 
således, idet tallet før skråstregen er det antal huller man er op, og tallet efter skråstregen 
er det antal huller der var tilbage:  
 
 

Aktuel stilling set fra spiller A Resultat af næste hul  Slutresultat 

9 op med 9 tilbage 
 

A vinder 10 / 8 

Delt hul 9 / 8 

8 op med 8 tilbage 
 

A vinder 9 / 7 

Delt hul 8 / 7 

7 op med 7 tilbage 
 

A vinder 8 / 6 

Delt hul 7 / 6 

6 op med 6 tilbage 
 

A vinder 7 / 5 

Delt hul 6 / 5 

5 op med 5 tilbage 
 

A vinder 6 / 4 

Delt hul 5 / 4 

4 op med 4 tilbage 
 

A vinder 5 / 3 

Delt hul 4 / 3 

3 op med 3 tilbage 
 

A vinder 4 / 2 

Delt hul 3 / 2 

2 op med 2 tilbage 
 

A vinder 3 / 1 

Delt hul 2 / 1 

1 op med 1 tilbage 
 

A vinder 2 / 0 

Delt hul 1 / 0 

B vinder All square 

 
 
Under spillet af et hul er det også en rigtig god idé hele tiden sikre sig at man er enige om 
hvor mange slag man ligger i. Som minimum bør man sikre sig at man er enige efter 
situationer hvor der er tildelt strafslag. Det kan fx være ved out of bounds eller drop for 
uspillelig bold. Så bør man også lige tjekke situationen en ekstra gang når begge parters 
bolde er på green. Dette gør det let at afgøre resultatet af hullet, og man undgår unødige 
diskussioner. 


