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Matchspel – Regler i kortform 
 
Allmänt 

• Ev hcp-krav framgår av tävlingsreglerna. 
• Spelare måste ha ETH – Exakt tävlingshcp. 
• Det gäller att vinna så många hål som möjligt. 
• Vid lika spelhandicap (SHCP) vinner den som har minst antal slag på 

hålet. 
• Du kan alltså vinna hålet även om du har så många som 15 slag om 

motspelaren har ännu fler slag. 
• Avståndsmätare är tillåtet. 
• Det gäller olika regler för matchspel och slagspel (poängbogey). Därför 

kan inte match och slagspel spelas samtidigt. 
 
Matcharrangemang 

• Om spelare uteblir till en match vinner motspelaren på Walk Over (WO). 
 
Slope – Antal slag 

• Match spelas med slope och spelarnas aktuella spelhandicap jämförs 
innan start.  

• Lägst SHCP (minst antal slag) får GE slag till sin motspelare.  
• Högst SHCP (flest slag) FÅR slag av motspelaren. 

 
Exempel: 

• Per har SHCP 24 och Ove har SHCP 21.  
• 24 minus 21 = 3 slags skillnad. Per får 3 slag. Dessa räknas på hål med 

index 1, 2 och 3 (= ett slag på vardera hålet). 
 
Honnör 

• Spelordning framgår av startlistan 
• Därefter gäller honnören = den som vinner hålet slår ut först. 

 
Regelbrott 

• Den allmänna plikten i matchspel för brott mot en golfregel är förlust av 
hålet.  

• Hålet är färdigspelat och din motspelare har vunnit hålet. Ta upp bollen 
och gå till nästa hål. 

Turordning 
• Den spelare som ligger längst från hål ska slå först. Om du spelar, när 

det inte är din tur, har motspelaren rätt att annullera eller acceptera 
slaget. 



     REGLER – MATCHSPEL                                        
                                                                                                          
                                                                                                         2018-07-23 
 

 
 

 
 
 
Sammanställningen gjord på underlag som gäller SöGDFs matchspel av 
Gunnel Thunström - 070-743 24 85 - gunnel.thunstrom@thu.se 

• Om slaget annulleras ska en boll droppas (placeras på green) där den 
ursprungliga bollen låg och spelas om utan plikt. På tee får bollen 
peggas. 

• Det är ingen plikt att slå ut utanför tee, men slaget kan annulleras av din 
motspelare. 

 
Vunnen match 

• En match är vunnen när den ena spelaren leder med fler hål (är fler hål 
upp) än det antal hål som återstår att spela. 

 
Att skänka 

• Du kan skänka nästa slag var som helst på banan. Bollen är då hålad. 
• Det skänkta slaget ska räknas. 
• Du får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller 

avslutats. 
• Du får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller 

avslutats. 
• Skänkt slag, hål eller match kan inte avböjas eller återtas. 

 
Plikt 

• Det är 1 slags plikt att träffa egen utrustning, t ex bag. 
• Du måste identifiera din boll i ett hinder. Meddela motspelaren att du 

markerar för att identifiera (på samma sätt som du gör utanför hinder). 
Spel på fel boll medför förlust av hålet (=regelbrott). 

 
Kom ihåg 

• Det är ingen plikt om bollar på green träffar varandra. 
• Det är alltid möjligt att göra om ett slag eller en putt med 1 slags plikt. 
• Spelarna måste vara överens om regler och antal slag innan nästa hål 

påbörjas. Alternativ boll är därmed ej tillämplig. 
• Ge aldrig upp ett hål för tidigt om du har underläge. Motspelaren kan 

missa. 
• Båda har alltid skyldighet att tala om hur många slag spelaren har slagit 

när motspelaren frågar och ev antal plikt spelaren har fått ska ingå.  
• Spelaren måste tala om när denne får plikt, antingen det är 1 slag eller 

förlust av hålet. 
• Ge råd – När det är två matcher per boll. I varje match finns en spelare 

från ditt lag. Men du får inte ge eller fråga den lagkompisen om råd. 
Dessa två spelare är inte partner. 
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Score – Rapportering - Räkning 
• En match är inte hcp-grundande. Om motspelaren har spelat 

anmärkningsvärt bra i förhållande till sitt hcp kan du anmäla detta till 
hcp-ansvarig på klubben. 

• Du kan skriva din och din motspelares score (antal slag). Bredvid kan du 
t ex skriva + om du vunnit hålet och – om du förlorat. 

• Du behöver inte göra noteringar alls om resultatet eftersom endast 
slutresultatet ska lämnas in.  

• Vinst i matchen ger 1 poäng 
• Oavgjord match ger 0,5 poäng. 
• Förlust ger 0 poäng. 

 
Rapportering av matchspelet 

• En i laget rapporterar lagets resultat till tävlingsledningen. 
 


