
De flesta skillnader mellan de olika spelformerna finner du i regelboken i reglerna 2, 9, 
10.11,18 och 19. Här kommer förhoppningsvis en lättläst redogörelse. 

Matchspel: För varje hål kan man vinna hålet, dela hålet eller förlora hålet (R 2-1). 
Ställningen i en match kan vara ”antal hål upp”, lika (all square), dormie, antal hål att spela. 
Något sådant finns inte i slagspel. 
 
I slagspel måste man ju håla ut. I matchspel kan man skänka slag, t ex sista putten. 
I matchspel kan man också skänka hål eller t o m hela matchen (R 2-4), dock inte i efterhand. 
Har man väl skänkt så kan man inte ta tillbaka. 
 
I slagspel kan man spela en alternativ boll, det kan man inte i matchspel. 
 
I matchspel måste man klara ut problem direkt (R 2-5) med ”claimning” (på svenska ”kräva 
hål”). Detta sker t ex när man anser att motspelaren ska ha plikt. Om man inte snabbt kan få 
tag på en domare (eller tävlingsledningen) skall man fortsätta snarast. Dock måste 
claimningen vara avklarad innan man slår ut på nästa hål eller lämnat sista greenen. För att 
detta skall klaras ut måste man ha följt följande procedur: upplyst motspelaren att man 
claimar, upplyst motspelaren om fakta i frågan samt sagt att man vill ha ett avgörande. 

Spelar man slagspel så är det förbjudet att övningsspela på banan samma dag. Man får heller 
inte övningsspela mellan ronderna om tävlingen spelas efter varandra följande dagar. I 
matchspel får du på dag före tävling övningsspela på banan (R7-1).  
 
I matchspel är det viktigt att spelarna snabbt informerar varandra om antalet slag han eller 
hon har slagit på ett hål (R 9-2). Detta skiljer sig mot slagspel. Man måste alltså (i matchspel) 
direkt berätta om antal slag, eventuell plikt osv. Gör man inte detta eller ger fel information, 
innan motspelaren slår sitt nästa slag, förlorar man hålet. 
 
I slagspel utgår ingen plikt om man av misstag spelar i fel ordning. I matchspel får dock 
motspelaren begära att slaget annulleras och spelas i rätt ordning (R 10-1). Detsamma gäller 
om man slår ut utanför tee; i matchspel får man heller inte plikt för detta vilket man får 
i slagspel (R 11-4). 

Spelar man på fel boll i matchspel så förlorar man hålet (R 15-3) medan man i slagspel får 2 
slags plikt och måste rätta felet innan man slår ut på nästa hål, annars blir man diskad. 

I matchspel pliktar man ett slag om man rubbar motspelarens boll i vila annat än under 
sökande. Så är det inte i slagspel (R 18-3 och 4). 
 
Om, i matchspel, spelarens boll i rörelse påverkas av motspelaren får spelaren annullera 
slaget (R 19-3). Krock mellan bollar efter slag från green ger ingen plikt i matchspel (R 19-
5). 

Lycka till med ditt matchspel! 

 


