ATT TÄNKA PÅ VID MATCHSPEL
1. Handicap ( regel 6-2a)
Meddela rätt hcp (antal erhållna slag)
2. Ge råd
Under ronden får inte en spelare ge råd (8-1) till någon dvs ge anvisningar eller
förslag om t ex val av klubba eller sätt att utföra ett slag. Man får upplysa om
regler, hinder, flaggstångens placering d v s det som är allmänt känt.
3. Skänka slag, hål eller match (2-1 t o m 2-6 )
En spelare får när som heIst skänka motspelaren hålet eller matchen
Skänkt slag, hål eller match kan inte avböjas eller återtas.
4. En spelare som har ådragit sig plikt skall informera (9-2 ) sin motspelare om
detta så snart det är möjligt En motspelare är under spelet av ett hål berättigad
att av spelaren få veta hur många slag denne har. En spelare kan förlora hålet
om felaktiga slag har getts och man inte har rättat den felaktiga upplysningen.
5. Spelordning. Den som har honnören slår ut först (10-1 a, b, c )
När bollarna är i spel skall den boll som ligger längst från hålet spelas först
så även framme vid green.
6:. Utslag utanför tee. Motspelaren kan omedelbart begära (11-4 )
art spelaren annullerar sitt slag och spelar en boll från tee, utan plikt eller
fortsatt spel på första bollen utan plikt.
7. Identifiering av bollen. Varje spelare bör sätta ett identifieringsmärke
på sin boll (12-2)
8. Spel på fel boll (15-3 ) . Om en spelare spelar ett slag på fel boll förlorar hon
hålet. Detta gäller även vattenhinder och bunker från 2008. Om spelaren och
hennes motspelare förväxlar bollarna förlorar den hålet som först spelade fel boll.
9. Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av henne själv eller
hennes utrustning är det ett slags plikt. (19-2 )
10. Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare, dennes
caddie eller utrustningen utgår ingen plikt. Spelaren får, innan något slag slås av
någon av sidorna annullera slaget och spela en boll utan plikt så nära som
möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades(se Regel
20-5), eller spela bollen som den ligger.
11. Boll i rörelse påverkad av annan boll i vila (19-5) , skall spelaren
spela bollen som den ligger - ingen plikt - (på green)
12. Störande eller hjälpande boll (22 ) Varje spelare har rätt att
a) lyfta sin boll om hon anser att bollen kan vara till hjälp för någon annan
b) få varje annan boll lyft, om hon anser bollen kan störa hennes spel eller vara
till hjälp för någon annan spelare.
13. Boll i rörelse (24-1) När en boll är i rörelse får inget hindrande
föremål som kan påverka bollens rörelse flyttas, med undantag för spelarnas
utrustningar eller flaggstång , när denna är passad, borttagen eller upplyft.
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