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1.  I matchspel spelas det om varje hål. 

2.  Övningsspel på tävlingsbanan är tillåten samma dag som man skall  
 spela. 
 
3.  Honnören på första tee bestäms av startlista eller av lottning. 

4.  Ett hål vinns av den sida, eller spelare, som har lägst nettoscore på hålet. 
 
5.  En spelare får när som helst före avslutandet av ett hål eller en match  skänka
 motspelaren hålet eller matchen, om man har skänkt ett slag eller matchen 
 så kan inte det återtas. 
 
6.  Man måste underrätta sin motspelare om plikt man ådrar sig så fort det är 
 praktiskt möjligt. 
 
7.  Om en spelare under spelet av ett hål ger, eller anses ge, felaktiga 
 upplysningar om hur många slag hon har, pliktar hon inte om hon rättar sitt 
 misstag innan motspelaren slagit sitt nästa slag. Om spelaren underlåter att på 
 detta sätt rätta den felaktiga upplysningen, FÖRLORAR HON HÅLET. 
 
8.  När bollarna är i spel skall den boll som ligger längst från hålet spelas först. 
 
9.  Om en spelare spelar när hennes motspelare skulle ha spelat, får motspelaren 
 omedelbart begära att spelaren annullerar slaget och spelar en boll i rätt ordning 
 från en plats så nära som möjligt från den plats som den ursprungliga bollen 
 spelades, INGEN PLIKT. 
 
10.   Alltid när det enligt regelboken är två slags plikt, sa betyder det FÖRLUST AV 
 HÅLET 
 
11.  Om motspelaren, dennes caddie eller utrustning rubbar spelarens boll under 
 sökande blir det ingen plikt, bollen återplaceras.  
 
12.  Om bollen rubbas eller vidrörs vid ett annat tillfälle än under sökande av 
 motspelarens boll, dennes caddie eller utrustning pliktar motspelaren ett slag, 
 återplacera bollen. 
 
13.  Om boll i rörelse oavsiktligt påverkas eller stoppas av henne själv  
 eller hennes caddie eller utrustningen är det ett slags plikt. 
 
14.  Om en boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av motspelaren,  
 dennes caddie eller utrustning, pliktas inte. Spelaren får spela bollen som den 
 ligger eller innan någon annat slag slås från någondera sidan, annullera slaget 
 och spela en boll utan plikt från en plats så nära som möjligt som intill den punkt 
 varifrån den ursprungliga bollen senast spelades.  Bollen skall droppas. 


