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I ”REGLER FÖR GOLFSPEL 2016” regleras matchspel i Regel 2.
2-1

Allmänt
En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte
tävlingsledningen bestämt något annat.
I matchspel går spelet ut på att vinna hål.
Ett hål vinns av den sida som hålar sin boll på lägst antal slag, om inte reglerna föreskriver
annat. I en handicapmatch vinner lägst nettoscore hålet.
Ställningen i matchen anges med uttrycken så många ”hål upp” eller lika (”all square”)
och så många hål ”att spela”.
En sida är ”dormie” när den är lika många hål upp som det återstår att spela.

Jack Hanssons kommentar:
I matchspel med handicap räknar man ut skillnaden i antalet erhållna slag. Dessa slag läggs ut efter hålens
handicapsättning (”svårighetsgrad”) på så sätt att spelaren med högst handicap erhåller ”extra slag” på dessa
hål. Exempel A får 21 erhållna slag och B får 16 erhållna slag. Då får A ett extra slag på de fem (21-16)
svåraste hålen.
I matchspel får en spelare bortse från sin motspelares regelbrott. Detta måste ske utan kommentarer
åtminstone till någon slagit ut på nästa hål. Annars riskerar man att bryta mot Regel 1-3 ”Överenskommelse
att åsidosätta regler” som medför diskvalifikation.

2-2

Delat hål
Ett hål delas om båda sidor hålar ut på samma antal slag. När en spelare har hålat ut och
henes motspelare har ett slag kvar för att dela hålet, är hålet delat om spelaren därefter
får plikt.

2-3

Vinnare av match
En match är vunnen när den ena sidan leder med fler hål (är fler hål upp) än det antal hål
som återstår att spela. Om resultatet är oavgjort kan tävlingsledningen förlänga den
fastställda ronden med så många hål som krävs för att avgöra matchen.

2-4

Skänka matchen, hålet eller nästa slag
En spelare får skänka en match när som helst innan matchen har påbörjats eller avslutats.
En spelare får skänka ett hål när som helst innan hålet har påbörjats eller avslutats.
En spelare får skänka sin motspelares nästa slag när som helst förutsatt att motspelarens
boll är i vila. Motspelaren anses ha hålat ut med sitt nästa slag och bollen får tas bort av
endera sidan.
En skänkning kan inte avböjas eller återtas.

2-5

Tveksamhet om tillvägagångssätt. Tvister och claimningar
Om tveksamhet eller tvist uppstår mellan spelarna i matchspel kan en spelare göra en
claimning.
(”claima” = hävda att motspelaren fått plikt, t.ex. förlust av hålet).
Om ingen behörig representant för tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid, skall
spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål.
Tävlingsledningen får beakta en claimning endast om den gjorts i tid och om spelaren som
claimar har meddelat sin motspelare vid tidpunkten (i) att hon gör en claimning eller vill
att tävlingsledningen skall avgöra situationen och (ii) om de fakta som ligger till grund för
claimningen.
En claimning anses gjord i tid om, när förutsättningarna som ger upphov till en claimning
upptäckts, spelaren gör sin claimning (i) innan någon spelare i matchen spelar från nästa
tee, eller (ii) om det rör sig om det sista hålet i matchen, innan alla spelare i matchen
lämnat green, eller (iii) när förutsättningarna som ger upphov till claimningen upptäcks
efter att alla spelare i matchen har lämnat det sista hålets green, innan resultatet av
matchen har tillkännagivits officiellt. En claimning med hänsyn till ett tidigare hål i
matchen får endast beaktas av tävlingsledningen om den är baserad på fakta som tidigare
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varit okända för den spelare som gör claimningen och hon hade fått fel information (Regel
6-2a och Regel 9) av en motspelare. En sådan claimning måste ske i tid.
När väl resultatet av en match har tillkännagetts officiellt får en claimning inte beaktas av
tävlingsledningen om inte tävlingsledningen är övertygad om att (i) claimningen är
baserad på fakta som tidigare var okänd för spelaren som gör claimningen vid den
tidpunkten då resultatet tillkännagavs officiellt, (ii) spelaren som gör claimningen hade fått
fel information av en motspelare och (iii) motspelaren visste att han gav fel information.
Det finns ingen tidsgräns för att beakta en sådan claimning.
Anmärkning 1: En spelare får bortse från ett regelbrott som hans motspelare begår under
förutsättning att det inte finns någon överenskommelse mellan sidorna att åsidosätta en
regel (Regel 1-3).
Anmärkning 2: Om en spelare i matchspel är tveksam om sina rättigheter eller det
korrekta tillvägagångssättet får hon inte avsluta spelet på hålet med två bollar.

2-6

Allmän plikt
Plikten för ett brott i matchspel är förlust av hålet om inte reglerna föreskriver något
annat.

”DECISION ON THE RULES OF GOLF 2016-2017” innehåller dels regelverket dels
tolkningar och beslut som tagits avseende fall som lämnats in till regelvårdande organ
för dess bedömning. Här har valts ut några av de beslut som gäller matchspel. Fri
översättning till svenska.
D 2-1/1.5

Spelarna kom överens om att dela hålet under spelet av hålet
Två spelare spelade sina andra slag på ett par 5 hål. Ingen hittade sin boll. Istället för att
fortsätta enligt regel 27-1 (förlorad boll) delade de hålet. Hur döms?
Det är godkänt att förfara så och det är inte en överenskommelse att åsidosätta regler
(Regel 1-3). Hade däremot spelarna kommit överens om att dela ett hål utan att något slag
gjorts skulle de ha diskvalificerats enligt Regel 1-3 för att inte ha spelat en fastställd rond
Regel 2-1.

D 2-3/1

Bägge spelarna hade uppfattningen att matchen var klar men kom senare
på att matchen skulle vara delad
I en match mellan A och B lämnade spelarna 18:e green med uppfattningen att A hade
vunnit matchen. Senare kom de underfund med att matchen i verkligheten var delad. Vad
gäller?
Då det inte förelåg någon indikation om att fel information hade lämnats står resultatet
kvar med A som vinnare.

D 2-4/3

Spelare lyfter sin boll med uppfattning att nästa slag skänkts
I en match mellan A och B gjorde B ett uttalande som misstolkas av A som uppfattade att
B skänkte nästa slag varefter A lyfte sin boll. B säger då att hon inte alls skänkt A något
slag. Hur döms?
Om B:s uttalande rimligen kan ge A uppfattningen att hon skänkts nästa slag, skall enligt
Regel 1-4 (fall som inte täcks av reglerna) A återplacera sin boll så nära som möjligt på
den plats som bollen lyfts ifrån utan pliktslag. Om så inte var fallet skall A återplacera sin
boll med 1 slags plikt enligt Regel 20-1.

D 2-4/4

Innebär det att man skänker nästa slag då man lyfter upp motspelarens
boll?
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I matchspel hålar A ut sin boll med uppfattning att hon vunnit hålet och lyfter upp B:s
boll. B upplyser A att hon har en putt kvar för att vinna hålet. Skänkte A B:s nästa slag
när hon lyfte B:s boll?
Nej! A får ett pliktslag enligt Regel 18-3b och B måste återplacera sin boll och har nu två
puttar för att vinna hålet.

D 2-4/6

Att putta ut efter det att motspelaren skänkt nästa slag
Detta förfarande medför inget pliktslag eller annan konsekvens. Det får dock inte göras i
syfte att hjälpa sin partner.

D 2-4/9

Hål skänkt och därefter upptäcks att motspelaren spelat fel boll
I en match mellan A och B, har A spelat 2 slag och tredjeslaget från ruffen hamnar på
green. B som har spelat 5 slag skänker hålet till A. Sedan upptäcker A att hon spelat på fel
boll upp på green. Hur döms?
Då A spelade fel boll förlorade hon hålet enligt Regel 15-2 innan B skänkte A hålet. Att B
därefter skänkte hålet till A är betydelselöst.

D 2-4/12

Spelare skänker hål baserat på felaktig protest
I en match mellan A och B puttar A utom tur. Felaktigt protesterar B och påstår att A
förlorar hålet för att ha puttat utom tur. A protesterar men skänker hålet. Senare när A
kollat regelboken lämnar hon en officiell protest till Tävlingsledningen. Hur döms?
Trots att B:s protest var felaktig (se Regel 10-1c) förlorar A hålet då hon skänkte hålet
(Regel 2-4).

D 2-5/2

Procedur för giltiga claimningar
För att en claimning skall vara giltig måste den som protesterar ange (i) att hon claimar
eller vill ha domarutlåtande (ii) fakta som ger henne anledning att claima. (iii) och hon
måste göra detta inom den tid som anges i Regel 2-5. Påståenden som ”Jag är inte säker på
att detta är tillåtet” eller ”Jag tror inte att du kan göra så” är inte en giltig claimning.

D 2-5/13

Handicapslag tagit av misstag på fel hål. Sen protest
Vid start av en handicapmatch redovisade de två spelarna korrekt sina erhållna slag de
var berättigade till. Under matchen tog A av misstag upp ett handicapslag på ett hål som
hon inte var berättigad till handicapslag. Misstaget upptäcktes efter att flera hål spelats
efter misstaget. Kan B i efterhand protestera för detta förfarande?
Svaret är nej! A hade inte lämnat B fel information om antalet erhållna slag vid start av
matchen. Det är B:s ansvar att veta på vilka hål handicapslag skall ges. Se Regel 6-2.
Resultatet på hålet gäller som det spelats.

ÖVRIGA REGLER DÄR MATCHSPEL SKILJER SIG FRÅN SLAGSPEL
(FÖRUTOM ATT 2 SLAGS PLIKT MEDFÖR FÖRLORAT HÅL I MATCHSPEL)

Uppräkningen gör inte anspråk på att vara fullständig och texten är inte ordagrann.
Regel 6

Spelaren
Om en spelare börjar en match och har uppgivit för högt handicap och detta skulle
påverka antalet slag som skall tas eller ges, SKALL HON DISKVALIFICERAS. I annat
fall skall hon spela med det handicap hon uppgivit.

Regel 7

Övning
På en dag för matchtävling FÅR spelare övningsspela på tävlingsbanan före en rond. En
tävlingsledning kan förbjuda övningsspel före en rond.
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Regel 9

Information om antal slag
En spelare som ådragit sig plikt, skall informera sin motspelare om detta så snart som det
är praktiskt möjligt, såvida hon inte uppenbart handlar i enlighet med en regel som
medför plikt och motspelaren observerar detta. Underlåter hon att informera motspelaren
enligt ovan, skall hon ansetts ha lämnat felaktig information om antal slag, även om hon
inte varit medveten om att hon ådragit sig plikt. En motspelare är under spelet av ett hål
berättigad att av spelaren få veta hur många slag denne har och efter spelet av ett hål, hur
många slag som spelaren haft på det just avslutade hålet.
Om en spelare under spelet av ett hål ger, eller anses ge, felaktig upplysning om hur många
slag hon har, pliktar hon inte om hon rättar sitt misstag innan motspelaren har slagit sitt
nästa slag. Om spelaren underlåter att på detta sätt rätta den felaktiga informationen
FÖRLORAR HON HÅLET. Om en spelare efter spel av ett hål ger, eller anses ge, felaktig
upplysning om hur många slag hon haft på det avslutade hålet, pliktar hon inte om hon
rättar till den felaktiga informationen innan någon slagit ut från nästa tee eller, om det rör
sig om matchens sista hål, innan samtliga lämnat green. Om spelaren underlåter att på
detta sätt rätta den felaktiga upplysningen FÖRLORAR HON HÅLET.

Regel 10

Spelordning
Enligt Regel 10 bestäms startordningen på tee av startlistan eller om sådan saknas genom
lottning, Den som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om hålet delas behåller den
sida honnören som hade den på föregående hål.
När bollarna är i spel utanför tee skall den boll som ligger längst från hålet spelas först.
Om bollarna ligger på samma avstånd från hålet, avgör lotten vilken boll som skall spelas
först.
Om en spelare spelar när hennes motspelare skulle spelat, FÅR motspelaren omedelbart
begära att spelaren annullerar slaget och spelar en boll utan plikt i rätt ordning från en
plats så nära som möjligt intill den punkt varifrån den ursprungliga bollen spelades. Se
Regel 20-5.

Regel 11

Tee
Om en spelare slår ut på ett hål från en plats utanför tee eller från fel tee, FÅR
motspelaren omedelbart begära att spelaren annullerar sitt slag och spelar en boll från tee
(rätt tee), utan plikt.

Regel 15

Fel boll
Om en spelare spelar ett slag med fel boll FÖRLORAR HON HÅLET.
Om spelaren och hennes motspelare förväxlar bollarna under spel på ett hål, förlorar den
hålet som först spelade på fel boll. Om detta inte kan avgöras, skall hålet spelas ut med de
förväxlade bollarna.

Regel 17

Flaggstången
Om motspelaren eller hans caddie får inte utan spelarens godkännande eller vetskap
passa, ta bort eller lyfta upp flaggstången medan spelaren spelar ett slag eller spelarens
boll är i rörelse. PLIKT: FÖRLUST AV HÅL.

Regel 18

Boll i vila rubbad
Om en motspelare, hennes caddie eller utrustning rubbar spelarens boll under sökandet
efter bollen ådrages ingen plikt och bollen skall återplaceras.
Om en motspelerska, hennes caddie eller utrustning vidrör eller rubbar bollen vid annat
tillfälle än under sökandet, PLIKTAR MOTSPELAREN ETT SLAG, såvida inte reglerna
medger annat. Bollen skall återplaceras.

Regel 19

Boll i rörelse stoppad eller påverkad
Om en boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av spelaren själv eller hennes caddie eller
utrustning PLIKTAR SPELAREN ETT SLAG.
Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare, dennes caddie
eller utrustning pliktas inte. Spelaren får spela bollen som den ligger eller, innan något
annat slag slås från någondera sidan, annullera slaget och spela en boll utan plikt från en
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plats så nära som möjligt intill den punkt varifrån den ursprungliga bollen senast spelades.
Se Regel 20-5.
Om bollen hamnat i eller på motspelarens eller dennes caddies kläder eller utrustning får
spelaren på spelfältet eller i ett hinder, droppa bollen eller, på green placera bollen så nära
som möjligt intill den punkt där bollen hamnade i eller på kläderna eller utrustningen.

Regel 20

Lyfta , droppa, placera
Om en spelare slår ett slag på en boll som har droppats eller placerats på fel plats,
FÖRLORAR HON HÅLET.

Regel 30

Fyrboll matchspel
En sida får representeras av EN spelare under del eller hela matchen.
En av spelarna kan utan plikt komma för sent till start men får inte gå in i matchen förrän
utslaget vid nästa hål.
Den sida som är i tur att spela får välja vem av sidans två spelare som skall spela först.
En spelare som spelar på fel boll får inte spela vidare på hålet men partner får ingen plikt.
Sidan (båda spelarna) får plikt om någon av spelarna används sig av flera caddier eller
har fler än 14 klubbor.
Sidan (båda spelarna) diskvalificeras vid brott mot:
Regel 1-3 Överenskommelse att åsidosätta regler
Regel 4 Klubbor
Regel 5-1 eller Regel 5-2 Bollen
Regel 6-2a Handicap
Regel 6-4 Caddie
Regel 6-7 Otillbörligt dröjsmål, Långsamt spel
Regel 11-1 Peggning
Regel 14-3 Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning, ovanligt användande av utrustning
Regel 33-7 Diskvalifikation. Tävlingsledningens rått att agera.
Alla andra regelbrott som medför diskvalifikation medför enbart konsekvens för spelaren
som brutit mot regeln och omfattar enbart det hål som brottet begåtts. Men om
regelbrottet medfört en fördel för partnern så förlorar sidan hålet.

