Regler for hulspil
De generelle regler for hulspil findes i Regel 2 i regelbogen.
Reglerne findes i ”Den lille bog”, som du selvfølgelig allerede har købt i shoppen

. Hvis du ikke

har nået at købe regelbogen (fra 2016) kan du selvfølgelig foreløbig læse den på Golf.dk
den er god at have i baggen)

. (men

Læg specielt mærke til Regel 2-5 vedr tvivlspørgsmål og protester samt Regel 9-2 vedr antal slag.
Generelt vedr straffe:
•
•

Hvis du pådrager dig 2 straffeslag i slagspil, taber du hullet i hulspil
Hvis du pådrager dig 1 straffeslag i slagspil, pådrages også 1 straffeslag i hulspil

Undtagelser:
I nedenstående er forskel på straf i slagspil og hulspil:
Bold i hvile flyttet:
Hvis du på anden måde end søgning forårsager, at din modstanders bold flytter sig (regel 18-3), skal
bolden genplaceres og du pådrager dig 1 straffeslag. (ingen straf i slagspil)
Antal slag;
Hvis du i hulspil ikke (på forespørgsel) oplyser det korrekte antal slag (regel 9-2), som du (incl evt
straffeslag) har brugt, eller du oplyser forkert antal slag og ikke retter fejlen inden næste slag (dit
eller din modstanders) udføres, taber du hullet. I slagspil BØR en spiller underrette sin markør om
evt straffeslag, da det forventes, at markøren i forvejen har styr på slagantal.
Antal køller;
Hvis det under en runde konstateres, at du har flere end 14 køller i baggen justeres stillingen med 1
tabt hul for hvert hul overtrædelsen har fundet sted, dog max 2 huller. Bemærk, at det ikke er det
enkelte hul, men den aktuelle stilling, som justeres. Hvis du f.eks allerede har tabt sidste hul, men
er 2 OP, justeres til All square, så du faktisk har tabt 1 hul ”2 gange”. I slagspil justeres bruttoscoren
med 4 straffeslag, mens der ved stableford blot reguleres med 2 straffeslag for de første 2 huller,
hvor overtrædelsen er konstateret. Hvis disse huller allerede er streget er straffen til at ”overse”.
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