
Matchspel  

Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att 
spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Ett hål kan vinnas, delas eller 
förloras.  

Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren/sidan med den 
högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda sidornas spelhandicap. Sidan med den lägre 
spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index 
på hålen i stigande följd.  

Ex.:  Spelare A får Shcp 10  

Spelare B får Shcp 19  

Skillnaden mellan spelarna är 9  

Spelare A spelar med 0 erhållna slag  

Spelare B spelar med 9 erhållna slag  

Spelordning:  spelarna lottar sinsemellan om vem som slår ut på första hålet. Därefter slår den ut 
först som vann senaste hålet. Spelordningen är i match viktig att följa. 

Ett hål vinns av den som hålar sin boll på lägst antal slag, nettoscore.  

Ställningen i match anges med uttrycken: så många ”hål upp” eller ”lika” (all square) och så många 
hål kvar att spela.  

En spelare är ”dormie” när det är lika många hål upp som det återstår att spela.  

Delat hål. Hålar ut på samma antal slag, nettoscore.  

Vinnare av match är den som leder med fler hål än det antal hål som återstår att spela.  

Ex.  Spelare A leder med 3 hål upp efter 16 spelade hål. Spelare A vinner matchen med 
resultatet 3/2. 

 Matchen tar därmed slut efter Hål 16.  

Skänka matchen, hålet eller nästa slag.  

Generellt gäller att den spelare som ådragit sig 2 slagsplikt för ett regelbrott – förlorar hålet.  
Tvister och claimning. I match spelas inte alternativ boll vid tvist utan man måste spela färdigt hålet 
på ett sätt. Motspelaren kan claima hålet och efter matchen kontakta regelansvarig. Matchresultatet 
kan då ev. komma att justeras.  

Om en spelare angivit en handicap som är högre än vad den har rätt till diskvalificeras spelaren. 

Spel från fel plats på tee. Motspelaren kan välja att annullera slaget eller låta det vara.  

Spelarna får inte komma överens om att åsidosätta golfreglerna. – Sker det diskvalificeras båda 
spelarna från tävlingen.  

Är matchen lika efter hål 18 ska man spela särspel.  
Särskiljning sker genom spel av skiljehål tills den ene spelaren vinner ett hål. Som extrahål används 
1,2,3 osv. I en handicapmatch utges slag på samma sätt som under ordinarie ronden. 

Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee. Herrar 70+ kan även välja spela från röd tee. 
Den tee man valt för första matchen gäller genom hela tävlingen. 


