Slagspel – Slaggolf – Slagtävling
Vad betyder - Slagspel – Slaggolf – Slagtävling!
Texten är ur Tävlingshandboken men redigerat av mig. Kursiv stil innebär absolut självklara saker, till exempel
att lägst score vinner! Det med rött är obegripligt?

Slagspel
Slagspel är en tävling mellan tävlare och medtävlare där det gäller att spela ett fastställt
antal hål på bästa totalresultat. Alla spelar samma antal hål.
Dessa typer av slagspel finns: Slagtävling, poängbogey, bogeytävling och slaggolf.
Slagtävling = slagspel
Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag
brutto eller netto det vill säga efter avdrag av spelhandicap.
Poängbogey = slagspel
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål.
Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål.
Poängbogey spelas normalt netto, det vill säga tävlarna erhåller spelhandicap
motsvarande sin exakta handicap.
Spelhandicap fördelas enligt index på hålen i stigande följd.
Poängen beräknas på följande sätt:
• För ett nettoresultat, som är lika med hålets par får tävlaren två poäng
• För varje slag bättre än par, får tävlaren ytterligare en poäng
• För varje slag sämre än par får tävlaren avstå en poäng.
Man kan inte få mindre än 0 poäng på ett hål
Honnören tas av den som fått högsta poängen på föregående hål.
Poängbogey kan också spelas brutto (scratch).
Slaggolf = slagspel
Villkor: Slaggolftävling är en typ av slagspelstävling.
Slaggolf täcks inte av golfreglerna men reglerna för slagspel gäller såvida de inte strider mot
nedanstående specialregler.
Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla tävlare
får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett
hålets index.
Har tävlaren inte hålat ut efter hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och scoren
noteras till par + 5 slag.
Markören är endast skyldig att, på scorekortet, ange antalet bruttoslag på de hål där
tävlarens score är par + 4 slag eller lägre.(???????????)
Vinnare
Den tävlare som spelat den fastställda ronden eller ronderna på lägst score (i handicaptävling lägst
nettoscore) är vinnare.

