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Regler for hulspil – Tirsdagspigerne 
  
Udfordringen i Hulspil er at vinde over sin medspiller. Hulspil anvendes af elitespillerne i 
deres Danmarks-turnering og i turneringer, hvor klubber spiller mod hinanden.  
I disse turneringer spiller deltagerne om point for vundne kampe.  
  
Vi går ud i en 2-bold. De to spillere sammenligner deres tildelte slag og beregner disse 
til 7/8 hcp. Hvis den ene har flere end den anden, anføres differencen på scorekortet. Det 
vil sige, har spiller A 30 tildelte slag og spiller B 25 tildelte slag. Så har spiller A 5 slag 
mere end spiller B, som spiller A bruger på de 5 sværeste huller på banen. 
 
I kan nøjes med at føre ét kort. 
 
Ved hulspil trækker spillerne lod om hvem, der slår ud først. Derefter er det den, der har 
vundet det foregående hul, der slår ud først. 
 
I hulspil gælder det om at få bolden i hul før modstanderen. Om man bruger 3 eller 10 slag 
er underordnet. Det er forskellen på deltagernes antal brugte slag, der gælder.  
Når den ene spiller (A) er i hul, og den anden (B) ikke kan spille sin bold i hul på samme 
antal + de eventuelt tildelte slag, samler B sin bold op. Herved er A 1 UP.  
Hvis B vinder 2. hul, står spillerne lige - All Square. 
 
Gør status, når I begge er på green. Eks.: ”Jeg ligger i 4 – du ligger i 3”. 
 
Benytter spillerne lige mange slag, her iberegnet de eventuelle tildelte slag, deler spillerne 
hullet. 
 
I hulspil er det tilladt ”at give et hul”. Hvis den ene spiller ligger så godt, at han/hun ikke 
kan undgå at komme i hul før den anden, kan sidstnævnte ” give hullet”, og begge spillere 
samler boldene op.  
 
Spillet fortsætter, til den ene har vundet så mange huller, at den anden ikke kan nå at 
spille lige op eller vinde på hul 18.  
 
Hvis spillerne er all square (lige) på hul 18, fortsætter I til hul 1 og spiller herefter videre, 
indtil den ene spiller har vundet et hul. 
 
Man taber hullet i hulspil, hvis: 

 man spiller en forkert bold 
 man ”grounder” i bunker 
 man dropper et forkert sted 

 
 
Skrives på listen i damernes omklædningsrum. 
  

Rigtig god tur. 
 


