
 Modificeret slagspil – Maksimum score 

 

På Trekroners generalforsamling 24. september 2020, introducerede bestyrelsen 

en alternativ spilleform for slagspilsturneringer – modificeret slagspil/Maksimum 

score. Dette fandt forsamlingen interessant og bestyrelsen har derfor programsat 

modificeret slagspil for sæson 2021. 

Denne turneringsform er knapt så nedslående at spille som den klassiske 

slagspilsturnering kan være - og fremmer tillige hastigheden på runden. 

En modificeret slagspilsturnering spilles med et ”loft” på antal slag/hul. Max. 7 

slag på et par 3-hul. Max. 8 slag på et par-4 hul og Max. 9 slag på et par-5 hul. - 

Når man op på dette antal slag eller helt opgiver at spille hullet, samler man 

bolden op og noterer sin max. score. Turneringsformen er helt i overensstemmelse 

med R & A Regel 21.2. og dermed fuld gyldig.  

Mere om…………….. 

Score i Maksimum Score  

(1) Spillers score på hullet. En spillers score for et hul er baseret på spillerens antal slag (omfattende 

både udførte slag og strafslag), undtagen at spilleren højst får den maksimale score, selvom den 

faktiske score er højere end den maksimale. 

En spiller, som ikke spiller i hul efter Golfreglerne af en eller anden grund, får den maksimale score for 

hullet.  

For at hjælpe med spillehastigheden, opfordres spillere til at stoppe med at spille et hul, når deres 

score har nået maksimum. 

Hullet er færdigspillet, når spilleren spiller i hul, vælger ikke at gøre dette, eller når spillerens score 

har nået maksimum. 



(2) Føre score for hvert hul. For at imødekomme kravene i Regel 3.3b om at føre score for hvert hul 

på scorekortet: 

 Hvis hullet er færdigspillet ved at spille i hul. 
o Hvis scoren er lavere end maksimum. Scorekortet skal vise den faktiske score. 
o Hvis scoren er den samme eller højere end maksimum. Scorekortet skal enten ikke 

vise en score eller enhver score, som er den samme som eller højere end maksimum. 
 Hvis hullet er færdigspillet uden at spille i hul. Hvis spilleren ikke spiller i hul efter Reglerne, 

skal scorekortet enten ikke vise en score eller enhver score, som er den samme som eller 
højere end maksimum. 

Komitéen er ansvarlig for at justere spillerens score til maksimum for hvert hul, hvor scorekortet 
enten ikke viser en score eller en score højere end maksimum, og - i en handicapturnering - for at 
anvende de tildelte slag til scoren for hvert hul. 

 

Straffe i Maksimum Score  

Alle straffe, som anvendes i slagspil, gælder for Maksimum Score, undtagen at en spiller, som 
overtræder nogen af disse fire Regler, ikke er diskvalificeret, men får den maksimale score for hullet, 
hvor overtrædelsen foregik: 

 Undlader at spille i hul efter Regel 3.3c, 
 Undladelse af at rette fejl, når der er spillet uden for teestedet ved start på et hul (se Regel 

6.1b(2)), 
 Undladelse af at rette fejl, når der er spillet en forkert bold (se Regel 6.3c), eller 
 Undladelse af at rette fejl, når der er spillet fra et forkert sted og når det er en alvorlig 

overtrædelse (se Regel 14.7b). 

Hvis spilleren overtræder nogen anden Regel, hvor straffen er diskvalifikation, er spilleren 
diskvalificeret. 

Efter at have tilføjet ethvert strafslag, kan en spillers score for et hul ikke være højere end maksimum, 
som fastsat af Komitéen. 
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