
YSTAD GK – GOLFVECKA 2020 

 

Så här spelas Irish Greensome 
  

Par 4 och 5 hål: 
 Båda spelarna i laget slår ut varsin boll och slår därefter ett slag på partnerns boll. Laget väljer sedan en boll att 
spela vidare med. 
Spelarna slår fortsättningsvis vartannat slag tills man hålat ut. Pliktslag som spelare ådrar sig, påverkar inte 
spelordningen eller tillfälle när man skall välja boll. 

        

Par 3 hål:Par 3 hål:Par 3 hål:Par 3 hål:    
 Båda spelarna i laget slår ut varsin boll men väljer sedan direkt en boll att spela vidare med. Spelarna slår 
fortsättningsvis vartannat slag tills man hålat ut. Pliktslag som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen. 
   

Provisorisk boll på par 3 hål: 
Om båda bollarna kan vara förlorade utanför vattenhinder eller Out of Bounds får sidan välja en spelare som ska 
spela en provisorisk boll. 
Hittas sedan ingen av bollarna så är den provisoriska bollen i spel och den som inte slog den provisoriska bollen 
fortsätter spela bollen. 
Hittas en av bollarna så är den provisoriska bollen borta och den hittade bollen är i spel och den som inte slog ut 
den valda bollen spelar nästa slag. 
Hittas båda bollarna är den provisoriska bollen borta och ni väljer vilken boll ni skall fortsätta med. Den som inte 
slog ut den valda bollen spelar nästa slag. 
Provisorisk boll från tee eller annan boll satt i spel från tee ska spelas från den tee, varifrån den ursprungliga 
bollen spelades. 
  

Provisorisk boll på par 4 och 5 hål: 
Provisorisk boll spelas av den spelare som skall slå nästa slag på den boll som det spelas en provisorisk boll för 
och spelas från den plats där föregående slag slogs 

 
Spel på fel boll (motståndarens eller partnerns) 
Om en spelare spelar på motståndarens eller partnerns boll, får laget en allmän plikt, d.v.s. 2 
pliktslag. Bollen återplaceras och slås om av rätt spelare och från det ursprungliga läget. 
 
Om det gäller andraslaget på ett 4 eller ett par 5 hål kan laget välja den boll som slogs enligt 
reglerna och därigenom undgå pliktslag. 
 
Val av tee 
Alla har rätt att välja tee MEN om herre väljer röd tee och spelar med en dam måste hon välja 
orange tee. Detsamma gäller det omvända förhållandet.  I övriga fall måste båda spelarna välja 
samma tee. 
 
Uträkning av spelhandicap 
Spelare med lägsta spelhandicap får sitt spelhandicap reducerad med 40 % och spelare med det 
högsta spelhandicapet får sitt spelhandicap reducerat med 60 %. De reducerade handicapen 
läggs tillsammans och avrundas till närmaste heltal, som ger paret dess spelhandicap. 
 
Särskiljning vid lika resultat 
Särskiljning sker efter lagets gemensamma spelhandicap i första hand, matematiska metoden 
(sista 9, 6, 3 och 1) i andra hand och lottning i tredje hand.  
 
  
 
 


