
Diverse spilformer – Senior Sektion VGC 
 

Stableford 
Kender vi alle…… 

 

Mixed - Greensome (ikke handicap regulerende) 

2 Spillere (herre/dame) danner par: Begge driver ud, herefter vælges det bedste drive, den anden spiller 

slår så næste slag og således skifter man indtil bolden er i hul. Spilles som alm. Stableford, blot 

sammenlægger man de 2 spillers handicap og dividerer med 2 (f.eks. tildelte slag 22 og tildelte slag 28 = 50) 

Antal fælles tildelte slag = 25 

 

Mexican scamble (ikke handicap regulerende) 

På hver hul driver alle 4, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag, 

undtagen den spiller hvis slag lige er blevet brugt. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres 

tredje slag, undtagen den spiller hvis slag lige er blevet brugt osv. Sådan fortsættes indtil det ikke mere er 

muligt at få point. Handicap: Holdets antal tildelte slag – som er et gennemsnit af spillernes tildelte slag. 

Turneringen spilles som Stableford turnering, og der føres kun et scorekort per hold. Bemærk: Minimum 4 

drives per spiller skal anvendes. Sidste drives er frie. 

Ved 9 huller, minimum 2 drives per spiller. Sidste drive er frit. 

 

Hvis man undtagelsesvis er en 3-bold anvendes samme regler, dog må alle 3 putte hver gang. 

 

Casino (ikke handicap regulerende) 

Individuelt Stableford med hcp! - Forud for spillet skal hver spiller (18 huller) på scorekortet markere fire 

huller, hvor scoren bliver fordoblet og et hul, hvor scoren bliver tredoblet! 

Ved 9-huller markeres 2 huller hvor scoren bliver fordoblet og et hul hvor scoren tredobles. 
 

Hallington (ikke handicap regulerende) 
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis 
der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 10 - 7 = 3 point. 
Spilles derimod et par 4-hul i 3 slag, opnår man 8 - 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til 
slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. 
Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag. 
 

Norsk Stableford (ikke handicap regulering) 
Der spilles Stableford, men på hvert par 4- og par 5 hul skal der bruges et kast inden man når green (der må 
kastes ind på green). Når bolden ligger på green må der ikke længere kastes. Man vælger selv hvornår der 
skal kastes, blot skal det være fra et sted hvor bolden normal må spilles. Kastet tæller ikke som et slag. - 
Manglende kast (uanset årsag) koster 2 straffe slag. 
 

Hulspil (ikke handicap regulerende) 
Der spilles 18 huller med fuldt hcp, der spilles om hvert hul. Hvis Per (25 tildelte slag) og Poul (30 tildelte 
slag) spiller mod hinanden, har Poul et ekstra slag på banens 5 sværeste huller. 
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