
Single matchspill med fullt Spillehandicap 
 

Single matchspill: En konkurranse hvor én spiller, spiller mot én annen spiller. 

 

Matchspill er den opprinnelige konkurranseformen i golf. I Matchspill er det «mann mot mann, hull 

for hull».  Men hvordan gjør vi det når vi skal spille med handicap? 

 

Matchene spilles med fullt Spillehandicap fra «klubbtee» for herrer og damer. Spillehandicap er det 

antallet handicapslag man leser av på «slopetabellen», med utgangspunkt i sitt handicap. 

 

Hvorfor fullt Spillehandicap? 

EGA, USGA, CONGU med flere anbefaler at single matchspill spilles med fullt Spillehandicap. 

Statistikk viser at dette er mest rettferdig når spillere med ulikt handicap møtes. 

 

Fordeling av Spillehandicap i single matchspill 

De to spillerne som skal møte hverandre leser av sitt Spillehandicap på slopetabellen. 

 

Arne leser av slopetabellen og den viser Spillehandicap = 15 

Ola leser av slopetabellen og den viser Spilehandicap = 8  

Differansen i spillernes Spillehandicap er dermed 7 (15 minus 8). 

 

Spiller Ola får dermed syv slag på spiller Arne. 

Disse syv slagene fordeles på hullene med indeks 1-7. Spiller Ola har dermed ett slag på Arne på 

hullene med indeks 1-7. 

 

Beregne score på hullet 

Spilleren med lavest nettoscore på hullet, vinner hullet. 

Nettoscore = antall slag minus eventuelle handiapslag på hullet. 

 

Eksempel: 

På hull 1 (indeks 11) bruker Arne 6 slag, det gjør også Ola. De deler hullet. 

På hull 2 (indeks 13) bruker Arne 6 slag, mens Ola bruker 5 slag. Ola vinner hullet og er én opp. 

På hull 3 (indeks 7) bruker Arne 4 slag, det gjør også Ola, men siden hullet har indeks 7 og Ola 

dermed har ett handicapslag på Arne på dette hullet vinner han hullet. Ola er nå to opp. 

 

Når én av spillerne er «flere opp» enn det er hull igjen å spille har han vunnet matchen. 

 

Eksempler: 

Arne er to opp etter hull 17. Han har vunnet matchen. Han er flere opp enn det er hull igjen å spille. 

Arne vinner matchen 2/1 (to og én – to opp og ett hull igjen). 

 

Arne er én opp etter hull 17. Ola er «dormie», han kan ikke vinne matchen, i bestefall dele den hvis 

han vinner hull 18. Vinner Arne hull 18 vinner Arne matchen 2/0 (to og null – to opp og null hull 

igjen). Vinner Ola hull 18 er matchen delt.  

NB! I Klubbserien spiller vi ikke videre hvis det er likt etter hull 18, da deles matchen. Dette av 

praktiske årsaker. 

 


