
Regel 22 

Formål: Regel 22 dækker Foursome (spillet enten som hulspil eller slagspil), hvor to 

partnere konkurrerer sammen som en side ved skiftevis at udføre slag til en enkelt bold. 

Reglerne for denne form for spil er stort set de samme som for individuelle spil, bortset fra 

at kræve, at partnerne skiftes til at starte på et hul og at spille hvert hul ved at skiftes til at 

slå. 

 
 

Regel 22.1 
Oversigt over Foursome 
Foursome er en form for spil, som involverer to partnere (parturnering = hulspil), hvor 
to partnere konkurrerer sammen som en side ved skiftevis at spille én enkelt bold på hvert hul. 

Regel 1-20 gælder for denne form for spil (hvor siden, som spiller én bold, behandles på samme 
måde, som en individuel spiller behandles), som ændret af disse særlige Regler. 

Regel 22.2 
Begge partnere må handle på sidens vegne: 
Da begge partnere konkurrerer som én side, og kun spiller én bold: 

• Begge partnere må foretage enhver tilladt handling på sidens vegne, før slaget er udført, 
f.eks. markere, løfte, genplacere, droppe og placere bolden, uanset hvilken partners tur det 
er til at spille efterfølgende for siden. 

• En partner og dennes caddie må hjælpe den anden partner på alle måder, som den 
anden partners caddie må hjælpe (f.eks. give og blive bedt om at give råd og foretage de 
andre handlinger, som er tilladte efter Regel 10), men må ikke give nogen former for hjælp, 
som den anden partners caddie ikke må give efter Reglerne. 

• Enhver foretaget handling eller overtrædelse af Reglerne af nogen partner eller caddie, 
gælder for siden. 
 

Regel 22.3 
Siden skal skiftes til at slå til bolden: 

På hvert hul skal partnerne skiftes til at udføre hvert slag for siden: 

• Én partner skal spille først for siden fra teestedet på alle huller med ulige numre, mens den 
anden partner skal spille først for siden fra teestedet på alle huller med lige numre. 

• Efter sidens første slag fra teestedet på et hul, skal partnerne skiftes til at udføre slag for 
resten af hullet. 

• Hvis et slag bliver annulleret eller på anden måde ikke tæller ifølge en regel (bortset fra når 
et slag er udført i forkert rækkefølge i strid med denne regel), skal den samme partner, som 
udførte slaget, udføre det næste slag for siden. 

• Hvis siden bestemmer sig for at spille en provisorisk bold, skal den spilles af den partner, 
hvis tur det er til at udføre sidens næste slag. 

Alle strafslag til siden påvirker ikke partnernes skiftevise spillerækkefølge. 
 
Straf for at udføre et slag i forkert rækkefølge i strid med Regel 22.3: Den generelle straf. 

https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-10
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Regel 22.4 
Start på runden: 

a. Partner, som skal spille først.  
Siden må vælge, hvilken partner der skal spille fra første teested for at starte runden, medmindre 
turneringsbetingelserne fastsætter, hvilken partner der skal spille først. Sidens runde starter, når 
den partner udfører et slag for at starte sidens første hul. 

b. Starttid og startsted 
Regel 5.3a anvendes forskelligt for hver partner afhængig af, hvem der skal spille først for siden: 

Den partner, der skal spille først, skal være klar til at spille til starttiden og på startstedet, og skal 
starte til tiden (og ikke før). 

Den partner, der skal spille derefter, skal være til stede til starttiden enten på startstedet eller på 
hullet nær det sted, hvor bolden, som er spillet fra teestedet, forventes at komme til at ligge stille. 

Hvis hver af partnerne ikke er til stede på denne måde, overtræder siden Regel 5.3a. 

Regel 22.5 
Partnere må dele køller: 

Regel 4.1b(2) er ændret for at tillade partnere at dele køller, bare det samlede antal køller, de har 
tilsammen, ikke er flere end 14 

 

https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-5#5-3a
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