
NORSK STABLEFORD 
 
Spilleren skal kaste bolden 1 gang på hvert hul. 
Kastet tæller ikke som slag. 
 
Der må altså kastes fra fairway, rough, bunkers, ja sågar direkte i hul. 
Bolden kastes bagved det sted hvor den var placeret. 
Ved kastet skal begge fødder og kroppen være placeret bagved dette sted. 
 
Skulle en spiller komme i hul uden at have kastet bolden mod hullet, får 
spilleren 2 strafslag. 
 
Eneste undtagelse er ”Hole in one”. 
Norsk stableford er ikke en tællende match. 

 

PINK BALL (HOLDBOLD)           
 
Som navnet siger spilles turneringen med en PINK bold. Den PINK bold bliver 
udleveret til hver flight af starteren. 
Turneringen spilles som en Stableford holdturnering med 4 deltagere på hvert 
hold, hvoraf de 3 bedste scores tæller. Hver deltager på et flightspiller med den 
PINK bold på 4 huller. På de resterende 2 huller er det valgfrit. 

De øvrige spillere bruger altid deres egen bold, der tæller som almindelig 
Stableford. 

Obs! Det er praktisk at aftale, hvilke huller man beslutter sig for at spille med 
den PINK bold, inden man starter. 

Det særlige ved den PINK bold er, at når man spiller med den, tæller den 
dobbelt i Stableford point. 

Eks.: Hvis man på et hul normalt får 2 Stableford point, får man 4 point, hvis 
man har spillet med den PINK bold. Det kedelige ved den PINK bold er at skulle 
man miste den (sø eller lign.) må den IKKE erstattes af en ny pink bold. 

Erfaringen viser, at spillere med et højt handicap med fordel kan benytte den 
PINK bold på relativt nemme huller og derved score dobbelt point. 

Rent teknisk er det nemmest, hvis samme spiller bruger den PINK bold på 3 på 
hinanden følgende huller. 

Hvis tallet 4 ikke går op i antallet af spillere, sørger turneringsledelsen for at 
lægge en ekstra spiller kaldet ”Pedro” til holdet. ”Pedro” laver 1 point på alle par 
3 og par 5 huller og 2 point på par 4 hullerne = i alt 29 point. 

SLAGSPIL 



 
Tæl dine slag sammen efter runden. Spilleren, der har brugt færrest slag vinder. 
Kan spilles uden handicap (”scatch”) eller med handicap, hvor spillehandicappet 
trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren. 
Man kan evt. begrænse de totale antal slag på alle huller til hullets par + 5 slag. 
Kommer spilleren ikke i hul med de tilladte slag, samles op, og den maximale 
score noteres på kortet. 
 
 
 
 
 
 


