
 

 Golf4life Medley 
 

 

Golf4life Medley er en turnering for par, hvor der i løbet af runden spilles 6 forskellige 

spilleformer. Overordnet er der tale om slagspil med fuldt handicap. Parrets samlede 

bruttoscore gøres op, og antal tildelte slag trækkes fra til sidst. Parrets antal tildelte 

slag beregnes ligesom i Foursome - altså samlet antal tildelte slag divideret med 2. 

Halve slag rundes op. 

Den maksimale score for et hul er 12. Hvis man ikke kan score 12 eller bedre, samles 

bolden op, og man noterer 12 på scorekortet. 

Damerne spiller fra rød og Herrerne spiller fra gul. 

 

Hul 

1/7/13 

Texas Scramble Begge spillere slår ud - bedste bold vælges - begge slår 

derfra - bedste bold vælges igen - begge slår derfra - 

osv. indtil man er i hul. 

Hul 

2/8/14 

Foursome  Der spilles kun med én bold, som man skiftes til at slå til. 

Spiller 1 slår ud. 

Hul 

3/9/15 

Foursome on the 

beach 

Ligesom alm. Foursome, men man SKAL have været i 

bunker mindst én gang på hullet.  

Spiller 2 slår ud. 

Hul 

4/10/16 

Greensome Begge spillere slår ud - bedste teeslag vælges - herefter 

skiftes man til at slå til den valgte bold ligesom i 

Foursome. 

Hul 

5/11/17 

Best-ball Begge spillere spiller hullet med egen bold.  

Bedste (laveste) score noteres. 

Hul 

6/12/18 

Every shot counts Begge spillere spiller hullet med egen bold. 

Den sammenlagte score noteres. 

 

  



Diverse regler og fremgangsmåder: 

 
For alle spilleformer gælder, at hullet er færdigspillet, når bolden er i hul - altså også selv 

om partneren måske mangler at slå fra seneste position - eller den første, der puttede fra 

seneste position, kiksede sit put. 

- 

I Texas Scramble , hvor begge spillere hele tiden skal slå fra samme position, er det den 

spiller, hvis bold vælges, der slår først. Herefter placerer partneren en bold på samme 

position (inden for længden af et scorekort og ikke nærmere flaget) og slår sit slag. 

- 

Hvis der i Foursome er behov for at slå provisorisk bold (eller ny bold), er det partneren der 

slår slaget derfra hvor den anden slog.  

Hvis der i Foursome spilles i forkert rækkefølge, annulleres slaget, men man får 2 

straffeslag, og spillet skal genoptages med den rigtige spiller. 

- 

For Greensome og Texas Scramble gælder, at hvis begge bolde (begge drives) måske er tabt 

eller out of bounds, har man mulighed for at spille én provisorisk bold, der så gælder som 

provisorisk bold for begge spillere. Siden vælger selv hvem der skal spille den, og den skal 

spilles fra det sted partneren slog fra. Hvis blot én af de oprindelige bolde findes, og ikke er 

out of bounds, skal den provisoriske bold opgives. 

Hvis kun den ene bold måske er tabt eller out of bounds, kan man vælge at spille en 

provisorisk bold i forhold til den, men i så fald har man automatisk fravalgt den anden bold. 

- 

I Greensome og Texas Scramble er det tilladt at kun den ene partner slår, og parret så straks 

vælger denne bold at spille videre fra, uden at den anden partner behøver at slå. 


