
Det retfærdige ølspil 

Højre - venstre 

 

Når der spilles efter nedenstående retningslister, bevares 

spændingen til sidste put på hul 18. Spilformen levner endvidere 

gevinstmulighed for to højhandicappede som spiller mod to 

lavhandicappede. 

Laveste hcp starter på hul 1 og hcp rækkefølgen følges. De to bolde der ligger længst til 

højre er makkere på hullet og spiller mod de to der ligger længst til venstre. Når hullet er 

færdigspillet er de to med laveste antal slag førerbold på næste hul og straffes med et 

minuspoint såfremt de laver dobbelt bogey eller værre på dette. 

Holdsammensætningen og pointfordelingen foregår efter samme princip på alle huller og 

hvis de to der bliver makkere på de respektive huller, begge vinder efter sædvanlig high-

low princip får de begge 2 point, hvis den ene vinder og den anden er lige med 

modstanderen, tildeles 1 point til hver af de to, hvis alle er lige får ingen point.  

Man skifter således makker på hele runden alt efter højre/venstre placering af bolden og 

førerbolden består altid af de to med det samlede laveste antal brugte slag. Ved lige antal 

point er det altid laveste hcp der spiller i førerbold. 

På hul 17 og 18 tildeles den af de to, eller begge i førerbolden, 1 strafpoint for hvert slag 

der bruges mere end hullets par. Skifter førerbolden spillere efter hul 17, er det den nye 

førerbold på hul 18 der straffes med 1 strafpoint for hvert slag mere end hullets par. 

Det er vigtigt at honnør retten overholdes hele spillet igennem, således at den dårligste 

spiller på det foregående hul, har muligheden for selv at vælge makker, ved sin 

boldplacering. 

Bold out of bounds, i hasard eller bare væk, er gældende for makkervalg selv om der spilles 

en ny. 

En bold dømmes altid som værende til højre eller venstre, med sigte fra tee-stedet. 

Såvel plus som minus point følger spilleren. Laver man minuspoint vedrører det således 

ikke makkeren.  

Er spillets regler for indviklede, kan man jo bare spille high-low, man bør dog respektere 

såfremt én eller flere på holdet ønsker at spille ”Det retfærdige ølspil”. 


