
Triss golf 
Tävlingen spelas som en par tävling över 18 hål med tre olika spelformer. Två spelare 

bildar ett lag. Klass 1: Slagtävling ; Klass 2: Slaggolf 

 

De spelformer som spelas på de olika hålen är 

Hål nr 1 – 6 Irish Greensome: Reducerat handicap lika med spelarnas 

genomsnittliga spelhandicap avrundat till närmaste heltal. 

Par 4 och 5 hål:  

Båda spelarna i laget slår ut varsin boll och slår därefter ett 

slag på partnerns boll. Laget väljer sedan en boll att spela 

vidare med. Spelarna slår fortsättningsvis vartannat slag tills 

man hålat ut. Pliktslag som spelare ådrar sig, påverkar inte 

spelordningen eller tillfälle när man skall välja boll. 

Par 3 hål: 

Båda spelarna i laget slår ut varsin boll men väljer sedan 

direkt en boll att spela vidare med. Spelarna slår 

fortsättningsvis vartannat slag tills man hålat ut. Pliktslag som 

spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen. 

Provisorisk boll på par 3 hål:  

Om båda bollarna kan vara förlorade utanför vattenhinder 

eller Out of Bounds får sidan välja en spelare som ska spela 

en provisorisk boll.  

Hittas sedan ingen av bollarna så är den provisoriska bollen i 

spel och den som inte slog den provisoriska bollen fortsätter 

spela bollen.  

Hittas en av bollarna så är den provisoriska bollen borta och 

den hittade bollen är i spel och den som inte slog ut den valda 

bollen spelar nästa slag. 

Hittas båda bollarna är den provisoriska bollen borta och ni 

väljer vilken boll ni skall fortsätta med. Den som inte slog ut 

den valda bollen spelar nästa slag. 

Provisorisk boll från tee eller annan boll satt i spel från tee ska 

spelas från den tee, varifrån den ursprungliga bollen spelades.  

Provisorisk boll på par 4 och 5 hål:  

Provisorisk boll spelas av den spelare som skall slå nästa slag 

på den boll som det spelas en provisorisk boll för och spelas 

från den plats där föregående slag slogs 

 

Hål nr 7 – 12   Greensome: Reducerat handicap lika med spelarnas 

genomsnittliga spelhandicap avrundat till närmaste heltal. 

Båda spelarna slår ut på varje hål och får därefter välja med 

vilken av bollarna de vill fortsätta spela. Den som inte slog ut 

den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de 

vartannat slag tills de hålat ut.  

Pliktslag som spelare ådrar sig, påverkar inspelordningen. 

Resultatet på hålen noteras på en av spelarna 



Provisorisk boll:  

Om båda bollarna kan vara förlorade utanför vattenhinder 

eller Out of Bounds får sidan välja en spelare som ska spela 

en provisorisk boll.  

Hittas sedan ingen av bollarna så är den provisoriska bollen i 

spel och den som inte slog den provisoriska bollen fortsätter 

spela bollen. Hittas en av bollarna så är den provisoriska 

bollen borta och den hittade bollen är i spel och den som inte 

slog ut den valda bollen spelar nästa slag. Hittas båda bollarna 

är den provisoriska bollen borta och ni väljer vilken boll ni 

skall fortsätta med. Den som inte slog ut den valda bollen 

spelar nästa slag. Provisorisk boll från tee eller annan boll satt 

i spel från tee ska spelas från den tee, varifrån den 

ursprungliga bollen spelades. 

 

Hål nr 13 – 18 Foursome: Reducerat handicap lika med spelarnas 

genomsnittliga spelhandicap avrundat till närmaste heltal.  

I foursome spelar två spelare på samma boll och slår 

vartannat slag på denna samt spelar växelvis från 

utslagsplatserna. Har t.ex. a slagit ut på hål 13 skall han sedan 

slå ut på samtliga udda hål. Hans partner b skall slå andra 

slaget på 13:e hålet och slå ut på hål nr 14 samt därefter slå ut 

på samtliga jämna hål.  

Anmärkning: Provisorisk boll från tee eller annan boll satt i 

spel från tee skall spelas från den tee, varifrån den 

ursprungliga bollen spelades. Detta kan leda till att man skall 

slå från annan tee än sin ordinarie. 


