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VÆRD AT VIDE
Du kan bruge vores hjemmeside til at finde mange nyttige oplysninger
som for eksempel:
Hvordan etablerer jeg en klub?
Kontakt DMgU’s breddeudvalg via hjemmesiden
www.minigolf.dk
Hvordan kan jeg komme til at spille turneringsminigolf
i Danmark?
Du kan finde din nærmeste minigolfklub via www.minigolf.dk.
Meld dig ind i klubben og få derved mulighed for at spille stævner,
deltage i klubtræning m.v.
Hvor kan jeg købe minigolfudstyr og minigolfbaner?
Kontakt DMgU’s breddeudvalg via hjemmesiden www.minigolf.dk

Nyttige og interessante internetsider:
World Minigolfsport Federation: www.minigolfsport.com
Links til specialforbund, DIF, Team Danmark, mål på idrætsbaner:
www.idraetsanlaeg.dk
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GODT BEGYNDT
MED MINIGOLF
Dette hæfte er både en instruktionsguide til minigolf og en inspirationskilde til træning. Alle minigolfinteresserede kan anvende hæftet,
når man spiller det populære spil.
Hæftet giver desuden læseren information om Dansk Minigolf Union
og gennemgår de grundlæggende spilleregler for minigolf. Et komplet
regelsæt kan man finde og downloade fra Dansk Minigolf Unions hjemmeside www.minigolf.dk.
Indledningsvis kan man i hæftet læse om de 3 turneringsgodkendte
anlægstyper, eternit, beton og filt, som der spilles på verden over. Disse
anlæg er godkendt i World Minigolfsport Federation og de nationale
forbund. Alle anlæg er beskrevet ud fra faste standarder og normer.
Selv om de er de gældende turneringsanlæg, kan der dog også spilles på
andre banetyper.
Hæftet gennemgår det vigtigste inden for minigolfsporten, og er en god
hjælp til at komme i gang. Er man lige startet som ny spiller i en klub,
er hæftet en glimrende grundbog til at komme i gang med spillet i klubben. Afsnittet om ”Teknikken i minigolf” og ”Træningsprogrammet” er
ikke nødvendigvis en skræddersyet løsning for den enkelte spiller, men
kan med fordel anvendes som udgangspunkt.
Har man lige startet en ny klub, er hæftet også en udmærket guide til
træning på de første mange træningsaftener. Man er således også lidt
rustet til allerede at kunne tage imod nye medlemmer.
Hæftet her indeholder også et afsnit med spørgsmål og svar og dertil
nogle brugbare og interessante links til hjemmesider.
Hvis man har yderligere spørgsmål til Dansk Minigolf Union, kan man
gå ind på unionens hjemmeside www.minigolf.dk og kontakte unionen
via e-mail eller ringe på telefon 66 12 79 34.
God fornøjelse!
Dansk Minigolf Union
Marts 2005
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ANLÆGSTYPER
Minigolf spilles i langt overvejende grad på 3 forskellige typer anlæg.
Hvert anlæg har sit eget særlige underlag, sin egen opbygning og mål og sine
egne forhindringsopbygninger.

ETERNIT

ETERNITBANER
Længde
6,25 m
Bredde
0,90 m
Anlægsplads 600-800 m2

Den mest udbredte type både i Danmark og i udlandet er eternitbaner. Disse
baner er mindre pladskrævende, idet et komplet turneringsanlæg på 18 baner
kan ligge på 600-800 m2. Typisk findes der udvalg på 24 baner, som man kan
sammensætte sit anlæg ud fra. De kan ses mange steder i Danmark, og er det
foretrukne turneringsanlæg i Danmark, og desuden finder man dem på mange
campingpladser og feriesteder. De er meget populære og selv om de ikke er så
lange, overraskes mange alligevel over sværhedsgraden.
Banerne kræver en vis mængde vedligehold i foråret, men er man en klub,
kan medlemmerne hurtigt få gjort banerne spilklare efter vinteren.
Banerne må man ikke træde ind på ligesom man heller ikke må træde på forhindringerne, og det er i øvrigt heller ikke nødvendigt for at kunne spille på dem.

FILT

FILTBANER
Længde
7-18 m
Bredde
0,8 - 0,9 m
Anlægsplads 1000-1500 m2

Sverige og Finland er derimod mere kendt for filtbaner. Underlaget er som navnet
antyder filt, og banernes konstruktion er lavet i træ. Det er en anlægstype med
mange udfordringer, idet banerne er længere. Det er samtidig en type, som bliver
mere og mere udbredt i Europa, for der er også stor fornøjelse ved at spille på
banerne.
Banerne kræver mere anlægsplads. Typisk fra 1000-1500 m2. Det kan variere en
del, idet et anlægs mindstemål (samlet længde) skal være 180 m mens de længste
anlæg kan komme et stykke over 200 m i samlet længde. Man har således også
stor mulighed for selv at sammensætte anlægget efter de pladsmuligheder man har.
Der findes desuden mere end 18 forskellige enkeltbaner. Op mod 40 forskellige
banetyper findes der tegninger på. Dog bruges ikke alle til turneringsformål, men
det kan man få mere at vide om hos forhandleren. Desuden kan man til- eller
fravælge kredsen på mange baner. Dette forhold er med til at afgøre anlæggets
samlede længde.
Da det er en anlægstype som der næsten årligt spilles internationale mesterskaber på
bliver denne type også mere og mere udbredt i andre lande således også i Danmark.
Disse baner er det tilladt at træde ind på. Det er i mange tilfælde nødvendigt for
at kunne stå rigtigt i forhold til boldens position. Typisk går man ikke på banerne,
da det anses som en uskik og en unødvendighed. Man slæber snavs og småsten
ind på banerne, og man kan derved komme til at genere andre spilleres spil.

BETON
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BETONBANER
Længde
12 m
Bredde
1,10 m
Anlægsplads 1000-1500 m2

Den tredje anlægstype er betonbaner. Banerne blev i 1950’erne udviklet af
schweizeren Paul Bogni. De er således også i høj grad meget udbredte i Schweiz,
Sydtyskland og Østrig, men bygges naturligvis også i mange andre lande,
heriblandt Danmark. Der findes kun de 18 samme forhindringstyper, og banerne
har den samme rækkefølge overalt. Banerne er bygget med et betonfundament,
og har runde metalbander. Det er en dyr anlægstype at anlægge, og ligesom filtbanerne er de mere pladskrævende, da de er længere. De måler 10-12 meter, den
længste endda 20-25 m.
Selv om de er dyre i anlægsudgifter, viser de sig ofte at være meget attraktive at spille
på, og er mange steder store succeser med mange medlemmer og mange gæster.
Disse baner er det også tilladt at træde ind på. Det er i det hele taget ofte
nødvendigt for at kunne stå rigtigt i forhold til boldens position. Typisk går man
heller ikke på disse baner, da det anses som en uskik og en unødvendighed,
da man ligesom på filtbanerne nemt slæber snavs med ind på banerne.

Minigolf har været en sportsgren i Danmark
i mange år – sidste år (2004) kunne
Dansk Minigolf således fejre 50 års jubilæum

S TA R T F E L T E T

S TA R TFELTET

S TA R T F E L T E T

Startfelt eternit

Startfelt filt

Startfelt beton

MINIGOLF
SOM SPORTSGREN
Minigolf spilles både som fritidsfornøjelse og som
seriøs sport over alt i verden.
Der afvikles både nordiske mesterskaber, europamesterskaber og verdensmesterskaber og der spilles
Europa Cup for mesterhold. Danmark deltager hvert
år i disse mesterskaber. Minigolfsporten er internationalt organiseret i World Minigolfsport Federation,
og her i Europa under European Minigolf Federation.
Desuden er verdensforbundet medlem af AGFIS,
som er paraplyorganisation for ikke-olympiske
sportsgrene.
I Danmark er klubberne organiseret under Dansk
Minigolf Union med tilhørende lokalunioner. Dansk
Minigolf Union er desuden medlem af Danmarks
Idræts-Forbund, og er altså en anerkendt sportsgren
i Danmark med DIF-godkendte danmarksmesterskaber.
Dansk Minigolf Union afholder hvert år danske
mesterskaber, både holdmesterskab og individuelle
mesterskaber samt DM for mixed par. Mesterskaberne spilles både på eternit, filt og beton.
Danmark deltager også med landshold ved NM, EM
og VM, og har desuden et godt samarbejde med de
øvrige nordiske lande.
Ud over dette afholder mange klubber deres egne
stævner, hvor landets øvrige klubspillere indbydes
til. I det hele taget foregår der mange aktiviteter i og
imellem de danske klubber, som henvender sig til
både begyndere, øvede og til elite, unge som ældre.
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SPILLEREGLERNE
Her beskrives i korte træk spillereglerne for minigolf. Der findes flere andre
regelsæt som for eksempel ”Turneringsbestemmelserne” og ”Påbud og forbud for
stævne- og turneringsspillere”. Disse kan alle downloades fra www.minigolf.dk
eller man kan henvende sig til Dansk Minigolf Union og få dem tilsendt.
■ Hver bane skal spilles med en minigolfputter og 1 bold.
■ Det gælder om at slå bolden i hul på så få slag som muligt.
■ Et slag tæller 1 point.
■ En spiller har højst 6 forsøg til at få bolden i hul på. Hvis dette ikke klares,
så noteres spilleren for 7 på banen, og har således afsluttet banen.
■ Boldes skal spilles fra et valgfrit sted i startfeltet.
■ Første slag spilles altid fra startfeltet, og hvis man ikke passerer den røde grænselinie i første slag, skal det efterfølgende slag også slås fra startfeltet.
Man fortsætter således til man har passeret grænselinien.
Det er værd at bemærke, at der også findes baner uden grænselinie.
Her skal man slå alle slag fra startfeltet, indtil man får bolden i hul.
■ Når man på en bane med grænselinie har passeret denne, må spillet fortsætte
derfra hvor bolden ligger.
Hvis bolden falder til ro ved banden eller ved en forhindring, må bolden rykkes
ud til udlægslinien i en ret vinkel på denne.
Hvis bolden løber tilbage over grænselinien, må bolden flyttes frem til det punkt,
hvor den passerede grænselinien i returløbet, og herfra videre frem til udlægslinien i en ret vinkel på denne.
Springer bolden uden for banen, er der to muligheder. Sker det før at den har
passeret grænselinien, spilles det efterfølgende slag fra startfeltet. Sker det
efter at den har passeret grænselinien, må den lægges ind på udlægslinien ud
for det punkt på banden, hvor den sprang ud.
■ Det bør bemærkes, at udspring ikke giver nogen form for strafpoint!
■ Når runden er afsluttet, tælles der sammen, og spilleren med laveste score
har vundet.
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UDSTYRET
Hver spiller benytter en minigolfputter og et forskelligt antal bolde. Det er vigtigt
at have sin egen personlige minigolfputter. Dertil et antal bolde som i starten
typisk begrænser sig til 5-7 bolde, og det er nok til at komme i gang med. Starter
man med for mange bolde, kan man risikere at gøre begyndelsen med minigolf
for svær med mindre man har en instruktør til rådighed, eller hvis man på forhånd har sat sig lidt ind i formålet med og anvendelsen af de mange bolde.

MINIGOLFPUTTEREN
En minigolfputter består af 3 dele: Grebet, skaftet og foden.
Et godt greb er et formstøbt gummigreb, som er trukket ned over den øverste del
af skaftet. Det er som regel langt nok til at de fleste mennesker kan have plads til
begge hænder på grebet.
Skaftet er typisk af stål. Et konisk stålrør, som giver et godt og stabilt skaft, som
ikke slingrer i udførelsen af slaget. Andre typer skafter kan for eksempel være
lavet af grafit.
Foden, eller også kaldet hovedet, er enten skabt i en T-form eller i en L-form,
hvor sidstnævnte nok er den mest gængse blandt de bedre minigolfputtere, da
vægtfordelingen i mange tilfælde er bedre på den måde, og således sikrer spilleren et bedre og mere stabilt slag.
Putterens fod er på slagsiden også belagt med et stykke formgummi typisk på en
6-8 mm tykkelse. Gummiet sikrer spilleren et mere kontrolleret slag, hvor man
ikke behøver at slå med så stor kraft. Gummiet giver desuden den meget store
fordel, at man kan spille med skru i sit slag. Ved hjælp at skru kan man opnå
større variation i sit spil, tillægge spillet nogle tekniske finesser, som kan bidrage til bedre udnyttelse af boldene, give mulighed for flere spillevarianter på de
enkelte baner og således give større succes i sidste ende.

BOLDE
På de fleste minigolfanlæg udleveres typisk 1 bold hvis man blot kommer som
gæst og ikke er klubmedlem.
Men for klubmedlemmer er sagen anderledes. Man anskaffer sig et mindre antal
bolde i starten, og mange vælger så efterhånden at forøge sin samling løbende i
takt med, at man bliver en bedre spiller og ens ambitioner begynder at række lidt
længere.
Der findes en hel del boldproducenter specielt i Europa, og hvert år sprøjtes der
bolde på markedet. Det anslås at der gennem tiden er produceret op mod 10.000
forskellige bolde. De første bolde kom på markedet i starten af halvfjerdserne.
Boldene varierer i deres størrelse (standardmål er 37-43 mm i diameter), og de
varierer i hårdhed, vægt og overflade. Når det gælder overfladen er nogle lakeret
på forskellige måder, og med forskellige slags lak, mens andre er uden lak (ru).
De ru bolde har den fordel at de har et langt bedre greb i banden når de for
eksempel rammer denne, og spiller man med skru, ses dette meget tydeligt.
I Danmark er der en mindre række forhandlere af bolde og udstyr, som kan hjælpe nye klubber og nye spillere i gang.
Som nævnt er det vigtigt at have indsigt i formålet med mere end blot 1 bold.
Boldene bruges til forskellige baner, og har ofte en generel betegnelse som
Rørbold, Labyrintbold, Vulkanbold eller Dobbeltbakkebold, fordi de har egenskaber som passer til disse baner. Navnene her er hentet fra eternitbaner.
Hvis man i starten sætter sig ind i de forskellige boldes egenskaber og ser på
hvordan banerne skal spilles, får man hurtigt et blik for anvendelsen af boldene.
Desuden er det en stor fordel at have en instruktør med sig i starten eller at spille med erfarne spillere, som gerne vil lære fra sig og hjælpe nye medlemmer.
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TEKNIKKEN I MINIGOLF
Minigolf er en sportsgren som stiller visse krav til spillerens tekniske formåen.
Det er klart at man ikke skal kunne det hele i forvejen. For det meste opbygger
alle spillere med tiden den spilleteknik, som passer dem, men det ligger i sagens
natur, at hvis man træner meget og forsøger at forfine teknikken, bliver man hurtigere en bedre spiller. Afsnittet her beskriver kortfattet, hvordan slaget udføres,
og desuden kan man læse om bandeslag og skrueslag.

SLAGSTILLING
Slagstillingen består af 3 elementer: Fod-, ben- og kropsstilling samt greb.
Grundlæggende skal man stå med fødderne placeret solidt på jorden. Der skal
være en naturlig afstand mellem fødderne. Er man en høj person, kan man med
fordel øge afstanden mellem fødderne, så man ikke skal bøje sig alt for meget, når
man skal nå ned til banen med putteren.
Man skal sørge for at man har knæene let bøjet, og at ryggen er lidt foroverbøjet,
således at man ikke står stiv som et bræt. Man skal på en naturlig måde kunne nå
ind over bolden med hovedet, så man kan se skudretningen ud fra hvor bolden
ligger. Ved en naturlig måde skal det også forstås, at man stadig har balance
i kroppen. Man fornemmer nok allerede her, at ryggen og benene er de muskelgrupper som belastes i minigolf og det kan som regel mærkes hvis man for
eksempel spiller flere runder på en dag plus at man har brugt tid på indspil på
banerne. Så derfor er det også vigtigt at man har en slagstilling som ikke er for
anstrengt. Man kan med fordel arbejde sammen med andre, så man kan hjælpe
hinanden med den rette slagstilling.

GREBET
Hænderne placeres på putterens greb. Hænderne lægger man rundt om grebet,
og ved at strække pegefingrene opnår man en bedre styring af putteren i selve
slaget. Hænderne placeres med den ene hånd over den anden. Om man har venstre
hånd over den højre eller omvendt er en individuel sag. Når man holder om grebet,
skal man ikke holde særligt stramt eller fast, for så spænder man for meget i hænder
og arme og slaget bliver akavet og skævt. Hold derfor lige nøjagtigt så fast, at man
ikke taber putteren men samtidig har kontrol over den i hele svingets udførelse.
Prøv eventuelt at løsne og stramme hænderne for at finde det rigtige tryk.

SLAGETS UDFØRELSE

8

Man skal forestille sig, at putteren er en forlængelse af armene, og at svinget
overvejende foregår i skuldrene.
Så indtages den slagstilling som man har fundet frem til. I starten bør man kontrollere at man står rigtigt så man ikke øver slaget i en forkert slagstilling.
Putteren placeres bag bolden, og således at putterens hoved står plant med
banen eller kun vipper bagover i en lille vinkel. Hvis man åbner for meget,
kan man risikere at ”toppe” bolden.
Man skal desuden sørge for at bolden ligger ud for midten af putterens hoved,
så man opnår den bedste balance i slaget.
Når man sigter, skal man forestille sig, at der går en linie vinkelret ud fra putterens hoved, igennem midten af bolden og med retning mod målet eller langs den
spillelinie, som man har valgt.
Når disse ting er på plads, kan slaget udføres. Når man starter sit sving, er det
desuden vigtigt at putteren har sammen acceleration hele vejen igennem.
Længden på tilbagesvinget er afgørende for den kraft man slår til bolden med.
Et kort tilbagesving giver et blødt slag, mens et længere tilbagesving giver et
hårdere slag.

Som vist på nedenstående illustrationerne består svinget af 4 faser:

FØRSTE FASE

ANDEN FASE

– er tilbagesvinget, hvor putteren
svinges tilbage fra sit udgangspunkt
bag bolden.

– er fremadsvinget, hvor putteren nu
svinges mod bolden. Putterens hoved
skal pege samme vej, som da man påbegyndte svinget for at opretholde den
retning, man vil sende bolde af sted i.

TREDJE FASE

FJERDE FASE

– er når putteren får kontakt med
bolden.

– er når bolden sendes af sted. Svinget
skal fortsætte efter, at man har ramt
bolden, og først stoppe når bolden er
sendt af sted. Dette bevirker, at man
har større kontrol med at bolden
løber i den ønskede retning.

GRUNDSLAGET
For at have succes i minigolf er det vigtigt at kunne sit grundslag. Grundslaget er vigtigt for at kunne styre retning og tempo. Vi har før
beskrevet, at tempoet bliver kontrolleret ved hjælp af længden på tilbagesvinget, altså fase 2. Retningen derimod kontrolleres af slagets
4 faser, og det er af afgørende betydning, at man træner dette meget, og at man lægger mærke til, hvordan man udfører slaget. For at opnå
et rent slag uden skru skal man føre putteren i en lige bevægelse tilbage og frem igen som om den var et pendul. Som omtalt i afsnittet
”Slagets udførelse”, foregår svinget overvejende i skuldrene.

BANDESLAGET
Når man spiller bolden i banden, er grundslaget også meget vigtigt. Blandt andet skal slaget være uden skru, og det er lige så vigtigt at
kunne slå det rigtige tempo for at få bolden til at løbe i den linie, som man vil have den til.
Hvorfor spiller man bolden i banden? Bandeslaget kan med fordel anvendes, hvis man ikke kan ”se” hullet derfra hvor bolden ligger. Det kan enten være fra startstedet eller fra en position bag en forhindring. I andre tilfælde kan det være fordi, at man prøver at udnytte nogle andre løbelinier på banen, som er mere optimale for at få bolden i hul på en etter. Her vil man også kunne få to chancer for at få
bolden i hul, enten direkte i hul eller via bagbanden. Sidst men ikke mindst betragtes bandeslaget på nogle baner som mere sikkert, og
giver måske et bedre resultat på en bane på sigt frem for et direkte slag mod hullet, som måske er mere offensivt og satset.

Overskru

Underskru

SKRUESLAGET
En tredje variant af minigolfslaget er det teknisk betonede
skrueslag, hvor bolden skrues horisontalt. Skru bruger man
for at opnå en anden løbelinie, for eksempel når bolden rammer bagbanden. Der anvendes to slags skru: Overskru og
underskru. For en højrehåndsspiller vil overskru være det
samme som højreskævt, hvis man bruger et ord fra billardterminologien, og underskru vil være venstreskævt. For en
venstrehåndsspiller er det lige omvendt, og det er ganske
enkelt fordi at denne står på den anden side af banen.
Venstrehåndsspilleren står altid på højre side af banen, mens
højrehåndsspilleren står på venstre side af banen. Skruet
opnås ved at man trækker putteren i lidt af en halvcirkel i
slagets to første faser. Den roterende kraft skal så overføres
fra putteren til bolden i fase 3 og føres videre i slagets fjerde
fase for at opnå fuld effekt. Det er naturligvis meget svært at
styre dette, og kan for nogle tage år at lære rigtigt.

Eksempel
på et
bandeslag
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TRÆNINGSPROGRAM
Dette er et lille træningsprogram som alle kan benytte og have glæde og udbytte af.
Det er en fordel at arbejde sammen to og to, så man får naturlige pauser undervejs.

RETNINGSKONTROL
Man slår 10 slag på 5 forskellige baner hvor man blot skal slå ligeud. Man kan
enten spille efter banens hul eller et opstillet mål. Man kan variere sværhedsgraden ved at øge afstanden til målet. Man noterer løbende hvor mange træffere
og hvor mange forbiere man har. Disse notater kan bruges til statistik og til at se
udviklingen for hver træningsaften man kører programmet igennem.

TEMPO
Her drejer det sig om at kontrollere tempoet i slaget.
Find en bane med stigning. Inddel stigningen i 3 zoner. Her kan for eksempel
bruges tape, malertape er som regel nemt at påklæbe og tage af igen.
Til at starte med slår man 5 slag efter hver zone og noterer sig hvor mange træffere og hvor mange forbiere man har. Efterfølgende kan man variere træningen
ved at slå 1 slag efter hver zone. Her slår man 15 slag i alt. Igen skal man notere
træffere og forbiere.
Find herefter en bane, hvor man kan spille på bagbanden. Øvelsen går ud på at
man skal kontrollere tilbageløbets længde fra banden. Igen skal man inddele
banen i zoner, så man har et eller flere målområder. Også her slår man 5 gange
efter hver zone, og noterer træffere og forbiere.

SKRU
Her stilles der større krav til spillerens tekniske kunnen, og til denne øvelse har
vi valgt at kræve flere slag udført. Skru er nemlig en uvant bevægelse, og man bør
træne det mere for at kunne det.
Skruet har vi opdelt i overskru og underskru.
Man kan med fordel starte med at øve skruet på en bagbande, hvor man kan
slå bolden vinkelret ind på banden. Således kan man se effekten af slaget.
Opstil eventuelt en forhindring, for eksempel to sten, som danner en passage,
som man skal spille igennem.
Slå i alt 50 slag i øvelsen, fordelt med 25 slag med overskru og 25 slag med underskru. Noter også her udbyttet. Det kan være lidt sværere at vurdere, men prøv
alligevel.

LIGE UD UDEN SKRU
Som afslutning på skru-øvelserne er det vigtigt at man øver sit grundslag igen.
Slå derfor lige 10 slag i varierende tempi, gerne på forskellige baner. Man kan
kontrollere om man slår rent igen ved at spille enten med en tofarvet bold eller
ved at sætte et lille mærke på bolden. Hvis man slår urent kan man hurtigt se det
ved at mærket eller farverne roterer rundt.

VARIANTTRÆNING
Formålet med varianttræning er at finde nye spillevarianter på banerne, at lære
sine bolde bedre at kende, og at forberede sig til andre anlæg, som ofte skal spilles med andre varianter. Vær opfindsom, tænk utraditionelt og se hvad der sker.
Prøv mange forskellige bolde. Spil som afslutning et par runder med de valgte
varianter på de baner man har øvet dem på. Så vil man bedst kunne se om de
i praksis også fungerer.
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UDPLUK FRA REGELSÆTTET
Følgende er små bidder plukket fra DMgU’s regelsæt. Det er små nyttige informationer, men de dækker på ingen måde alle regler og bestemmelser.

SPILLEREGLER
GENERELT
Minigolf spilles med en putter og bolde på et minigolfanlæg. Formålet med
spillet er at bringe bolden i mål (hul) med så få slag som muligt på hver bane.

BOLDVALG
En spiller må kun benytte én bold pr. bane pr. omgang.

SLAG
Hver berøring af bolden med putteren tæller et slag. Hvis bolden ikke når
i mål på eller før det 6. slag (inkl. tillægsslag), skal et tillægsslag yderligere
tilregnes, således at spillere hermed får noteret 7 på den pågældende bane,
hvilket samtidig er det højeste mulige antal slag en spiller kan opnå på en
bane. Dette gælder dog ikke for strafslag, idet disse tillægges det opnåede
resultat.

TURNERINGSBESTEMMELSER
Før en turnerings- eller stævnestart skal anlægget være godkendt af dommerog teknisk udvalg. Hvis der ifølge turneringsprotokollen er væsentlige
mangler ved anlægget, skal klubben betale en bod, som fastsættes på
repræsentantskabsmødet. Dommer og teknisk udvalg idømmer boden.
Hver spiller skal have tilladt skrivetøj (kuglepen) med sig.
Ingen spiller må foretage ændringer på banerne under træning eller spil.

FØRELSE AF SPILLEPROTOKOL
Ingen spiller må selv føre sin egen spilleprotokol.
Enhver spiller har pligt til at kontrollere, at vedkommendes spilleprotokol
er rigtigt ført. Dette gælder også, hvis det er en skriver (skriver = person
uden for spillegruppen), der fører spilleprotokollen.

PÅBUD OG FORBUD FOR TURNERINGSOG STÆVNESPILLERE
En spiller må kun afbryde sin omgang og forlade sin spillegruppe efter
tilladelse fra en dommer.
En generel afbrydelse af turneringen (f. eks. pga. regn) kan kun dikteres af
overdommeren. En spiller, der er i gang med en bane ved afbrydelsen, må
dog færdigspille denne. Spiller man ikke banen færdig, skal man markere
boldens placering. Først når overdommeren bestemmer, at spillet atter
skal optages, må spillet fortsættes.
Under en omgang er det enhver spiller strengt forbudt:
a) At ryge
b) At medføre alkohol
c) Indtage alkohol eller dopingmidler
Ovenstående gælder tillige officials, der befinder sig på anlægget.
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