
Scramble 

Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee. Därefter 

väljer laget från vilket läge (dvs från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Spelar-

na placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, tex ett scorekort 

eller en klubblängd, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma 

sätt, dock att man återskapar läget i bunker genom till exempel att kratta. Ett hål är avslutat först 

när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlem-

mar får ge varandra råd. 

Drop out (stå över) Scramble 

Drop Out  är en variation av Scramble i vilken spelaren vars boll är vald står över nästa slag. Här 

ett exempel: A,B,C och D slår ut från Tee. Det bästa resultatet är C:s, så andra slaget slås av A,B 

och D (C står över).  D:s skott  blev det som nu väljs, så nästa slag görs då av A,B,C. På Green får 

samtliga spelare i laget putta från den plats där laget valt placering. 

Regler för Slaggolf gäller, max antal slag = hålets par + 5, summera scoren på rundan och dra av 

erhållna slag.  

 

 

Texas Scramble 

Det som gör Texas lite speciellt är att i en fyrboll måste alla spelare göra fyra (4) utslag och åter-

stående två (2) är fria. Vid en treboll måste spelarna göra fem(5) utslag och tre (3) blir fria. Det här 

betyder att Texas innehåller ett taktiskt moment. I övrigt gäller reglerna för Scramble. 

Regler för Slaggolf gäller, max antal slag = hålets par + 5, summera scoren på rundan och dra av 

erhållna slag.  

 

 

Irish Rumble 

En modifierad form av Bästboll (alla spelare spelar sin egen boll hela hålet). Utmärkande för Irish 

Rumble är att poäng eller slag räknas olika för olika hål. I ett fyrmannalag gäller följande räkning: 

Hål nr 1-6:det bästa resultatet i laget räknas, per hål                                                                                                    

Hål nr 7-12: de två bästa resultaten i laget räknas, per hål                                                                                        

Hål nr 13-17: de tre bästa resultaten i laget räknas, per hål                                                                                   

Hål nr 18: Alla resultat i laget räknas 

 

I ett tremannalag gäller följande: 

Hål nr 1-6:det bästa resultatet i laget räknas, per hål                                                                                                    

Hål nr 7-12: de två bästa resultaten i laget räknas, per hål                                                                                        

Hål nr 13-18: de tre bästa resultaten i laget räknas, per hål          

 

Exempel 4-mannalag: 

På hål 1 har följande resultat uppnåtts: A;4, B;5, C;4 och D;6  slag. Laget gör då som bäst 4 slag 

På hål 11 gör: A;3, B;2, C;4 och D;8  slag. Laget får då 5 slag  (3+2) 

På hål 14 gör: A;6, B;7, C;5 och D;7  slag. Laget får då 18 slag  (6+7+5) 


