FODBOLDGOLF (Spillett)
Fodbo
oldgolf spilles ved at man sparker en fodbold fra teesttedet, når bolden
liggerr stille sparker ma
an igen og dette gentages indtil bolde
en er i hullet.
TRADITIONEL FODBOLD
DGOLF (Slag Spil):
Vinderen:
Den spiller som færdigs
spiller de planlagtte turneringsrunder og bruger det
minds
ste antal spark, er vinderen. Hvis der efter endt turnerring er score lighe
ed på
podiep
placeringerne (1- 3.plads) afgøres det
d via Sudden-De
eath omspil. (Hul fo
or
hul). In
ndtil en vinder er ffundet.
Maksiimum antal spark::
Hvert hul har et givet pa
ar. Maksimum sco
oren på hvert hul er 3 gange hullets p
par.
Hvis s
spilleren ikke har b
bolden i hul efter dette
d
antal spark, m
modtager man en straf
på 1 sp
park. Eksempel et par 3 hul (3x3 =9 spark),
s
hvis spillerren ikke har bolde
en i
hul på
å det 9. spark noterres der 10 spark på
å scorekortet og m
man fortsætter til
næste
e hul.
Generrel straf:
Hvis m
man overtræder de skrevne regler i fodboldgolf er strraffen, hvis andet iikke
er ang
givet, 2 spark som ligges til den skylldige spillers scorre.
BOLD OG FODTØJ:
Bolden man spiller med
d er en fodbold str. 5, man må ikke tilrette boldtryk under
en spiilrunde undtagen m
mellem hul 9 og 10
0. Det er tilladt at s
spille i almindelig s
sko,
eller g
grusbanestøvler ((med bløde multiknopper). Det er IKKE tilladt at spille i
almindelige fodboldstøvvler.
SPILL
LEREN:
Stille til start:
Spilleren er forpligtigett til at stille op på starttidspunktet
s
so
om er fastsat af
arrangøren. Det anbefa
ales at man klarme
elder sig ved ”dom
mmerbordet” og
modta
ager sit scorekort 15 minutter før.

Korrrekt aflevering af scorekort:
s
Når man færdiggør en
n turneringsrunde
e er det obligatoris
sk at alle personerr i
sam
mme flight godkend
der runde scorern
ne og derefter underskriver scoreko
ortet
inde
en man afleverer det
d til dommerbord
det.
Unødvendig spil forsin
nkelse:
En spiller
s
må ikke fors
sinke spillet unødv
vendigt. Hvis et flig
ght mister kontak
kten til
de fo
oranliggende grup
pper eller forårsag
ger uhensigtsmæssig kø dannelse bag
b
sig, kan dommeren tilkaldes for at sætte det pågældende
e flight “på uret”.
Spillerne vil i dette tilffælde have 40 sekunder til at afvikle
e deres spark når de
d er
nåett frem til bolden.
TRÆ
ÆNING:
Før eller imellem rund
der:
På en
e hvilken som hellst turnerings dag, må spilleren træne på banen før de
e
plan
nlagte runder er sttartet og efter de sidste
s
runder er fæ
ærdigspillet - hvis
arra
angøren tillader de
et. Det er IKKE tilla
adt at træne imelle
em turneringsgrupper
unde
er turnerings afvik
klingen.
AT RÅDFØRE
R
SIG:
Det er
e tilladt at få gode
e råd på en runde hvis
h det ikke forsin
nker spillet. Den der
d
giver råd skal forholde sig bag spillerne
e i det pågældende
e flight, så han/hun
n ikke
forstyrrer spil afviklin
ngen. Eneste undta
agelse er i double,, hvor spillerens makker
m
må stille
s
sig og vise hv
vor man gerne vil have bolden spille
et hen.
TEE STEDET:
Når en spiller skal spa
arke bolden i spil fra
f tee stedet, skal han sikre sig at bolden
b
ligge
er inden for det op
pmærkede tee sted
d. Bolden er inden for tee stedet nårr en del
af bo
olden har kontakt med tee stedet.

BOLDEN SPILLES SOM DEN LIGGER:
Forbe
edre boldens place
ering:
En spiiller må ikke forbe
edre boldens place
ering for at opnå e
en fordel med en
eventuel bedre linje mo
od hul eller forhind
dring. Det er IKKE tilladt at fjerne/flyytte
noget voksende eller på
å banen fikseret fo
or derved at opnå e
en bedre linje og
placerring af bolden.
Indtag
ge ret placering før spark:
En spiiller er i sin gode rret til at indtage en
n god og stabil placcering bag bolden før
han sp
parker, dog uden a
at brække grene eller
e
lignende.
SPARKE TIL BOLDEN:
Et spa
ark er en fremadgå
ående bevægelse med foden, som h
har til intention at o
opnå
kontakt med bolden for at sætte den i bev
vægelse. Et spark må udføres med e
et
hvilke
et som helst områd
de af foden, dog sk
kal der kun være e
en kortvarig kontakt
med b
bolden (undtagen n
når man løfter/chiipper bolden ellerr når man putter m
med
fodsålen).
Man m
må ikke lave “ført” bold ved at have la
angtids kontakt med bolden for at sttyre
den. D
Der er ingen følges
straf hvis du ved ett uheld rammer din bold uden at den
n
ændre
er sin position.
LIGGE
ENDE BOLD I SPIL - FLYTTET:
Hvis e
en bold der ligger s
stille på banen bliv
ver ramt af en anden spillers bold og
g
derved ændrer position
n, skal den bold der blev ramt genpla
aceres på banen u
uden
straf. Hvis en liggende b
bold i spil bliver ra
amt af spilleren elller hans udstyr og
g
derved ændrer sin position, bliver den pågældende spiller straffet med 1 spa
ark
som tiillægges dennes s
score, og bolden genplaceres.

MAR
RKERING, LØFT OG
G GENPLACERING
G:
En bold
b
der skal flyttes fra banen, skal markeres
m
præcist med en markør (ff.eks
poke
erchip eller mønt) som man placere
er bag bolden ud frra boldens centrum
m
foregående i spillets retning.
r
Når man derefter
d
skal genplacere bolden ligg
ger
man
n den præcist foran
n den gældende markør
m
og genopta
ager spillet derfra..
Vælger man at markere foran en forhindring skal man sø
ørge for at have en
pers
son fra samme flig
ght med hen til at overvære
o
selve ma
arkeringen, hvis muligt
m
anbe
efales det at spille
eren får lov til at pa
assere forhindring
gen før medspillerrne
sparrker.
LØSE HINDRINGER/GENSTANDE:
En hver
h
løst liggende genstand
g
(såsom grene eller lignen
nde) må flyttes ude
en
noge
en straf til følge. Undtagelsen
U
er, hv
vis bolden ligger på
å green og hvis
fjern
nelsen af genstand
den får bolden til at
a bevæge sig - så straffes spilleren
n med 1
sparrk som tilskrives dennes
d
score. Nårr en bold er i bevægelse må man ikke
fjern
ne løse genstande
e som kan have ind
dflydelse på boldens kurs/retning.
OUT OF BOUNDS:
En bold
b
er out of bounds når hele bolden
n ligger out of bounds. Hvis en bold er
e out
of bo
ounds fortsætter spilleren
s
med 1 spark som straf, ved
d at tage bolden tilbage
så tæ
æt på det sidste sted han sparkede fra
f som muligt og genoptager spillet
derfra. Bolden er også
å out of bounds på andre baner. Bold
den er også out of
boun
nds hvis den kryds
ser start linjen på en anden banes te
ee sted eller hvis den
d
ende
er bag tee stedet på
p det hul man spilller.
GEN
NPLACERING (Kick
k and distance):
En spiller
s
må på et hviilket som helst tids
spunkt vælge at genplacere bolden og
derv
ved modtage 1 spark som følgestraf.

FORHINDRINGER:
Et-benede forhindringe
er, er forhindringe
er bestående af ét e
enkeltstående
eleme
ent (som f.eks: en pind eller sten) so
om man skal spille
e enten højre eller
venstre om i spilretning
gen i henhold til hu
ul beskrivelsen. Hvvis en spiller den
forkerrte vej omkring de
enne type forhindrring skal han spark
ke tilbage af den
samm
me forkerte side, fo
or derefter at forsø
øge at passere forrhindringen på ny på
den rigtige side.
To-be
enede forhindringe
er, er forhindringe
er bestående af præcist to elemente
er
som s
synliggør et sted hvor man skal sparrke imellem disse. Disse forhindring
ger
spilles
s som 2 stk. Et-benede forhindringe
er. Det vil sige at hvis du kommer de
en
forkerrte vej rundt om ett af elementerne, så
s skal du også he
er tilbage af den
samm
me forkerte vej.
Fler-b
benede (lukkede) forhindringer, er forhindringer
f
som
m består op til flere
e
eleme
enter som danner et lukket område hvor bolden skal s
spilles igennem frra
den rigtige side i spilrettningen angivet på
å hul beskrivelsen. Hvis en spiller
misse
er en lukket forhindring må han spillle tilbage udenom/ovenover eller så
ågar
tilbage igennem selve forhindringen. Vær dog opmærksom
m på at bolden skal
have p
passeret forhindringen fra den rigtige side i henhold ttil hul beskrivelsen.
SPECIAL HUL REGLEN::
Den tu
urnerings ansvarllige forening har mulighed
m
for at klassificere et hul so
om
“Special hul”. I et sådanne tilfælde ændres max antallet af s
sparket på det
pågældende hul. Der bliver fastsat en fas
st max score på hu
ullet og hvis en spiller
ikke få
år bolden i hullet inden han/hun nårr til max scoren, tilldeles spilleren en
n
følges
straf på 1 spark som tillægges score
en. Her har spillere
en desuden mulighed
for at bruge fri/gratis ge
enplacering, men dog kun hvis spille
eren markerer sin
n
bold p
på siden inden sparket forsøges. Gle
emmer man at markere før sparket,,
koster genplacering 1 spark som straf
Lokale regler:
Der ka
an forekomme lok
kale regler på de enkelte baner, diss
se vil fremgå på
huloversigten. DFGF ka
an til turneringer vælge
v
at ”overrule” lokale regler, dette
gennemgang inden
n turneringen starrter.
vil fremgå under regelg

