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§1 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. 
 
 §2 Boldvalg:  

 a.  En spiller må kun benytte én bold pr. bane pr. omgang. 
 b. En bold, det bliver så stærkt beskadiget, at den ikke med rimelighed kan benyttes  
  til videre spil på den pågældende bane, hvilket er et dommerskøn eller hvis en 
  bold bortkommer og ikke findes inden for 5 minutter, optages spillet ved:  
  1) Spilleren får lov til at benytte en anden bold på den pågældende bane. 

  2) Denne bold skal placeres, hvor den forrige sidst lå stille hhv hvor den 
sprang af banen efter korekt at have passeret grænselinien. 

  3) Allerede udførte slag med den ødelagte eller bortkomne bold plus et  
  tillægsslag for at få lov til at benytte en ny bold er det  udgangspunkt, som 

den pågældende spiller starter fra, når vedkommende slår sit første slag 
med den nye bold. 

 
§3 Spil: 

 a.    Forberedelsen til et slag foregår ved at bolden placeres med hånden eller 
putteren på startfeltet. Inden slag udføres skal spilleren indtage slagstilling. Putte-
ren skal føres med begge hænder. 

b. Første slag udføres fra startfeltet.  
1. Såfremt bolden ikke har passeret grænselinien korrekt, placeres den atter på 

startfelten, hvorfra der spilles, indtil bolden har placeret grænselinien korrekt. 
2. Såfremt bolden har passeret grænselinien korrekt, men ligger udenfor spille-

feltet, lægges den vinkelret ind på udlægslinien (jfr §8 pkt 3-5) 
3. Såfremt bolden har passeret grænselinien korrekt og ligger på spillefeltet, skal 

den blive liggende og der spilles videre herfra. 
 c. En bold i spil må kun med et slag af gangen slås fremad med putteren. Bolden  

skal ligge stille, før den må slås videre og den må kun berøres med putteren i et 
kort øjeblik (et moment). 

 d. Et slag er udført når spilleren i slagberedskab berører bolden med putteren,  
  hvorefter bolden sætter sig i bevægelse.  
  1. Ved "sætter sig i bevægelse" forstås, at bolden forlader sit udgangspunkt.  
  2. Specialregel for øveslag i "luftet". Et slag er udført, når bolden sætter sig i  

  bevægelse som følge af umiddelbar indvirkning af putteren - også hvis denne 
ikke berører bolden. 

 e. Alle slag, der sætter bolden i bevægelse, tæller et slag. Tilfældige berøringer af  
 bolden, uden at en entydig slagberedskabsstilling er indtaget, tæller ikke som 

slag. 
  
§4 Slagberedskab:  
 Slagberedskab foreligger, når spilleren efter at have placeret putteren bag bolden fører 

putteren bagud. Slagstilling foreligger endvidere, når spilleren udfører øveslag i "luften". 
 
§5 Bold i spil:  
 En bold befinder sig i spil:  
 a. Når den ved et slag er sat i bevægelse fra et udgangspunkt i startområdet og be- 
  væger sig herfra mod grænselinien eller forhindring   
 b. Når den efter korrekt passage af grænselinien stadig befinder sig på spillefeltet  
  undtaget i målet (hullet). 
 
§6 Slag:    
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 Hver berøring af bolden med putteren tæller et slag (jfr dog §3e). Hvis bolden ikke når i 
mål på eller før det 6. slag skal et tillægsslag yderligere tilregnes, således at spilleren her-
efter får noteret 7 på den pågældende bane, hvilket samtidigt er det højeste mulige antal 
slag, en spiller kan opnå på en bane. Dette gælder dog ikke for strafslag, idet disse tillæg-
ges det opnåede resultat. 

 
§7 Spillerækkefølgen:  
 a.  Banerne skal i hver omgang gennemspilles i rækkefølgen fra nr. 1 til nr. 18. 
 b. Spil på en bane må påbegyndes, når den forrige spiller har afsluttet sit spil og når  
  denne har forladt banen. 
 c. Ved gruppespil skal hver bane spilles af spillerne i samme rækkefølge inden for  

 samme omgang (undtagen ved omspil). Spil på den efterfølgende bane må på-
begyndes, når den sidste spiller i den foranliggende gruppe har afsluttet sit spil 
og hele gruppe har forladt banen. 

 
§8 Udlægsslag og indlæg af bolde til stregmarkeringerne:  
 Ved udlægsslag på en bane skal bolden placeres i startområdet. Dette gælder tillige hvis 

bolden ikke passerer grænselinien eller passerer denne ukorrekt efter udført slag.  
  
 I DET FØLGENDE GÆLDER, AT BOLD I SPIL HAR PASSERET GRÆNSELINIEN  
 KORREKT . 
  1) Bold i spil, der forlader banen, skal placeres på det sted, hvor den forlod 

banen. 
  2) Bold i spil, der overvinder en forhindring på en ikke forskriftsmæssig  
   korrekt måde, placeres før forhindringen, der, hvor dens korrekte løb  
   ophørte. 
  3) Bold i spil, der bliver liggende ved bande eller forhindring, placeres vinkelret 

ud fra bande eller forhindring, således et nyt slag er muligt. Foran for-
hindringer i spilleretningen må bolden flyttes 30 cm ud. I alle øvrige tilfælde 
må den kun flyttes 20 cm ud. 

  4) Bold i spil, der bliver liggende i en forhindring, må placeres tilbage eller  
   frem alt efter, hvilken retning den kom fra inden den lagde sig stille. 
  5) Ved Bold i spil, der løber tilbage over grænselinien og falder til ro bag  
   denne gælder: 
   a. Bolden skal placeres der, hvor den overskred grænselinien, evt. med 

udlæg til udlægslinie. 
b. For "et-slags-baner" gælder, at alle slag skal udføres fra startområ-

det. 
c. En bold må HØJST lægges så langt ind, at dens berøringspunkt be-

rører stregmarkeringen. 
 
§9 Forhindringer:  
 Forhindringer skal passeres på den foreskrevne måde. En forhindring er passeret, hvis 

boldens berøringspunkt har berørt eller helt har passeret grænselinien. 
 
§10 Mål:  
 Bold i mål er opnået, når bolden falder til ro i målet (hullet). 
 Ved "falde til ro" forstås at bolden ikke ved egen hjælp er i stand til at forlade målet. 
 
§11 Spil på bane er slut:  
 Spil på en bane er slut, når bolden er i mål eller hvis bolden i 6. slag ikke har nået målet, 

hvorefter §6: "Slag” træder i kraft. 
 
§12 Boldens løb:  
 a. En spiller må kun flytte en stilleliggende bold med sin hånd under kontrol af sine  
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 medspillere, banedommer eller en almindelig dommer. Skal bolden fjernes fra 
spillefeltet for at rengøres, skal det tydeligt markeres, hvor den lå. 

 b.  For en banes renhed er spilleren selv ansvarlig. Tilfældige forhindringer må, me-
dens bolden er i bevægelse, kun fjernes, såfremt det kan ske uden at påvirke 
boldens løb. 

 c.  En bolds løb må, efter slaget er udført, ikke med vilje påvirkes af spilleren eller 
andre personer. Dog er det tilladt at skærme for vinden. 

 d.    Påvirkes en bolds løb af ydre omstændigheder (undt. vindstød) kan spilleren an-
mode om et nyt slag fra det sted, hvor bolden sidst lå stille, uanset om påvirknin-
gen var til fordel eller ulempe for pågældende spiller. Denne anmodning skal ret-
tes til en dommer. Hvis anmodningen efterkommes, skal det slag, der blev påvir-
ket, ikke tælles med. 

 e. En bold i spil, som har lagt sig til ro og som derefter under påvirkning af ydre om-
stændigheder atter sætter sig i bevægelse, skal lægges tilbage til det sted, hvor 
den først havde lagt sig til ro. 

 
§13 Betrædning af baner:  
 En bane må generelt ikke betrædes, så længe bold i spil bevæger sig. Endvidere må ba-

ner kun betrædes, hvor dette er tilladt. 
 
§14 Straffebestemmelser:  
 Straffe ved spilleregelsovertrædelser er sammenfattet i  ”STRAFFEBESTEMMELSER-

NE”. 
 
§15 Undtagelsesbestemmelse: 
 Opstår der tilfælde, der ikke er beskrevet her, eller hvor der ikke allerede er skabt præce-

dens, kontaktes overdommeren, der efter skøn fastlægger spillereglerne.  
 
§16 Gyldighedsområde: 
  Disse spilleregler og øvrige bestemmelser er gældende for alle nationale og internationale 

turneringer, som afholdes i Danmark. 
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Oversigt over tilkomne ændringer: 
 
Dato: Sted: 
  
19. februar 2005  Fredericia 
 
 


