
  

 

                                                             

 

  

 

Leik og keppnisreglur. 
 

1. Leiknar er 18 holur á Urriðavelli og 9 holur á Ljúflingi og er leikið er með 4 manna texas scramble 
leikformi. Allir slá af teig og er besta höggið valið og leika allir þaðan.  
Sá kylfingur sem er með hæðstu forgjöf í hollinu slær alltaf fyrstur. 
 

2. Forgjöf kylfinga í 4 manna scramble er lögð saman og deilt í með 10 – Forgjöf liðsins getur aldrei 

orðið hærri en lægsta leikforgjöf kylfings í hollinu. 

 

3. Næst holu er á 4. 8. 13. og 15. Sá sem á mælinguna skrifar sitt nafn ekki allt hollið. 

 

4. Græni boltinn. Hvert holl fær einn auka bolta og þarf hollið að velja einn kylfing úr hollinu til að leika þeim 

bolta aukalega á 15. braut og leggjast þau högg við skor liðsins á þeirri holu. Dæmi: Þið leikið 4 manna 

scramble alveg eins og á að gera og ef þið endið á 2 höggum og græni boltinn endar á 3 höggum þá skrifið 

þið 5 á kortið á þeirri holu. 

 

5. Afbrigði teiga:  

Teigur nr. 5 Allir kylfingar slá af gamla teig  – Keilur merkja teiginn.   

Teigur nr. 6. Gamli fremsti teigur notaður og merktur með keilum. Aðeins má nota 7. Járn og pútter 

á þessari braut. -   

Teigur nr. 12  -  Allir slá af teig 46 -  

Teigur nr. 13 – Hér er eiga allir að rúlla boltanum eftir stígnum og merkja Keilur hvaðan skal rúlla. 

Teigur nr. 14 – Keilur merkja teiginn.  

Teigur nr. 17  -  Keilur merkja teiginn  og slá allir þaðan.  

Hér meiga allir kylfingar henda boltanum einu sinni á þess að það telji sem högg!!!!!! 

  

6. Veitt verða verðlaun fyrir besta skor beggja liða á Urriðavelli. Veitt verða verðlaun fyrir besta skorið 

á Ljúflingi.  

 

7. SAUÐIR VINSAMLEGAST ATHUGIÐ AÐ ÞIÐ FÁIÐ NESTISPAKKA MEÐ YKKUR. ÞAÐ VERÐUR TJALD VIÐ 

SKÁLANN EFTIR 9. OG 18.  BÆNDUR verða á ferðinni eins og hægt er og reyna að sinna ykkur.  

EKKI HRINGJA Í SKÁLANN EÐA Í BÆNDUR MEÐAN LEIKAR STANDA.   

 

Góða skemmtun og eigið góðan dag.    

 

Bændaglímuráðið. 
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