
Bra att veta för dig som är nybörjare innan du går ut på banan 

Den här utrustningen behöver du 

 Egen bag och klubbor 

 Märkta bollar  

 Peggar (kortade, finns sekatör på 1:a tee) 

 Scorekort 

 Penna 

 Greenlagare 

 Extra boll i fickan 

 Vatten 

 Näring 

Innan rundan 

 Läs på om hcp/poäng-räkning 

 Läs på om regel 16-19 

På banan 

Vett & etikett 

 Uppsikt, var befinner sig andra spelare i egna/andra bollen?  

 Hjälp medspelare med att kolla var deras boll hamnar 

 Slå alltid en provisorisk boll om du tror du inte hittar din boll  

 Hjälp till med att leta boll om du inte kan/ska slå, max tre minuter 

 Om ni lämnar fairway för att leta boll, lämna en bag kvar så efterföljande spelare ser att ni är 

utom synhåll 

 Laga alltid minst ett nedslagsmärke på green, om tid finns 

 Lägg tillbaka torvor på fairway 

 Kratta bunker, lägg krattan i bunker i spelriktning  

 Tystnad när någon spelare ska slå, även spelare på intill-liggande hål 

 Kliv eller stå inte i andra spelares puttlinje 

 Markera din boll på green om du ligger i vägen 

 Stå still när någon puttar 

 Erbjud bakomvarande boll att gå igenom, om man spelar långsammare än framförvarande 

boll  

Speltempo 

 Ready-golf. Gå fram till bollen så snart det är riskfritt, förbered slaget och slå. Vänta inte  

 Bag-placering, ställ bagen på rätt sida green 

 Kolla greenens lutning/boll-position på väg fram för att lämna bagen vid green 

 Gå till nästa tee så fort som möjligt 

 Score-kort fylls inte i på eller nära green 

 Ta med minst en klubba om man letar boll 

 Ha alltid en extra boll i fickan 

 Gå kortaste vägen i bunkern 

 Hjälp varandra med bagar, krattning osv 

 Gå snabbt mellan green och nästa tee 

 Försök ligga hack i häl på bollen framför 

 Målet är att spela 9 hål på ca 2 timmar! 

 


