Hvad forventer vi af mentorer
http://www.fggolf.dk/medlem/er-du-nyt-medlem/kaninklubben/mentorer

Der er mange ting, en ny golfspiller skal lære, specielt omkring etikette og golfregler.
Du skal lære begynderne og kaninerne følgende:











Check altid de lokale regler
Tag en snak om dresscode
Klubbens ordensregler
Bytte scorekort på første teested
Startrækkefølge efter startlisten ellers trækkes lod
En pitchfork skal der altid være i lommen, inden spillet begynder
Regelbogen skal være med på banen enten i bag’en eller i lommen
Oplys om hvilken bold der spilles med (brug evt. personlige mærker)
Bolden skal placeres eller tee’es op indenfor teestedets afgrænsning
Der skal være ro og ingen snakken, når en spiller skal slå et slag

Gå rask mellem slagene – tempo er vigtigt (http://www.fggolf.dk/bane/regler-og-etik/tips-til-hurtigt-spil)
 Bag’en skal altid være indenfor rækkevidde, og mens andre slår, forbereder man sig
til næste slag
 Turfs skal lægges på plads på fairways (se film). Turfs på teesteder skal ikke lægges
tilbage, da det er meget sjældent at de her vil gro fast igen pga. et større slid fra
maskiner og spillere, med mindre det er en meget stor og sammenhængende turf.
 Der skal altid rives i bunkers, og riven skal lægges tilbage i bunkeren parallelt med
bunkerkanten (se film)
 Man skal gå ind og ud af en bunker på det laveste sted
 Lidt om afstandsmarkeringer (til forkant eller midten af green)
 Brug af baneguide
 Hvad betyder de forskellige pælemarkeringer
 Dropperegler i en hasard eller hvis bolden bliver erklæret uspillelig eller droppes fri af
ikke-flytbar forhindring eller ligger i areal under reparation
 Benytte sig af en provisorisk bold (hav en klar), hvis der er tvivl om bolden kan findes
 Lede efter bold max. 3. min – dog skal man lukke igennem, hvis man ikke umiddelbart
finder bolden, og nogen venter bagved
 Lukke igennem, hvis der opstår ledigt hul foran (hold altid øje bagud)
 Tælle egne og markørens slag
 Holde øje med sin egen bold samt markørens
 Vogne må ikke trækkes over greenområder eller mellem green og bunker
 Hvide streger omkring greens, hvor vogne ikke må trækkes over
 Vogne skal placeres i retning af næste teested
 Flaget lægges ned evt. (ikke kastes) og man skal skåne kanterne rundt om hullet
 Regler for pasning af flaget hvis det ønskes
 Nedslagmærker på green rettes korrekt op (se film)
 Ikke stå i andre spilleres puttelinie, hverken foran eller bagved, når der puttes
 Når alle har puttet ud, så gå straks til næste teested
 Udfyld scorekortet, mens de andre driver. Den, der har honnøren, driver før han/hun
skriver score fra forrige hul.
Film om rivning, reparation af turf og nedslagsmærker https://youtu.be/xksRwZa_a2k
Generelt skal mentorer vejlede og rådgive kaninerne og begynderne. Det er vigtigt at slå
fast, at man ikke er golfinstruktør. Det overlader vi til Russell og hans team. Dog må du
gerne komme med gode tips og hints.
Mentorer er ikke regelguruer. Hvis du kommer ud for en situation, hvor du er usikker på
løsningen, så spørg når du kommer ind.
Nøgleord må være: tålmodig, venlig, rolig og bestemt

