
Mentor vejledning 

Råd og tips når du hjælper 
ved kaninturneringerne 

Det skal være sjovt
Vær venlig og positiv, smil og ros. 

Du er her for at hjælpe med  
golfreglerne, lære begynderne godt 

flow på banen og god etikette.
Du er ikke træner og skal ikke 
undervise i svingteknik og slag

Et par etiketteområder, du godt må
omtale (der er mange flere, nævn
dem hvis det er relevant):

• Undgå snak og støjende adfærd 
når en spiller skal slå.

• Ingen forlader teestedet, før alle 
har slået inkl. provisoriske bolde

• Pas på din skygge (især på green).

• Råb ”Fore” hvis din bold har 
retning mod andre mennesker 
eller forsvinder ud af syne.

• Træd ikke i andres puttelinje eller 
dennes forlængelse.  

Og så sidst men ikke mindst – hyg dig 
med dine begyndere/kaniner. De er 

meget glade og taknemmelige for at 
du hjælper dem i gang.

Begynderudvalget og kaninerne siger 
mange tak for din hjælp. 

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om 
noget kan du altid spørge 

turneringsledelsen før eller efter runden 
eller skrive til 

furesoekanin@gmail.com
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Før runden

• Meld dig hos turneringslederen 
senest 30 min. før tee-off.

• Tjek at dit hold er kommet (følg dem 
evt. til jeres første tee - gunstart).

• Vær ved første tee mindst 10 min. før 
tee-off.

• Hav din regelbog (sidste nye udgave) i 
lommen.

• Evt. en baneguide.

1 Ved 1. tee

• Tjek at scorekort er korrekt udfyldt og 
at der byttes rundt.

• Forklar kortfattet markørs opgave.

• Tjek at spillerne har pitchfork i 
lommen, regelbog i baggen, 
markeringsmærker parat og bolde 
mærkede så de altid med 100% 
sikkerhed kan identificeres.

• Gennemgå spillerækkefølge.

• Overvej provisorisk bold.

2 Fra tee til green

• Genplacer turf.

• Placering af bag.

• Hurtig afsted – vær klar når det er ens 
tur.

• Giv dig tid til at drøfte relevante 
regelsituationer, herunder 
dropperegler. Hvis der er et 
regelspørgsmål, du ikke med 
sikkerhed kan besvare, så tag det 
sammen med dit hold op med 
turneringsleder efter runden.

3

På green

• Bag stilles på vej mod næste tee.

• Nedslagsmærker rettes op (også 
andres).

• Stillingtagen til flagstang inden slag. 
Lade blive i hul, fjerne eller passe.

• Markering og rensning af bold.

4 Efter green

• Hurtigt til næste tee. Drøft scores på 
vejen til eller ved næste tee.

• Scorekort udfyldes først ved næste 
tee.

• Der lægges ikke  vægt på honnøren.  
Vi spiller ready golf

5 Efter runden

• Spillerne siger tak for spillet til 
hinanden, herrer tager hoved-
beklædning af. Der gives hånd.

• Scorekort færdiggøres med point, 
sammentælling og underskrifter. 

• Mentor kontrollerer og afleverer alle 
scorekort til turneringsleder hurtigst 
muligt.
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