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Før runden: 

• Scorekort, pitchfork, tee’s & bolde 
o Sørg for at spillerne er klar med de nødvendige ting til runden. 

§ Tee’s og picthfork i lommen. Bolde markereret med eget 
tegn. En provisorisk bold klar, hvis der bliver behov for en 
sådan. 

o Der skal byttes scorekort – så er det klaret inden runden starter. 
o Tællesnor kan være en god idé til at hjælpe med at holde styr på 

antallet af slag. 
 

På teestedet: 
• Notere slag fra seneste hul 

o Lad én spiller starte med at slå ud, medens de andre fører 
scorekort. 
Så er der hele tiden gang i spillet. Det er vigtigt at få påbegyndt 
det nye hul, så snart der er ledigt foran 

• Spillerne finder udstyr og bolde frem 
o Sørg for at spillerne (uden at larme) finder deres udstyr, bold, tee 

mm. frem, medens én af de andre spillere slår ud. 
o Har en spiller slået ud, kan udstyret pakkes væk (uden at larme), 

medens én af de andre slår ud. 
• Påbegynde at gå frem, medens udstyr pakkes væk 

o Når alle spillere har slået ud, kan der sagtens begyndes at gå frem 
– også selvom de sidste stadig er ved at pakke udstyret væk. 

 
Undervejs på hullet: 

• Kig efter de andres bolde 
o Spillerne skal lære at kigge efter de andres bolde. Det behøves 

ikke at være alle spillere, der kigger efter bolden. De andre kan 
godt gøres sig klar til at så, hvis det er muligt. 

• ”Dirigere” spilleren i den rigtige retning 
o Når I går frem mod boldene, er det vigtig, at spillerne så vidt 

muligt dirigeres i retning af deres bolde. Skal ikke stå i en flok 
omkring den der er ved at slå. Det skal ske uden at nogen står i 
farezonen. 

• Spil og samle bolden op 
o Spillerne er gjort opmærksom på, hvor mange slag de må bruge 

på hullet. Når slagene er brugt, så SKAL bolden samles op. 
• Lukke igennem 

o Så snart én bold ikke kan findes med det samme, skal det tjekkes 
om bolden bagved skal lukkes igennem. Under søgningen skal det 
jævnligt tjekkes om der skal lukkes igennem. 
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• Honnør 

o Honnør er ikke noget, som skal vægtes særligt højt. Når på 
teestedet er klar og der er ledigt, så skal der slås ud hurtigst 
muligt. Under spil af hullet er det som udgangspunkt den der er 
længst fra hullet, der skal slå. Kan én anden spiller slå uden 
mulighed for at det skaber problemer, bør dette gøres for at hæve 
tempoet. Dette gælder også på greenen. 

• Hold tempoet 
o Golfregler og tempo er det vigtigste for en kaptajn at lære videre 

til begynderne. Så det er vigtig at overholde den tidsplan, der er 
sat for runden. 
Det at ”skynde” på begynderne skal ses som god læring 
fremadrettet. 

• På og omkring green 
o Udstyret stilles rigtigt, så det er tættest på næste hul. 
o Flaget passes af den som er tættest på hullet. 
o Der gøres opmærksom på hvad der er ens ”puttelinje”. Og at man 

normalt ikke må træde i denne. 
o Når den første er færdig med hullet tager vedkommende flaget og 

gør klar til at greenen skal forlades, når alle spillere er færdige. 
o Alle spillere behøver ikke være på green førend flaget tages op. 

Hvis én spiller er klar, passer en anden flaget imens. 
o Sørg for at spillet holdes i gang uden for meget ventetid. 

 
Efter runden: 

• Scorekort udfyldes uden at være i vejen for dem bagved 
o Kan evt. gøres i klubhuset over en forfriskning J. 

• Kort evaluering af runden fra både spillere og kaptajn 
o Hvordan gik det? 
o Hvad kan gøres bedre? 
o Er tiden overholdt? 
o Ris/ros 

 
Det skal du IKKE gøre på runden: 

• Undervisning af begynderen i teknik. Dette gøres af pro’erne og aldrig på 
banen. 

• Undgå så vidt muligt kommentarer, der kan forvirre begynderen. 
 
Hvad er vigtigst: 

• Hygge og de sociale rammer 
• Tempo – brug max. 2½ time for 9 huller og max. 1½ time for 6 huller.  
• Golfregler 


