Vejledere
Vi har brug for din hjælp for at hjælpe vores begyndere godt på
vej, så de bliver bekendt med at gebærde sig på golfbanen.
Hvad forventer vi ikke af vores vejledere?
Lad os starte med at fortælle, hvad vi ikke forventer:
Det er ikke din opgave at lære begynderne noget om svingteknik.
Det er ikke forbudt at hjælpe lidt til, hvis man kan se nogle
åbenlyse fejl, men det er ikke din primære opgave.
Det er ikke alle, der bryder sig om at blive rettet på.
Spørg på første tee, om du må komme med
kommentarer til deres sving.
Vi forventer heller ikke, at du er regelekspert - men du bør kende
de mest basale regler: Dropperegler, strafområder osv.
Hvad forventer vi af dig?
Din opgave er først og fremmest at hjælpe begynderne med flg.
opgaver:
Scorekort
Hjælpe med at udfylde scorekort. Vis dem konverteringstabel og
udfyld alle 18 huller. Tjek scorekort, inden I spiller.
Ved første hul
- Hils pænt på hinanden
- Kontroller, at der er medbragt pitchfork og
markeringsmærke, og at spillerne har sat et personligt
mærke på deres bold.
- Byt scorekort
Ved teested
- Markør skal holde øje med med spillers bold

-

Vær altid klar til at slå ud
Skiftes til at slå, så ikke alle skriver

På banen
Din opgave er at guide rundt og holde tempo
- Rigtig placering af bag
- Begræns antal prøvesving
- Tag altid en provisorisk bold med, hvis I er usikre på, om I
kan finde den oprindelige bold.
- Vi leder kun 3 min. efter en bold
- Sæt tempo - undgå unødig snak. Det skal være hyggeligt,
men snakken må ikke sinke spillet.
- Saml bolden op, når alle slag er brugt
- Græstørv lægges på plads
- Forklar regler på stedet - droppe regler, vandhazard osv.
- Fortæl om, hvordan man lukker igennem
Ved green
Gennemgå opførsel omkring green, og hvad der er vigtigt
- Stil baggen på vejen til næste teested
- Markér altid bolden
- Gå ikke i andres puttelinie
- Aktivér begynderne med at hjælpe med at holde flag osv.
- Læg flaget på et hensigtsmæssigt sted
- Bliv på green, til alle har puttet færdig
Når matchen er færdig
- Hils pænt på alle, der har spillet sammen
- Skriv sidste scorer ned og tæl sammen
- Vis, hvordan scoresammentællingen skal noteres
- Tjek, at alle scorekort er korrekt udfyldt - tjek specielt
spillehandicap
- Husk underskrift

VIGTIGT!
Når der er greenfee spillere skal de have ret til at spille og lukkes
igennem. De har første prioritet

