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Lektion 1 

Før starten på en runde 
I Odense Eventyr Golf (OEG) benævnes de spillere som udgør en start med samme starttid og sted for ”En 

bold”. I nogle klubber, andre steder i landet, bruges benævnelsen ”En flight”. I det følgende bruges alene 

benævnelsen ”En bold”. 

En bold kan bestå af 2-4 spillere. 

Tjek at du har Pitchfork og markeringsmærke med. 

Bekræftelse af starttid 
Alle spillere skal have bekræftet deres starttid og udskrevet scorekort i Golfbox inden man møder op på 1. 

Teested. Starttiden skal være bekræftet senest 15 minutter før den bookede tid, da tiden ellers frigives til 

andre spillere. Hvis en spiller har booket tid (I Golfbox) for hele bolden, kan vedkommende også bekræfte 

tiden for alle samt udskrive scorekort for de andre i bolden. Har man imidlertid booket sig ind på en tid, 

oprettet af andre man gerne vil spille med, skal man selv bekræfte tiden og udskrive eget scorekort. 

Udskrivelse af scorekort 
Når scorekort udskrives, vær da opmærksom på at vælge den rigtige bane / sløjfe (Syd – Nord – Vest – Pay 

and Play).  

Valg af Teested 
Vælg det rigtige Teested, før scorekort udskrives. I Odense Eventyr Golf benævnes Teestederne 51 – 54 – 

59 og 64. På andre baner udenfor OEG kan benævnelserne være anderledes. Benævnelserne er udtryk for 

længden på hullerne. Som Kanin skal du altid vælge Tee 51. Når scorekortet er udskrevet medbringes dette 

til 1. Teested – Ved Tirsdagsspil for Kaniner skal det dog afleveres til Kaninlederne ved skranken i klubhuset 

(Samme etage som Shoppen). 

Flere måder at begynde en runde på 
Der er flere måder en bold kan starte en runde på. De mest anvendte er ”Løbende start” og ”Gunstart”. 

Løbende start 
Løbende start vil sige, at starten foregår på Banens / Sløjfens 1. Teested, og på det tidspunkt som fremgår 

af scorekortet (Den tid du har booket). Vær klar på teestedet ca. 5 minutter før, så bolden kan slå ud 

(Begynde at spille) til tiden. Start før eller efter er ikke hensigtsmæssig, da det kan forstyrre andre boldes 

forløb på banen. Er man fremme ved 1. teested mere end 5 minutter før starttid, kan den foran gående 

bold være ved at slå ud. Bevar da en rimelig afstand til den og forstyr den ikke, ved f.eks. at snakke. 

Gunstart 
Gunstart benyttes ofte som start ved spil hvor det er hensigtsmæssigt at mange starter og slutter en runde 

på samme tid. Ved Kaninernes tirsdagsspil gøres dette, så vi efterfølgende kan samles i restauranten for 

socialt samvær. 

Ved gunstart er starttiden den samme for alle bolde. Det betyder, at alle ikke kan starte på teested 1. 

Boldene fordeles over alle huller på banen / sløjfen. På en 9-hulsbane kan man således skulle starte på hul 

5. Der spilles så frem til og med hul 9, hvorefter bolden fortsætter til hul 1 og frem til og med hul 4. 
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Gunstart kræver et par opmærksomhedspunkter: 

• Det er meget vigtigt at starte til den angivne tid. Hverken før eller senere, da dette giver kø i 

forhold til de andre bolde i runden. 

• Når man går frem mod starthullets teested, kan det blive nødvendigt at krydse andre huller. Der 

burde ikke være spillere / bolde på disse huller, men det vides jo aldrig helt sikkert! Pas derfor på 

dig selv, når du skal krydse hen over hullet. 

• Tilsvarende kan det blive nødvendigt at krydse huller på tilbagevejen fra sidst spillede hul. Være 

også der opmærksom på, om nogen spiller på de huller der skal krydses. Det er mere sandsynligt at 

der er spillere derude nu, især hvis runden har taget længere tid end forventet. 

Teesteder 

Parkering af golfvogn 
Vognen sættes ved siden af teestedet i en god afstand dertil (4-5 meter eller mere). Der må ikke køres med 

vogn på selve teestedet. 

Adfærd på teestedet 

Ved første teested, er det god etikette at hilse på hinanden i bolden og ønske god tur. 

Første teested er banens farligste teested. Det er der de fleste ulykker sker. Mange skal lige lave lidt 

svingøvelser inden der skal slås ud. Vær sikker på, at du har nødvendig og sikker afstand til dine medspillere 

i bolden, hvis du gør det. 

Ved første teested aftales det, hvem der er markør for hvem, og man bytter scorekort med ens markør. Det 

er markørens opgave at holde styr på antal slag, for den spiller i bolden, man er markør for. Brug eventuelt 

en tæller, kuglesnor eller andet, for ikke at glemme antal slag. 

Udslag skal ske mellem markeringerne. Ikke foran og ikke mere end to køllelængder bagud. 

Der findes skrevne og uskrevne regler for hvem der skal slå først ud, men almindeligvis anvendes disse ikke. 

Den spiller der først er klar, går på teestedet og slår ud. De følgende spillere i bolden holder sig klar, så der 

ikke spildes tid, ved først at begynde på klargøring, når teestedet er forladt af den foregående spiller (Ready 

golf). 

Ved brug af driver anvendes altid en tee. Ved jernslag er det også en god ide at anvende en tee, da dette 

skåner teestedet. Husk at fjerne din tee igen, da de ellers kan beskadige greenkeeperens maskiner. Er man 

uheldig og får slået bolden lidt frem, men ikke ud over teestedet, må bolden ikke anbringes på en tee, men 

skal spilles som den ligger. 

Almindeligvis er det kun den spiller som skal slå ud, som opholder sig på teestedet. De andre bør stå ved 

siden af teestedet og bag den spiller som skal slå. Snak og støjende adfærd skal undgås. 

Det er altid god sportsånd at holde øje med den bold som slås ud, og være spilleren behjælpelig med at se 

hvor bolden lander. 

 


