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Lektion 2 

Spil op ad fairway 

Færdsel frem af banen 
Når alle spillere i bolden har slået ud, går man i retning af egen bold. Undervejs gør man sig tanker om, med 

hvilke værktøjer (Jern eller kølle) man bedst kommer videre med. Alle standser, så man ikke er længere 

fremme end den korteste bold. Dette gælder hele vejen op til greenen. Det kan være farligt at være foran 

den bold der bliver slået til. Hastigheden kan være over 200 km. I timen, så en hård golfbold med den 

hastighed kan forvolde betydelig skade. Er der træer eller andre forhindringer som bolden kan ramme, skal 

man være opmærksom på, at bolden kan sendes i andre retninger end lige frem – stadig med ganske 

betydelig kraft. Ikke blot skal medspillerne i bolden være opmærksomme på det, men også spilleren selv.  

Når man bevæger sig frem ad banen, er det vigtigt hele tiden at have sin vogn eller bag med sig, og hele 

tiden anbringe den, så man ikke skal gå tilbage for at hente den (Flow i spillet). 

Slag på fairway 
Generelt skal bolden spilles som den ligger. Der er dog visse undtagelser – Nedenfor nævnes de hyppigst 

forekomne: 

• Bolden ligger på et dæksel eller rist 

• Bolden ligger delvist eller helt nede i banen som følge af våde og bløde baner 

• I visse våde årstider kan baneudvalget have indført en lokalregel om ”Oplæg” 

I ovenstående tilfælde markeres bolden og placeres indenfor et scorekorts afstand. Dog ikke nærmere 

flaget. 

Der findes flere andre forhold, under hvilke bolden skal omplaceres. Se herom i golfreglerne. 

Det er tilladt at tage indtil flere prøvesving forud for det egentlige slag. Af hensyn til flow i spillet, bør dette 

dog begrænses til maximalt 2 prøvesving. Af hensyn til banen, bør man så vidt muligt undgå at ramme 

græsset under prøvesving. 

Inden du slår, er det vigtigt at sikre det kan gøres uden fare for foran gående. På de fleste huller er det 

rimelig let at se banens forløb. Bakker og vinkler på fairway kan dog forhindre udsynet væsentligt. Den der 

slår, har ansvaret for, at det kan gøres uden fare for andre. Lad være med at tænke, at jeg skal slå 

århundredets slag, for at ramme dem foran. Vent hellere til slaget kan foretages sikkert. 

Selv de bedste kan slå et meget skævt slag, som går i en helt anden retning end tiltænkt. F.eks. kan det gå i 

retning af et andet hul, hvor der går andre spillere i en anden bold. Sker det skal der højt råbes FORE. De 

andre medspillere i bolden bør være behjælpelige hermed, hvis de ser det. Råb hellere FORE engang for 

meget, end engang for lidt. 

Undertiden sker det under et sving, at man havde til hensigt at ramme bolden, men ikke gør det. Dette er 

et tællende ”Luft slag”. Hvis markøren står ved egen bold et godt stykke væk, er det ikke altid muligt at se 

om det var hensigten at ramme bolden. Den gode sportsmand vil altid gøre markøren opmærksom på, at 

der var tale om et luft slag. 

Når slaget er slået, sker det ofte at slaget har taget et græsturf med sig. Genplacer, om muligt græsset, og 

træd det ganske let ned. 
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Ligesom ved udslag fra teesteder, er det god sportsånd, at de andre spillere i bolden hjælper spilleren der 

slår, med at se hvor bolden lander. 

Spil i bunkers 
Bunkers findes langs med fairways og omkring greens. Langt de fleste huller har sådanne. 

Er din golfbold landet i en bunker, så parker din golfvogn 4-5 meter fra bunkeren. Hvis der er tale om en 

green bunker, må der ikke køres med vogn mellem bunkeren og greenen, og vognen skal parkeres mindst 

4-5 meter fra den bunkerkant der vender bort fra greenen. 

Når du går ned i bunkeren, så gør det fra dennes laveste side, også hvis du derved skal gå gennem 

bunkeren. Det er vigtigt at beskytte bunkerens kanter, så undlad, om muligt, at træde på dem. Også når du 

skal op af bunkeren igen. 

Det er ikke tilladt at lave prøve slag i bunkers. Laver du derimod prøvesving, må sandet ikke rammes. 

Efter at du har udført dit slag i bunkeren, skal denne rives så sandet er så plant som muligt. Ikke kun der 

hvor du har slået, men også der hvor du har gået. Riven skal efterlades i bunkeren, på tværs af hullets 

spilretning, og uden at noget af riven er på græssets kanter. Det letter greenkeeperens arbejde. 

Spil i rough 
Det sker at bolden slås ud i roughen. Det giver en del udfordringer: 

• Det kan være svært at finde bolden igen. Når man når frem til det sandsynlige nedslagsted, har 

man 3 minutter til at finde bolden. Det er spillerens eget ansvar at finde den, men det er god 

sportsånd som medspiller, at hjælpe med at søge. 

• Undlad at tage vognen med ud i roughen, for ikke at ødelægge mere af den, end højest nødvendigt. 

Golfvognen gør også mere gavn på fairway, idet bagfra kommende spillere da kan se, at du er 

derude. 

• Hvis du allerede, ved slaget, kan se at bolden bliver svær at finde, kan det være en god ide også at 

spille en ”provisorisk bold”. Hvis man ikke, efter at have ledt, kan finde den første primære bold, 

kan den provisoriske bold bringes i spil – Godt nok med straf, men der spares tid ved ikke at skulle 

gå tilbage for at spille en ny bold, fra det sted man slog. 

• Der må gerne laves prøvesving i roughen. Dog må dette ikke være i nærheden af bolden, så lejet 

derved forbedres. Bolden skal som udgangspunkt spilles som den ligger. Man må heller ikke presse 

et jern ned bag bolden. Dette betragtes også som en forbedring af boldens leje, og er forbundet 

med straf. 

• Der er ofte buske og træer ude i roughen. Det er ikke tilladt at knække grene og lignende af, for 

derved bedre at kunne ramme bolden. Løse naturgenstande må fjernes, men det skal ske uden at 

boldens leje derved forbedres, eller at bolden flytter sig. 

 


