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Lektion 3 
Lukke igennem 
Det sker, at en bold bliver forsinket i spillet på banen. Hvis man gentagne gange skal lede efter en bold, 

eller at man af andre grunde kommer bagud i tid, skal man lukke en hurtigere bagved gående bold 

igennem. I tirsdagsspil for Kaniner gør vi det ikke, men er du ude at spille på egen hånd, skal du gøre det. På 

Internettet er der flere gode illustrationer om, hvorledes man bedst lukker en hurtigere bold igennem. 

Spil omkring greens 
Området omkring greens består som oftest af forgreens (Tættere klippet græs end på fairway) samt 

bunkers (Greenbunkers). Det er sarte områder som skal beskyttes bedst muligt. Det er derfor ikke tilladt at 

trække en golfvogn mellem greenbunkers og selve greenen. Undgå også at køre med golfvogn på forgreens, 

også selv om det er længere at gå udenom. 

Parker din golfvogn eller bag, så den står i retningen mod banens næste hul. Det sparer tid når hullet er 

færdigspillet og bolden skal gå frem mod banens næste hul. 

Undgå at ramme græsset, hvis du laver prøvesving på forgreens. 

Er din golfbold landet i en greenbunker, gælder samme forholdsregler som beskrevet under ”Spil i 

bunkers”. 

Spil på greens 
Når alle har fået deres bold på green, er det den spiller der ligger længst fra hullet, som skal putte først. 

Putte rækkefølgen er altid sådan, indtil sidste bold er kommet i hul. Det kan således godt være, at en spiller 

derved skal lave 2 put i træk. Da er det god sportsånd fra medspillerne at spørge om spilleren vil have en 

pause, og derved fravige rækkefølgen. 

Det eneste sted på banen, hvor man ikke må ramme en andens bold, er på greens. Det er forbundet med 

straf at gøre det, hvis begge bolde var på green forud fra puttet. 

Vær meget omhyggelig med ikke at genere dine medspilleres spil på green: 

• Vær stille når der puttes 

• Gå ud af synsfeltet for den der er ved at putte 

• Træd, så vidt muligt, ikke i dine medspilleres puttelinje (Fra bold mod flag) 

• Dan ikke skygge hen over din medspillers puttelinje (Især om aftenen kan der være meget lange 

skygger) 

• Står du med flaget i hånden fordi det er taget op, så sørg for at flaget ikke blafrer i vinden, og 

derved påvirker putterens koncentration. Nogle spillere vil altid have flaget op, andre ønsker det 

ikke. Der er ingen regler for dette, så man gør som den puttende spiller ønsker det. 

• Marker din egen bold, hvis den ligger i puttelinjen, eller det er en mulighed at den der putter, ved 

et forfejlet put vil kunne ramme den. Hvis markeringen ligger i vejen for den der skal putte, kan 

markeringen flyttes til siden, f.eks. et køllehoved. Markeringen flyttes tilsvarende tilbage, når der er 

puttet. 
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Hvis der bemærkes nedslagsmærker på green, så skal de rettes op, uanset om det er ens eget 

nedslagsmærke. Der hvor bolden slår ned, bliver jorden under græsset komprimeret og det ødelægger 

græssets vækstbetingelser og i værste fald dør græsset. 

Brug en Pitchfork til at rette nedslagmærker op. Det gøres bedst ved at stikke Pitchforken ind på 4 sider af 

nedslagsmærket og trække den / presse den ind mod mærkets centrum. Dette danner ofte en lille tue som 

efterfølgende trykkes let ned med foden eller putterens hoved. 

Det er meget vigtigt at beskytte hullets kanter, så når bolden tages op, skal det ske uden at berøre 

hulkanten. Det gøres bedst, ved forsigtigt at trække flaget op. Bolden ligger så på en lille plade i bunden af 

flagstangen. 

Efter sidste hul er spillet 
Husk at sætte eventuelt optaget flag tilbage i hullet. 

Det er god etikette, at man efter sidst spillede hul, siger tak for spillet til sine medspillere i bolden. 

Hullet forlades her efter til sikker afstand eller til klubhuset, hvor rundens resultater skal gøres op. 

Scorekort udfyldes korrekt og underskrives af både markør og spiller. Markøren påfører sit DGU-nummer 

ved siden af underskriften. 

 


