Faddergolf
Hva er en golffadder og hva er dens oppgaver?
Mange av oss har over tid hatt med oss nye medlemmer på en eller flere
golfrunder. Spørsmålet er da, har vi klart og overføre den mest korrekte
informasjonen på samme måte alle sammen?
1. En golffadder skal være en rettleder for nye golfmedlemmer i
Borregaard Golfklubb.
2. Fadderens oppgave er ikke å lære våre nye medlemmer å spille golf, men
være en guide fra A til Å.
Mange nye golfere kan føle en viss usikkerhet dersom de blir overlatt til seg
selv etter et fullført VTG – kurs. Som fadder skal du hjelpe de med veien
videre etter endt kurs.
Fra sesongstart 2015 skal alle nye golfere etter fullført VTG-kurs med
påfølgende medlemskap hos oss, gjennomføre minimum to obligatoriske
runder med en fadder.
Borregaard Golfklubb streber etter kvalifisert faddere forskjellige
klassetrinn av begge kjønn som kan ta seg av de nyankommende golfere.
a)Golffadderen skal i god tid før første teeoff ta i mot den eller de som han
eller hun har fått tildelt.
b) Golffadderens første oppgave blir å forklare framgangsmåten med
registrering av spillere i golfbox

Hver klubb har en terminal hvor golfkortet skal brukes for å logge seg på
golfbox:



Kortet trekkes når spilleren ankommer golfbanen for spill. Spilleren kan her registrere
seg for spill og bestemme om runden skal være handicaptellende.
På golfbanen når spilleren logger seg på via en touchskjerm, brukes golfkortet til
pålogging. Ved pålogging via en ekstern pc, bruker spilleren brukernavn og passord.
Passord og brukernavn fås ved å kontakte klubben.

På Golfbox terminalen skal du:
 først og fremst vise hvordan man registrerer starttider ved bruk av
golfkortet eller medlemsnummeret. Registrering i Golfboxsystemet må
være utført på forhånd med brukernavn og passord.
Spillet
1. Tee osv.
Hvor kan man «pegge» opp?
a) Fra utslagstedsmerker og maksimum 2 køllelengder bakover.
b) Ved utslag benytte øynene godt både på eget og andre medspilleres utslag. Unngå "lost
ball"
c) Plassering av bag/tralle (Aldri på tee, men ved tee hvor det er naturlig for å gå
vidrere)
d) Spill med provesorisk ball, årsak og muligheter.
e) Honnørregelen ved neste tee.

På fairway.
a) Legge tilbake oppslått torv og tråkke til.
b) Hjelpe medspillere med å lokalisere ball ved vanskeligheter.

Utenfor fairway (røff) og Out of Bounds (OB)
a) Lokalisere ball snarest mulig, selvstendig eller ved hjelp av medspillere.
b) Husk maksimum 5 minutters leting

c) Sidevannshinder og vannhinder.
d) Out of Bounds: er områder utenfor golfbanen hvorfra det ikke er tillatt å spille.
Områdene er markert med hvite pinner eller gjerder.

Hvordan opptre på og ved greenen?
a) Plassering av bag/tralle værken på green eler semigreen, men ved/i den retning man
skal gå videre.
b) Nedslagsmerker (greengaffel). Hvordan skal man reparere nedslagsmerket?
c) Markering av ball

Golfvett og etikette på banen.
1. Ikke være den tregeste spilleren.
Evaluer hastigheten på spillet sitt ærlig og ofte. Hvis du til stadighet er den tregeste i gruppen
din er du en treg spiller. Spill «ready golf» fram til green, dvs at den første som er klar skal
slå, ikke nødvendigvis den som er lengst unna. Vær klar når det er din tur, og let aldri etter
mistet ball i mer enn 5 minutter.Når alle spilleres baller er på green, gå til din ball, marker og
forbered deg allerede på den kommende putten slik at alt er klart når det er din tur.
2. Vær en stille partner
Stå stille fra en spiller inntar slagpositur til kølla treffer ballen. Unngå å tråkke i en
medspillers puttelinje. Området tundt hullet er «hellig grunn». Registrer hvor dine medspillere
ligger på greeen og styr rundt. Bli klar over hvor du skal stå og ikke stå. Stå aldri i en
medspillers puttelinje, uansett om det er foran eller bak.
3. Hold temperamentet i sjakk.
Kasting av køller, furting og banning gjør alle ukomfortable. Vi har alle våre øyeblikk med
frustrasjon, men trikset er å kanalisere sinnet. Forsøk etter et dårlig hull å slå neste slag hart –
på godt og vondt.
4. Respekter andres tid
Tid er i dag en av våre mest verdifullr varer, og det er få grunner til å bryte en golfavtale i
siste litet. Kom alltid til starttiden i tide, og møt opp til protimen lit før tiden.
5. Stell godt med banen
Bruk greengaffel til å reparere nedslagsmerker, men selv en pegg kan fungere godt. Legg
tilbake divots (oppslått torv) og bruk frø-blandingen som finnes på tee der det er nødvendig.
Rak bunkeren grundig!

6. Skru av mobilen
De fleste vil kjenne igjen lyden av en telefon som ringer i baksvingen. Uansett hva som
gjøres, husk stillemodus. Dersom man absolutt må ta en telefon, gå vekk fra de andre
spillerne. Hold samtalen så kort som mulig.
8. Hjelp til når du kan
Det er lett å hjelpe dine medspillere, så lenge du er oppmerksom. Det mest opplagte er å
hjelpe til å lete ette mistede baller, eller enda bedre, følge nøye med medspillerens dårlige slag
slik at det ikke blir «lost balls». Plukk opp den gjenglemte kølla i greenkanten, eller
headcoveret på teestedet. Plukk opp medspillerens provesoriske ball dersom vedkommende
har funnet førsteballen.
9. Lær bort også de små tingene
Det finnes dusinvis av små etikette-regler som burde nevnes, som å legge flagget forsiktig, la
raske grupper/spillere gå igjennom og så videre. Å lære dette handler om å observere og lære
av andre spillere. Golfen har det med å gjengjelde tjenester, og all etikette du utøver vil bli
tilbakebetalt det tidobbelte.

Sist men ikke minst, bruk sunn fornuft, spre godt
humøør og husk at mange runder er av det
uformelle slaget. Alle har vi vært nybegynnere en
gang....
Vi ønsker deg/dere lykke til!
Husk at fadderen er tilgjenglig ved behov!

