
NYBÖRJARGOLF/ FADDERGOLF  2021


Vårt ambitiösa program för nybörjarna kallar vi ”GLADARE  GOLF”.


FADDERGOLF

Faddergolfen startar måndagen den 26 april och pågår alla måndagar tom den 20 
september.

Varje måndag kl 17.30 har vi ”FADDERGOLF” -samling vid klubbhuset 15 min 
innan. Här ses vi för att lära oss spelet och för att umgås och knyta nya kontakter.


10/5, 7/6 och 19/7 startar vi med regelvandring. Därefter blir det tillfälle till spel på 
banan. 


Vid faddergolfen spelar vi så här:

Spelare med högst hcp slår alltid ut först.Alla spelar från röd tee. Från tee till 
green räknar vi inga slag. Däremot räknar vi alla puttar på green. Vid tre 
tillfällen blir det regelvandring och utbildning i hur man lägger tillbaka torv, 
lagar greenmärken. 

Vi har stora ambitioner och vill ta hand om våra nybörjare på ett fullfjädrat sätt. 
Förutom att bedriva faddergolf så satsar vi på nedanstående aktiviteter.


1. MENTOR: - Alla som tagit grönt kort tilldelas en mentor av medlemskommittèn. 
Den nye  spelaren kan kontakta mentorn för att få svar på frågor rörande 
klubben och spel  på banan. 


      Ansvarig: Eskil Persson     eskilpersson@gmail.com.       0709425121


2. CADDYGOLF: - Nybörjaren kan kontakta klubben för att få ta del av en CADDY 
under en golfrunda. Det kan vara en bra idé att få hjälp av en erfaren 
golfspelares tips och råd när man själv är ny i gamet. Spelaren tar kontakt med 


      Sten Bjerketun som förmedlar en caddy.

      Kontakt: Sten Bjerketun   sten.bjerketun@telia.com.              0707643075


3.   PROPAGANDAGOLF: - Det finns även möjlighet att få spela med en erfaren

      golfspelare från vår klubb. Du kontaktar i så fall Kjell Ove Lundin och får då   

      chansen att spela med en rutinerad medlem som förutom sällskap kan bistå

      med råd och tips. Det är viktigt att poängtera att detta inte är en instruktions-

      runda utan en hjälp att komma igång med sitt spel.

      Kontakt: Kjell Ove Lundin    kjell-ove.lundin@tomelilla.nu.       0768333637
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VETT &   ETIKETT 
°Stå stilla, var tyst och och se upp med skuggor när någon skall slå. 
°Gå aldrig i någons puttlinje. Stå inte heller i någons  förlängda puttlinje, varken   
  framåt eller bakåt. 
°Tappa inte humöret. Gnällighet och dåligt humör påverkar andra spelare i bollen. 
  Vem vill spela med en tråkmåns?? 
°Uppmuntra och ge beröm. Särskilt till nybörjare! 
°Laga märken med greenlagare. 
°Inga vagnar på green och foregreen. 
°Lägg tillbaka torv. 
°Var beredd när det är din tur.  
°Gå i rask takt. 
°Släpp igenom snabbare parti. 
°Skriv scoren vid nästa tee. 
°Medvetet regelbrott är fusk. 
°Försök alltid vara en juste, ärlig och trevlig medspelare. 


