Fadderrond – vad man ska tänka på när man går som fadder
Som fadder är du medlem i klubben och har erfarenhet av att spela golf och
golfreglerna. Din uppgift som fadder är inte att vara en golfinstruktör och lära ut
hur man ska slå, utan att introducera nya spelare för golfens regler och hur man
uppför sig på en golfbana. En fadderrond är 9 hål på Kungsbanan.
Kungsbanan – Vi rekommenderar att man i början spelar från tee 38.
Några allmänna saker som man kan tänka på när man går som fadder är:
Säkerhet
• Stå på rätt sida när någon slår
• Spela med god marginal
• Vara försiktig vid ”blinda slag”
• Fore
• Banpersonal har företräde
Etikett
•
•
•
•
•
•
•

Kom i tid till start
Ha utrustningen i skick
Stå stilla och var tyst när någon slår
Slagordning
Hjälpa till att leta efter boll
Gå aldrig i en puttlinje
Passa flaggan

Regler
• Grundläggande regler om situationer som uppstår på banan, t.ex. hur
man droppar korrekt osv.
Banvård
• Laga nedslagsmärken
• Vara rädd om hålkanten
• Inga vagnar på tee eller greener
• Lägga tillbaka torvar
• Kratta alltid bunkern
• Hur går du ner i bunkern (lägsta punkten, plant)

Speltempo
• Gå i rask takt
• Ta alltid ögonmärke efter slag
• Släppa igenom snabbare spelare
• Lämna vagn och bag på rätt sida så att man inte behöver springa fram
och tillbaka
• Ta med putter färdigt i samband med närspel
• Redo att slå när det är ens tur
• Ta upp bollen när slagen är slut
Efter fadderrundan så instruerar och hjälper du deltagarna att räkna ut sina poäng
och lär dem hur man fyller i och signerar ett scorekort. Det kan vara en god idé att
gå igenom rundan i efterhand och ta upp saker som hände, dina och deltagarnas
synpunkter, intressanta situationer samt besvara eventuella frågor.
Tack för att du ställer upp! Som fadder är du en viktig resurs för oss i klubben i
vårt arbete med att utbilda nya spelare till goda golfare och fina representanter
för föreningen.

