
Golfens sande værdier

Golf er en sport for livet

Golf belønner målrettet træning

Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med

Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed

Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser

Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre

Golf fremmer medmenneskeligt samvær

Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer

Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre

Golf stiller krav til ansvarlighed

Hurtigere golf
Bedre golf

Ligesom de 160.000 golfspillende danskere synes vi her hos DGU, at golfen med sit 
unikke samspil mellem det fysiske, det mentale og det sociale element har noget helt 
særligt at byde på. Det har vi formuleret i ti udsagn, som vi kalder ”Golfens sande 
værdier”. Tag dem med dig på banen. God fornøjelse.
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Derfor:
•	  Hold øje med om der nærmer sig  

hurtigere spillere bagfra
•	  Find ud af hvem det er, og hvor hur-

tigt de spiller
•	  Er I ved at blive indhentet, så spørg 

om de ønsker at spille forbi
•	  Siger de ja tak, så lad dem hurtigst 

muligt gøre det. (I dag siger reglen, 
at hurtigere spillere skal have lov til 
at gå igennem langsommere spillere 
-  uanset om de er én, to, tre eller fire.) 

  Hvis hurtigere spillere får lov at spille 
igennem, så snart det er muligt, vil 
mange golfrunder også kunne afkor-
tes betydeligt 

flere gode råd: 
  Ved at følge de fire råd skærer du en 

god portion tid af en golfrunde, og 
har du øje for flere tidsbesparende 
aktiviteter, kan det blive til endnu 
mere. f.eks.:

•	  Behøver vi at markere 30 cm. putts?
•	  Behøver vi at læse alle putts fra alle 

sider?
•	  Behøver vi at lede alle fem minutter 

efter hver eneste skævert?
•	  Behøver vi at tage fire prøvesving før 

hvert slag?
•	  Kan vi gå bare lidt hurtigere mellem 

slagene?
•	  Kan vi undgå uhensigtsmæssig pla-

cering af udstyr omkring greens, når 
vi skal putte?

•	  Kan vi lære golfreglerne bare lidt 
bedre, så eventuelle tvivlsspørgsmål 
kan afgøres hurtigere? 

Vi håber, at DGU’s undersøgelse af alle 
de forskellige elementer i en golfrunde 
vil afsløre endnu flere områder, hvor der 
kan spares tid. 
  Hurtigere golfrunder er en nødvendig-
hed. Af hensyn til både golfspillerne og 
golfen!           

Med venlig hilsen
Dansk Golf Union

raske runder uden stress
Behøver en golfrunde tage fire timer eller 
derover? Svaret er naturligvis nej, men 
meget tyder på, at spillet på de danske 
golfbaner bliver stadig langsommere. 
Dansk Golf Union (DGU) har derfor sat 
sig for at undersøge, hvordan denne 
uskik er opstået – og ikke mindst, hvad 
der kan gøres ved den. Arbejdet forven-
tes afsluttet i foråret 2008, men DGU 
anbefaler allerede nu, at alle følger de 
fire enkle råd beskrevet på disse sider. 
Så skulle en golfrunde i rask tempo, men 
uden stress, være så godt som hjemme.

1  Vent med at gå ud på første hul!
  En hovedårsag til langsomt spil er, at 

spillerne for tidligt slår ud på første 
hul. I officielle matcher skyldes det 
den lagte tidsplan, og ved private 
runder det lettere hektiske ønske om 
hurtigst muligt at komme af sted. 

Derfor:
•	 Tag i stedet ventetiden på første tee 
•	  Vent gerne til alle på holdet foran er 

helt fremme på green
•	  Vent med slaget mod green til holdet    

foran er helt væk fra green
 
  Dette lille trick alene giver en meget 

bedre spillerytme for alle og kan 
fjerne stort set al ventetid på runden

2  Slå ud før du skriver! 
  Et væsentligt unødigt tidsforbrug 

finder sted på hvert teested, når 
spillerne først skal til at diskutere 
hinandens score på foregående hul, 

lede efter nye tees eller bolde, ud i 
busken for at tisse, masser af prøve-
sving – og hvad tiden ellers går med. 

Derfor:
•	  Spilleren med honnøren bør gå  

direkte på teestedet og slå sit drive
•	  Vent med at skrive scorekort til efter 

udslaget 
•	  Find nye tees eller gå i busken under-

vejs i spillet, når de andre skal slå
  
  Blot to minutter sparet på hvert 

teested vil korte runden af med 36 
minutter

3 Vær klar til at spille! 
  Megen unødig tid bruges på, at alle 

fire spillere på samme hold følges ad 
ud til boldene, én efter én. Når første 
spiller har spillet videre, går gruppen 
samlet til næste bold osv.

Derfor:
•	  Gå i stedet straks ud til hver sin bold
•	  Foretag straks den mentale forbere-

delse af slaget
•	  Vær klar til at spille når turen kommer. 

(Hold øje bagud, så I ikke bliver ramt!) 

   Gennemføres denne procedure 
systematisk, kan der spares mange 
minutter på en runde  

  

4  Hold øje bagud!
  Det er væsentligt at erkende og ac-

ceptere, at nogle golfspillere spiller 
hurtigere end andre! 
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