Formål med Kaptajner:
Formålet med ”Kaptajner” i Begynderklubben er at have en person med ansvar for de
hold hvor der ikke deltager en person fra Begynderudvalget i Begynderklubbens
udendørs matcher. Kaptajnerne udpeges af Begynderudvalget.
Kaptajnerne har ansvaret for en korrekt matchafvikling for det enkelte hold samt at de
aftalte tidsrammer for matcherne overholdes.
Hvis du som Kaptajn er i tvivl om regler under vejs i runden, så noter problemerne og
afklar spørgsmålene i Begynderudvalget når runden er afsluttet.

Regler for kaptajner:
1. Kontroller at pitchfork er til stede i lommen hos alle.
2. Sørg for at spillerne på start tee bytter scorekort.
3. Fortæl hvordan du skal tælle og notere antal slag for både
dig selv og den person du har byttet scorekort med.
4. Kontroller at spillerne meddeler, hvilken bold de spiller med
og evt. mærke, og at de har en ekstra bold i lommen.
5. Fortæl hvordan golfbag/vogn skal placeres i forhold til
næste hul.
6. Fortæl hvad der sker, hvis den første bold lander i vandet
eller er ”Out of bounds” og hvordan en ny bold skal spilles.
7. Fortæl om hvordan du placerer dig på green, hvem der skal
slå først, hvordan du tager flaget, og hvordan et
nedslagsmærke rettes op.
8. Fortæl om reglerne for markering af bold på green
9. Sørg for at alle retter mindst 1 nedslagsmærke op på green,
selvom det ikke er nogen på holdet der har lavet det.
10. Sørg for at alle bliver sat ind i, at der skal lægges græstørv
på plads på fairways.
11. Fortæl om spil med en provisorisk bold, når det er relevant.
12. Fortæl også ved drop, hvad straffen er.
13. Fortæl også lidt om drop regler, hvor det er muligt, og
hvordan der skal droppes.
14. Fortæl om reglerne for at lukke igennem.
Gå altid ud med et positivt sind og husk på, at du selv har stået i
samme situation.
Det er ikke vores opgave at lære de nye at spille golf, men det er
vores opgave at se til, at de får en god runde golf og samtidig lærer at
overholde regel- og etikette.
Begynderudvalget

