
 

Ny på klubben 

Uppdrag och utbildningsplan, fadderverksamhet 

 

Som ny medlem är det viktigt med en välkomnande och bra start. Inom fadderverksamheten finns 

det flera möjligheter för nya medlemmar att komma in i spelet, klubblivet och träffa nya 

spelkamrater. På Örebro City Golf & CC drivs fadderverksamheten av vårt fadderteam med en 

projektledare i täten. Fadderteamets viktigaste uppgift är att erbjuda spelkvällar för nya golfare varje 

måndag under säsong, men gruppen organiserar också andra aktiviteter såsom regelkvällar, 

klubbinformationsträffar med mera. Allt med fokus på medlemmar som är nya på klubben och i 

golfen. 

Vem kan bli fadder? 

Vi välkomnar dig som har spelat golf en tid, tycker om golf och klubbliv, vill dela med dig av dina 

kunskaper, är positiv och tycker om att möta människor. Tillsammans med vårt fadderteam blir du en 

viktig förebild som kan göra skillnad för den som är ny i golfen. 

Vad gör en fadder? 

Vårt fadderteam håller i spelkvällar för nya golfare på vår korthålsbana, Gustavsvik, varje måndag 

under säsong. Som fadder kan du också få frågan av nya golfare om att spela fadderrundor även vid 

andra tillfällen om du har möjlighet. 

Som fadder förväntas du kunna: 

Ge praktiska råd vid spel 

Se till att golfvett och etikettregler följs: Säkerhet, Banvård, Speltempo/Ready Golf, Hänsyn 

Ha grundläggande regelkännedom och kunna förklara/visa dessa vid behov och i olika situationer 

Förklara hur man skriver scorekort, räknar poäng och signerar samt registrerar ronder 

Berätta om golf-id och tidsbokning (hur bokas/avbokas tider) 

Berätta om hur det är att vara medlem i en förening/golfklubb 

Exempel på uppgifter: Förklara provisorisk boll, ospelbar boll, laga nedslagsmärken, visa hur man 

släpper igenom (även flytande genomgång), visa olika droppningsalternativ vid sidovattenhinder, 

prata om speltempo, visa var man ställer bagen vid green, ropa fore vid minsta risk. 

Utbildning 

Som fadder blir du en del av fadderteamet och medverkar i gemensamma utbildnings- och 

planeringsträffar tillsammans med idrottansvarig och projektledare före och efter säsong samt i 

fadderaktiviteter under säsong. Vi utvecklas tillsammans i gruppen och som stöd använder vi oss av 



SGF:s webbaserade utbildningsmaterial 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/golf/utbildning/spelarutbildning/gront-kort/ 

Som fadder ska du vara bekant med golfens riktlinjer för Grönt kort och vi rekommenderar att du 

tittar extra noga på utbildningsdelarna som handlar om Golfvett och Spelets regler. Gör gärna 

självtesterna som finns på samma utbildningslänk. 

Golfvett för roligare golf 

Du hittar mer info om golfvett på SGF:s hemsida 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/golf/utbildning/spelarutbildning/gront-kort/golfvett/ 

Säkerhet  

Hur undviker vi bäst skador och olyckor på vår bana? Det är varje golfares plikt att ständigt vara 

uppmärksam på banan. Tänk på följande: Ställ dig rätt när någon ska slå. Spela med god marginal. 

Var försiktig vid ”blinda” slag (backkrön, doglegs). Ställ din bag på fairway som varningstecken till 

efterföljande spelare. Ropa ”fore” vid minsta risk för att en boll ska träffa en annan människa. 

Banpersonal har alltid företräde. 

Hänsyn 

Kom i tid till start. Stå still, var tyst och se upp med skuggor vid slag. Hjälp till att leta boll och ta 

ögonmärke. Gå aldrig i en puttlinje på green och hjälp till att passa flaggan. Undvik mobiltelefonen 

och var uppmuntrande och stöttande mot dina medspelare. 

Banvård 

Lägg alltid tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken på green. Provsvinga utanför tee. Hamnar 

du i bunker krattar du efter dig. Var rädd om hålkanter och bunkerväggar. Inga vagnar på tee, green 

eller foregreen. Lägg ned flaggstången försiktigt. Håll banan ren. 

Speltempo/Ready golf 

En golfrunda bör ta max 4 timmar på Gustavsviksbanan, 4 timmar och 15 minuter på Mosjöbanan 

och 1 timme och 30 minuter på korthålsbanan. På Örebro City Golf & CC gäller Ready golf vid 

sällskapsspel, dvs att med planering och förberedelser bidra till ett snabbare spel på våra banor. 

Enkla regler snabbar på spelet såsom att gå raskt och vara beredd när det är din tur, ta alltid 

ögonmärke och hjälp till att leta, släpp igenom snabbare partier, parkera vagnen eller bagen på rätt 

sida (den sida som är närmast nästa tee) och skriv scoren på nästa tee. Läs mer om Ready golf nedan. 

Etik och moral 

Golfens idé bygger på spelarnas ärlighet och vi är våra egna domare på banan. Om du kommer på dig 

själv med att bryta mot någon regel är du skyldig att ge dig själv pliktslag. Du ska också säga till om du 

märker att spelare begår regelbrott. Regelboken ska alltid medföras på banan. Naturligtvis får inga 

former av droger, inklusive alkohol, accepteras på en golfbana. 

 

Fadderteamet januari 2022 

 

 



Ready Golf på Örebro City Golf & CC 

Är du redo? Då kan du slå! – Ready Golf är obligatoriskt på Örebro City Golf & CC 
Många tycker att golf tar för lång tid och det är också en anledning till att man 
inte spelar så mycket som man kanske egentligen skulle vilja. Långsamt spel 
är dessutom kanske den största källan till irritation på banan. Om vi alla hjälps 
åt ska en rond på Gustavsviksbanan ta max 4 timmar, Mosjöbanan max 4 
timmar 15 minuter och Elon Ljud och Bildbanan max 1 timme 30 minuter. 
Det handlar inte främst om spelnivå eller att det skulle ta mycket längre tid för 
att man är nybörjare. Det handlar mer om planering och förberedelser när man 
är ute på banan och det gäller oavsett vilken spelnivå du befinner dig på. Att 
spelaren med lägst hcp i bollen har ansvar är en myt, alla har lika stort ansvar. 
Vi vill se snabbare spel på våra banor och därför ska medlemmar och gäster 
spela enligt principen Ready golf vid sällskapsspel. Detta innebär kortfattat att 
man är redo när det är ens tur att slå och inte tvunget håller på honnören i 
slagspel. 
 
Ready golf förutsätter att alla agerar förnuftigt och inte utsätter andra för fara 
ute på banan när man ändrar i spelordningen. Säkerheten får aldrig äventyras. 
Här listar vi några exempel som du kan ta med dig ut på banan. Tillsammans 
skapar vi en trivsam och snabbare runda! 
 
På tee 

 Den som är redo, slår ut först. Det spelar ingen roll vem som hade bäst 
resultat på hålet innan. 

 Den som slår kortast, kan slå först om alla spelar från samma tee. 
 Slå ut så snart framförvarande parti är utom räckhåll. 
 Ha alltid peggar och en reservboll i fickan. Kom ihåg greenlagare. 
 Hoppa över provsvingarna. 

 
På fairway 

 Gå direkt till din boll i rask takt för att planera ditt nästa slag. 
 Den som slår kortast slår först istället för att invänta långtslående 

spelare som inte kan slå på grund av framförvarande parti. 
 Slå en provisorisk boll vid minsta tvekan. 
 Alla hjälper till att hålla utkik efter var bollarna landar, för att begränsa 

tiden det tar att leta. 
 Slå ditt slag innan du hjälper till att leta efter andras bollar. 
 Ta upp din boll när du inte har chans att få poäng alternativt då du når 

maxantal i slaggolf. 
 Hoppa över provsvingarna. 

 
På green 

 Placera din bag mellan green och nästa tee innan du går upp och puttar, 
för att kunna komma iväg snabbare när ni är klara. 

 Laga ditt nedslagsmärke (och gärna fler om du hittar). 
 Den som är redo, puttar först. 
 Behåll flaggan i hål. 
 Planera din egen puttning medan de andra puttar (läs din puttlinje 

snabbt och effektivt). 
 Vänta inte på någon som krattar greenbunkern även om denne 

fortfarande ligger längst ifrån hålet efter sitt bunkerslag. Börja putta. 



 Håla alltid ur en kort putt istället för att markera bollen på nytt. 
 Skriv scoren när du kommer fram till nästa tee. Är du redo kan du gå 

upp direkt och slå ut medan de andra skriver scoren. När du har slagit 
kan du fylla i ditt scorekort med resultatet från föregående hål. 

 Ta upp din boll när du inte har chans att få poäng alternativt då du når 
maxantal i slaggolf. 
 
Övrigt 

 Mobiltelefon kan vara en speltempodödare. Använd telefonen med 
förnuft, stör inte dina medspelare och sinka inte speltempot. 

 Fikapaus efter 9-hål innebär alltid att du ska släppa förbi bollen bakom 
om den väljer att inte fika. Max 5 minuter fikapaus gäller på våra banor. 

 Om du har problem att gå i rask takt rekommenderar vi att du hyr golfbil. 
 Våra golfvärdar arbetar för att du och övriga ska få en skön rond med 

bra speltempo. Respektera deras syssla och lyssna på deras 
uppmaningar. 

 På scorekortet står en tidsangivelse på varje hål. Respektera angiven tid 
så spelar du och dina kompisar på angivna rondtider. 
 
Vi önskar alla en trevlig rond i raskt tempo! 
Styrelsen Örebro City Golf & CC 

 


