
Veiledning for faddere på Soon Golfbane  

Soon Golfklubb/Golfbane setter pris på ditt bidrag som fadder. Golfsporten ønsker nye golfspillere og 

vi ønsker alle velkommen til oss her i Son. Som nybegynner er det mye nytt og der er godt å få en 

introduksjon fra en mer erfaren golfer. Det er viktig at faddere utviser den rette holdningen slik at 

totalopplevelsen blir god og positiv.  En fadder er inkluderende, folkelig, positiv og motiverende. 

Før fadderrunden starter 

 Møte opp ca. 15 min. før avtalt utslagstid  

 meld ifra til proshop , ta med scorekort – men føring av score en ikke viktig på denne runden 

 Kjapp gjennomgang av utstyr: Greengaffel, Baller, Trillebag/bærebag  - er alt man trenger 

med? 

 Kort orientering om spillerekkefølge og etikette  

Under fadderrunden  

 Bruk LOB-modellen (se nedenfor) eller spill scramble. Det er ok å pegge opp underveis, flytte 

ballen fra vanskelige steder. Regler kommer etter hvert.  

 Ingen golftekniske tips eller kommentarer – dette har vi proer til  

 Veiledning om regler og etikette – enkel versjon 

 Eventuelle kommentarer om spill: Bra slag = «bra», mislykket slag = «ikke kommenter»  

Etter fadderrunden  

 Kort oppsummering over evt .en kaffe  

 Informer om medlemskapsordninger: Se nettsidene  

 Fortell om turneringer som kan være aktuelle, om å skaffe seg informasjon på oppslagstavler, 

på soongolf.no og Facebook-siden Soon Golf  

 Rapporter til kurs@soongolf.no om gjennomført fadderrunde  

Tusen takk for ditt bidrag og gitt nye golfspillere får muligheten til en god opplevelse. 

 
 

Spilletempo og spill etter LOB-modellen 
 
For at alle skal trives på golfbanen og for å sikre at en golfrunde ikke tar alt for lang tid, er det viktig 
at kursdeltakeren lærer å holde et visst spilletempo. Dette skal handle om å ta seg rundt banen på en 
hyggelig og effektiv måte, slippe igjennom når det er på sin plass og ikke å løpe rundt og føle stress. 
 
Alle nybegynnere skal ha forstått og kunne tillempe LOB-modellen (løft opp ballen). Spill etter 
LOBmodellen gir nybegynneren trening i og glede av å spille golf på banen samtidig som 
spilletempoet opprettholdes. Modellen gir spilleren flere utfordringer; dels å slå ut fra utslagsstedet, 
dels å nå greenkanten på et bestemt antall slag og dels å hulle ut fra greenkanten med så få slag som 
mulig. Hver liten seier er med på å motivere spilleren til mer trening.  

 Par 3: Slå ut, bruk maks 3 transportslag til greenen. Hvis du ikke er i nærheten av greenen, 
løft ballen og plasser den like utenfor greenen. Prøv derfra å få ballen i hull på 4 slag.  

 Par 4 og par 5: Som over, men bruk henholdsvis 4 eller 5 transportslag. 



 Det å føle trygghet, glede og mestring er det viktigste i starten. Når spilleren bruker 
LOBmodellen og etter hvert ikke trenger å løfte ballen for å nå frem til greenen, da er 
tiden moden for å begynne å telle slag og poeng!  

Fortell kursdeltakerne at hvis de bruker LOB-modellen, kommer de ikke til å sinke noen ute på banen. 
Det å spille med ukjente er en hyggelig måte å bli kjent med andre golfere på. Lær nybegynneren at 
det er helt greit å si fra at han er ny og spiller med LOB-modellen med tanke på tidsbruk og ikke 
nødvendigvis følger alle golfens regler. Dette er helt naturlig og fornuftig for enhver ny golfer.  
 
Det finnes mange måter for en nybegynner å ta seg rundt banen på uten å måtte stresse unødvendig. 
Noen tips kan være å pegge opp ballen, legge ballen inn på fairway når den har havnet i rough eller 
bunker, spille sammen med kun en eller to andre spillere, spille med en mer erfaren spiller som er 
innstilt på å veilede nybegynneren, velge tidspunkt når det er relativt stille på banen osv.  
 


