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1. Indledning 

Golfetikette er en grundlæggende del af selve golfspillet. Etikette er ikke en egentlig 
regel, men mere et udtryk for den adfærd en golfspiller skal have. Man kan ikke 
pådrage sig en straf ved ikke at følge etiketten, men komiteen (som oftest en 
bestyrelse i klubben) kan sanktionere flere eller alvorlige brud på etiketten. 

Golf spilles uden tilstedeværelse af en dommer. Spillet er derfor helt grundlæggende 
baseret på den enkelte spillers ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over 
for andre spillere og at spille efter reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret 
og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de 
er. Det er golfspillets ånd, og det er golfspillets etikette. 

I dette skrift sættes ord og billeder til de væsentligste forhold, som ikke er regler men 
den etikette/adfærd, der skal være i alle golfspillere. Skriftet skal ses i sammenhæng 
med de ordensregler, som er gældende for Aarhus Golf Club. For en nærmere 
gennemgang heraf henvises til klubbens hjemmeside. 

Skriftet er udarbejdet med henblik på at sikre en ensartet forståelse af golfetikette for 
hjælpere i begynderturneringer og mentorer, der er med til at sikre nye spillere en god 
start med golfspillet. 

Et par definitioner: 

• Bolden, hvormed forstås 2 – 4 spillere, der skal starte en runde. 
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2. Udstyr og start 

Inden runden startes, er der en række forhold, 
som bør undersøges. Således skal spillere have 
scorekort, blyant, pitchfork, markeringsmærke og 
evt en tællesnor, som især for uerfarne ofte er en 
nødvendighed for at 
holde styr på egne 

og medspillerens slag (den man er markør for). 

Det bør også sikres, at en begynder forstår scorekortet og 
kan udfylde det med antal tildelte slag. Uagtet at 
Golfbox sørger for alt det praktiske med udfyldelse af 
scorekortet, så er det hensigtsmæssigt, at begynderen 
forstår principperne og også kender til opslag i 
konverteringstabeller. I afsnit 8 er udfyldelse af 
scorekort nærmere beskrevet. 

På første hul udveksles scorekort (hvem er markør for hvem), bolden præsenteres og 
startorden fastlægges. Vi spiller nu ”ready-golf”, så den, der er klar til slå, gør det.  

Når man står på tee-stedet, skal man holde god afstand til den, der slår, og i øvrigt 
være stille, altid bag bolden, ikke være i synsfeltet for spilleren som slår og endelig 
sørge for ikke at skygge foran den som slår. 

Det er god stil ikke at stille sig på tee-stedet, før bolden foran er så langt fremme, at 
man rent faktisk kan slå til bolden. Dette er især relevant på par 3-huller, hvor man 
først bør gå på tee-stedet, når bolden foran er i gang med at putte.  

Man bør også huske at medbringe en ekstra bold, hvis man får behov at spille en 
provisorisk bold. Dette gælder især, hvis ens bag er placeret længere væk (I Aarhus 
kunne det fx være hul 7, hvor ens bag typisk ikke medtages til tee 58 eller tee 60). 

3. Samarbejde 

Det er i golfens ånd at hjælpe hinanden. Medspillere holder øje med den bold, en 
spiller slår. Man holder nøje øje, således at den forhåbentlig let kan findes igen. Hvis 
bolden slås i roughen, så hold øje med, om den fx er højre eller venstre om en 
specifik busk, træ eller lignende. Det fremmer den senere søgning. 
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Hvis bolden bliver slået skævt eller der er frygt for, at der kan være andre spillere i 
fare, så råbes der meget højt FORE. Hellere råbe en gang for meget end én for lidt. 

Alle i en bold sørger for at bevæge sig i rask tempo og være klar, når det er ens tur. 
Skal der søges efter en bold, så bør man vinke en efterfølgende bold igennem, hvis 
det er helt sikkert, at bolden ikke umiddelbart lader sig finde. Husk i øvrigt, at der 
kun må bruges 3 minutter på at søge efter en bold regnet fra det tidspunkt, hvor man 
når frem til bolden. 

Som markør bør man løbende udveksle antal slag med spilleren. 

Opstår der regelspørgsmål, oplyser man korrekt om reglernes indhold. Er der tvivl, 
kan man tage spørgsmålet med til komiteen (evt. matchudvalget). Og i spillets ånd er 
man hudløs ærlig om regler, også selv om det ender med at være til ugunst for en 
selv. 

Når der spilles efter stableford-systemet, samler man sin bold op, når der ikke 
længere kan opnås point på hullet.  

I begynder-matcher er det ok at give et råd, men husk at det ikke er tilladt i andre 
sammenhænge i henhold til golfreglerne. 

Hjælp også spillere med at være synlige. Aarhus Golf Club har flere huller, hvor det 
kan være vanskeligt at se spillere fra den forangående bold. Derfor skal man tænke 
over, hvornår man slår ud og også tænke over, at en bag placeres tydeligt for bagfra 
kommende bolde under søgning. Endelig skal man aldrig tro, at man ikke kan slå så 
langt. Det kan ske, og det sker desværre også.  
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4. Færdsel på banen 

Når man skal rundt på banen, er det hensigtsmæssigt altid at placere sin trolley 
således, at man hurtigt kan komme videre. Når man slår sin bold fra fairway, er det 

fornuftigt at placere sin 
trolley til højre for bolden 
(foran dig). Så kan man 
hurtigt komme videre. 

Når man kommer frem til 
green, er det forbudt at køre 
sin trolley mellem en green 
og en greenbunker. Det 
gælder uanset om vejen så 
bliver lidt længere at gå. På 
billedet går man højre om 
green og bunker. 

Placér din trolley 
hensigtsmæssigt i forhold til 

hurtigt at komme videre til næste tee-sted, fx ved P som vist i figuren. Vogne og 
bærbags må ALDRIG placeres på green eller forgreen.  

Der kan god være undtagelser, idet det i nogle tilfælde kan være hensigtsmæssigt at 
parkere ved ”indkørsel forbudt” skiltet. Det afhænger af hvor flaget er placeret, hvor 
bolden ligger etc. Den viden kommer med erfaring. 

Man bevæger sig med fornuftig hastighed rundt på banen, og man er klar til at slå, 
når det er ens tur. Og hvis man af forskellige årsager ikke kan holde trit med bolden 
foran, så lukker man efterfølgende bolde igennem, hvis der er behov. 
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5. Hensyn til banen 

Alle vil gerne spille golf på en flot og velplejet bane. Banen skal derfor behandles 
ordenligt. 

Hvis man slår en turf, skal den lægges tilbage på plads. Man lægger turfen i hullet og 
stamper efter. 

Hvis man laver et nedslagsmærke på green, skal det rettes op. Det gøres ved at 
placere en pitchfork på kanten 
af hullet og skubbe ind mod 
midten som vist på figuren. Det 
gøres fra de 4 viste steder. 
Derved løftes hullet, og der 
sluttes af med at ”stampe” med 
putter/fod. På denne måde 
beskyttes rødder og hullet vil 
være repareret indenfor 24 
timer. For god ordens skyld 
noteres det, at man også retter andre nedslagsmærker, selv om det ikke er ens eget. 

Herudover holder man orden på banen. Man bruger de opstillede skraldespande, man 
samler knækkede tees op og smider dem i de opsamlere, der er placeret ved tee-
steder. Man tager også gerne tees og andet, som andre måtte have glemt. 

6. På green. 

Som nævnt i afsnit 4 skal trolley placeres, således at det er hurtigt at komme videre til 
næste tee-sted. 

Efter de gældende regler må man putte med flagstangen i hullet. Det er således 
frivilligt, om flagstangen skal være i hullet eller ej. Hvis man tager flagstangen op, 
gøres det forsigtigt, så man beskytter hulkanten. Og når flaget sættes tilbage, gøres 
det også forsigtigt af hensyn til hulkanten. 

Hvis flaget tages op, lægges det pænt green på et sted, hvor ingen putte-linjer 
generes. Det gælder naturligvis før hullet, men også efter. 

Skal man samle sin bold op, skal den markeres. Det gøres mest hensigtsmæssigt ved 
at placere et mærke bag bolden på linjen mod hullet. 
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På green må man ikke træde på puttelinjer. Det kræver særlig forsigtighed, når man 
er tæt på hullet. Husk også, at man ikke skygger for en puttelinje. Det kan især i 
slutningen af sæsonen være en større udfordring. 

Når bolden samles op af hullet, undgår man at træde tæt på hullet, og bolden samles 
forsigtigt op uden at røre hulkanter. 

Når hullet er færdigspillet, går bolden frem til næste tee-sted, hvor hullets score 
noteres. 

7. Bunker 

I bunkers er der river, som bruges til at rive med, når man har slået bolden op. Der er 
ofte mere end én rive, så start med at tage en rive med til det sted, hvor du går ned i 
bunkeren.  

Man går altid ned i bunkeren, hvor kanten er 
lavest og ud igen det samme sted. Det gør 
man, uanset om man så kommer til at rive et 
længere stykke. Når man er færdig med at 
rive, placeres riven som vist på billedet, altså 
således at rivens tænder er parallel med 
spilleretningen. Husk også, at man skal undgå kun at rive mod midten af bunker, men 
fordele også mod bunkerens kant. 

Hele riven skal være i bunkeren, således at green-keepere kan slå græs uden at blive 
generet af riven.  

8. Scorekort 

Det er altid spillerens ansvar, at scoren er ført rigtigt, og at stableford-point er regnet 
rigtigt ud. Det er derfor vigtigt, at man udover at være markør følger sin egen score. 
Det er også klogt, at scoren krydscheckes med markøren undervejs, fx før man går på 
greenen for at putte. 

I dag får man via Golfbox udskrevet et scorekort, hvor alle oplysninger (fx handicap 
og antal tildelte ekstraslag fremgår).  

Derfor bruges der ikke længere megen tid på dette område, men i dette afsnit 
gennemgås udfyldelsen af et scorekort. 
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Felterne med Dato, Tid, Tee, 
Nummer/Navn, Medlemsnummer og 
Klub giver sig selv. Turnering kan fx 
være ”begynderturnering”, men når 
man kun spiller med vennerne, er det 
typisk ”privat”. Turneringsform vil 
næsten altid være ”stableford”. Række 
er kun interessant, hvis man deltager i 
en turnering. 

Spilleren er selv ansvarlig for at 
anvende korrekt handicap, men det er i dag ikke et problem, da Golfbox holder styr 
på det. Ud fra handicap findes det antal ekstra slag, som man har på runden. På 
efterfølgende side er vist en konverteringstabel for Aarhus Golf Club fra tee 
”begynder”. 

Hvis man som spiller har et handicap på 54, så giver det 39 ekstraslag fra begynder-
tee, se tabellen nederst til højre. De 39 ekstraslag gælder for en runde på 18 huller. 

De 39 ekstra fordeles med 2 ekstra på alle huller og 1 yderligere slag på de 3 sværeste 
huller. I Aarhus Golf Club er det hul 4, hul 2 og hul 14. 

Hvis man kun skal spille 9 huller 
(for-9), udgør ekstraslagene 
halvdelen eller 19,5 slag. Det vil 
igen give 2 ekstra slag pr hul og så 
yderligere et slag på hul 4 og hul 2. 
Hvis man skulle spille bag-9 havde 
kun hul 10 giver 3 slag ekstra. 

I takt med at ens handicap går ned 
fjernes ekstra slag fra de letteste 
huller (huller med højeste indeks). 

Det er principperne, men som 
nævnt holder Golfbox fuldstændigt 
styr på det. 
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Når runden er afsluttet og markør og spiller er enige om scoren, så skrives scorekortet 
under af både spiller og markør. Øverst til højre på scorekortet skrives point-antallet 
for runden. 

 

 

 

 

 


