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RASKE RUNDER  
UDEN STRESS
Behøver en golfrunde tage fire timer eller 
derover? Svaret er naturligvis nej, men me-
get tyder på, at spillet på de danske golf-
baner bliver stadig langsommere. Oftere 
baneservice, lavere rough og flere lige golf-
slag er selvfølgelig en mulighed for at sætte 
rundetiderne ned, men vi kan som golfspil-
lere også bidrage til at holde et godt flow 
på de danske golfbaner.

DGU anbefaler, 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.

VENT MED AT GÅ UD 
PÅ FØRSTE HUL!

En hovedårsag til langsomt spil er, at spiller-
ne for tidligt slår ud på første hul. I officielle 
matcher skyldes det den lagte tidsplan, og 
ved private runder det lettere hektiske øn-
ske 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

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 el-
ler bolde, ud i busken for at tisse, masser af 
prøvesving – 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 ud-

slaget 
• 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

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 forberedel-

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

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

1
3

2



Gennemføres denne procedure systema-
tisk, kan der spares mange minutter på en 
runde.

HOLD ØJE BAGUD!
Det er væsentligt at erkende og ac-

ceptere, at nogle golfspillere spiller hurtige-
re end andre! 

Derfor:
• Hold øje med om der nærmer sig hurti-

gere spillere bagfra
• Find ud af hvem det er, og hvor hurtigt 

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

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

ligt gøre det. (I dag siger reglen, at hur-
tigere spillere skal have lov til at gå igen-
nem langsommere spillere - uanset om 
de er én, to, tre eller fire.) 

Hvis hurtigere spillere får lov at spille igen-
nem, så snart det er muligt, vil mange golf- 
runder også kunne afkortes 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 si-

der?

• Behøver vi at lede alle fem minutter ef-
ter hver eneste skævert?

• Behøver vi at tage fire prøvesving før 
hvert slag?

• Kan vi gå bare lidt hurtigere mellem 
slagene?

• Kan vi undgå uhensigtsmæssig place-
ring af udstyr omkring greens, når vi 
skal putte?

• Kan vi lære golfreglerne bare lidt bedre, 
så eventuelle tvivlsspørgsmål kan afgø-
res hurtigere? 

I DGU’s medlemsundersøgelser er budska-
bet meget klart og tydeligt. Et godt flow 
på golfbanen er en vigtig faktor for at opnå 
”den gode golfoplevelse”. Vi har således et 
fælles ansvar for at skabe hurtigere gol-
frunder af hensyn til både golfspillerne og 
golfen.

Med venlig hilsen

Dansk Golf Union
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