
 

 

Slippe igjennom? 
 
"Går det litt langsomt med oss i dag, kan vi bare slippe gruppen bak igjennom." 
Dette er det mange sitter igjen med etter teorikurs til grønt kort. Det er en misforståelse og kan fort bli en vond sirkel 
å havne i!! Din gruppes primære oppgave når det gjelder å holde tempoet i spillet, er å følge gruppen foran. Hold dere 
i passe avstand fra de foran. Da kan aldri noen komme å beskylde dere for langsomt spill. 

Dette er jo ikke alltid så lett å etterleve, men det er ikke så veldig vanskelig heller! Den vanligste spilleformen er 
Stableford, der vi noterer poeng på hvert hull. Du vet selvfølgelig at når du spiller til "ditt par" på et hull, får du to 
poeng. Spiller du ett slag dårligere får du bare ett poeng, og spiller du to eller flere slag dårligere, får du ingen poeng 
på det hullet. Du stryker det. 

Når du skjønner at du ikke vil få poeng på et hull, plukk opp ballen og gå med de andre - og slik at du ikke blir 
hengende bak gruppen foran. Og så kan du bare rydde kropp og hode for alt det som gikk galt, lade opp til bedre spill 
på neste hull, og ta igjen det tapte. 

Din primære oppgave - rent etikettemessig - er å ikke oppholde spillet. Når du er ute og spiller sammen med mange 
andre å banen, så vær påpasselig med at du ikke er med på å skape en ny kø. Og det er jo ikke noe "farlig" å måtte 
stryke et hull. De poengene tar du likevel igjen senere. 

Slipp kun igjennom når du må lete... 
Dette med å slippe andre grupper igjennom kan jo ende opp som en forferdelig vond sirkel. Hvis du og de andre i din 
gruppe ikke klarer å henge på gruppen foran, hva skulle tilsi at dere kan henge på den neste gruppen foran der igjen? 
For å unngå å måtte slippe den ene etter den andre igjennom, så gjør heller noe med spillet i egen gruppe! 
Hvis dere ikke klarer å spille raskere (og det klarer de fleste hvis de bare forsøker), så gå i deg selv, plukk opp ballen 
med en gang du skjønner at du ikke vil kunne få poeng. Det vil du bli respektert for! 

La dem bak få gå forbi dere de gangene det er en reell stopp i spillet - eksempelvis når det må letes etter en ball. Eller 
en annen "ordentlig" grunn til at spillet i egen gruppe stopper. I utgangspunktet SKAL dere klare å henge på de foran. 
Klarer dere det, vil det både for deg og din gruppe, og alle andre på banen, bli en riktig hyggelig golfrunde. 

 


