
Kårsta golfvett – BASIC (10 – 12 år) 
 
Banpersonal har alltid företräde på banan, de ger tydliga tecken vi kan slå. 
 
Vi lägger alltid tillbaka torvor på banan, utom på tee. 
 
Laga nedslagsmärken på green gör vi enligt klockmetoden – vik in (ej upp) greenlagaren mot 
mitten. (Visa hur man ska göra – så alla har full koll) 
 
Gå med vagnen runt bunker – ej mellan green och bunker. 
 
Spela med god säkerhetsmarginal – utsätta inte någon för fara. 
 
Ropa FORE om bollen är på väg mot någon annan. 
 
Ta riktmärke när någon i bollen slår så att bollen lättare hittas. Detta spar massa tid. 
 
Ställ bagen/vagen i riktning mot nästkommande tee, detta spar tid. 
 
Kratta alltid ytan i bunkern oavsett vem som gjort spåren. 
 
Spela gärna på banan med ”ready golf” – den som är klar slår först (utan att sätta andra i 
fara) 
 
Släpp igenom snabbare spelare – om ni inte kan hålla tempot på banan. 
 
Inga bagar/vagnar på tee. 
 
Var beredd när det är din tur att slå. 
 
Stå på rätt sida när någon står – bollsidan (utom räckhåll) 
 
Vi får endast leta i 3 min efter någons boll. 
 
Vi släpper igenom bakomvarande boll om vi inte hittat bollen inom 30 sekunder. 
 
Vi droppar från knä-höjd 
 
Slå med en provisorisk boll om du är osäker på om du kommer hitta bollen. Viktigt att du 
berättar att den är provisorisk, annars sätter du en ny boll i spel. 
 
Innan du går ut på banan och spelar behöver du ankomstregistrera dig. 
 
Golf spelas oftast utan domare, se till att vara ärlig dig själv, dina medspelare och spelets 
regler. 
 
Varje slag räknas som du försöker slå, oavsett om du träffar eller inte.  



Kårsta Golfvett & regler (13år  >) 
 
 
Banpersonal har alltid företräde på banan, de ger tydliga tecken vi kan slå. 
 
Vi lägger alltid tillbaka torvor på banan, utom på tee. 
 
Laga nedslagsmärken på green gör vi enligt klockmetoden – vik in (ej upp) greenlagaren mot 
mitten. (Visa hur man lagar ett – se till att alla har full koll) 
 
Gå med vagnen runt bunker – ej mellan green och bunker. 
 
Spela med god säkerhetsmarginal – utsätta inte någon för fara. 
 
Ropa FORE om bollen är på väg mot någon annan. 
 
Ta riktmärke när någon i bollen slår så att bollen lättare hittas. Detta spar massa tid. 
 
Ställ bagen/vagen i riktning mot nästkommande tee, detta spar tid. 
 
Kratta alltid ytan i bunkern oavsett vem som gjort spåren. 
 
Spela gärna på banan med ”ready golf” – den som är klar slår först (utan att sätta andra i 
fara) 
 
Släpp igenom snabbare spelare – om ni inte kan hålla tempot på banan. 
 
Inga bagar/vagnar på tee. 
 
Var beredd när det är din tur att slå. 
 
Stå på rätt sida när någon står – bollsidan (utom räckhåll) 
 
Vi får endast leta i 3 min efter någons boll. 
 
Vi släpper igenom bakomvarande boll om vi inte hittat bollen inom 30 sekunder. 
 
Vi droppar från knä-höjd 
 
Slå med en provisorisk boll om du är osäker på om du kommer hitta bollen. Viktigt att du 
berättar att den är provisorisk, annars sätter du en ny boll i spel. 
 
Innan du går ut på banan och spelar behöver du ankomstregistrera dig. 
Golf spelas oftast utan domare, se till att vara ärlig dig själv, dina medspelare och spelets 
regler. 
 
 



Out-of-bounds 
När du slår en boll out of bounds – slå om från föregående plats med 1 pliktslag 
 
 
Pliktområde 
När du slår ner en boll i ett pliktområde – droppa enligt följande alternativ med 1 pliktslag: 
1. Lättnad med slag & distans (Från föregående plats) 
2. Lättnad i flagglinjen (hur långt bak du vill) 
3. Lättnad i sidled (2 klubblängder från skärningspunkten) 
 
 
Ospelbar boll  
När du vill droppa din boll ospelbar finns följande tre alternativ med 1 pliktslag: 

1. Lättnad med slag & distans (Från föregående plats) 
2. Lättnad i flagglinjen (hur långt bak du vill) 
3. Lättnad i sidled (2 klubblängder från ursprungliga läget) 
 
 
Tillfälligt vatten  
Du omfattas av reglerna kring tillfälligt vatten om: 
1. Det kommer upp synligt vatten runt dina skosulor när du tagit din normala stans. 
2. Bollen ligger i synligt vatten som inte är i ett pliktområde. 
I båda situationerna får du lättnad utan plikt. 
 
Tillvägagångssätt: 
Stäm av med dina medspelare att du står i tillfälligt vatten eller att bollen ligger i tillfälligt 
vatten.   
Markera gärna bollen för att veta bollens ursprungliga läge. Utse närmaste punkt för lättnad, 
referenspunkt. Droppa bollen utan pliktslag inom en klubblängd från referenspunkten, men 
inte närmare hål. 

Efter att du droppat bollen får du inte stå med din stans i tillfälligt vatten (du måste ha 
fullständig lättnad för boll och stans). Om du står i tillfälligt vatten måste du droppa om 
bollen utan plikt. 

 
 
 
	
	
	
	


