
Nybörjargolf på Sigtuna GK 

Du som nybörjare 

För oss på Sigtuna GK är vårt mål att du som nybörjare från första stund ska ha en rolig och 

trevlig upplevelse tillsammans med oss på vår fina bana. Vi vill att du ska uppleva golfens 

alla fördelar oavsett om dina slag ännu är allt annat än stabila.  

För att som nybörjare få en känsla för just spelet och fokusera mindre på det egna slaget 

förespråkar vi att du dina första fadderrundor hos oss slår bollen från samma ställe som din 

fadder slår. Fördelarna med detta är att; 

• Du kommer ut och kan uppleva spelet och miljön trots att du kanske inte är 

tillräckligt nöjd med din bollträff 

• Du får möjlighet att slå alla möjliga olika slag och platser och känna av tempo och 

flöde i en runda 

• Du kan känna dig mindre stressad över att inte ”få i väg” bollen, ni slår ju ändå nästa 

slag där din fadder hamnat 

• Du kan lägga fokus på att från din fadder ta till dig vad som är viktigt för att få till ett 

alert och trevligt samspel på banan 

 

Du som fadder 

För att få till ett effektivt fadderspel och tror vi på att ”lära genom att göra”. Vi tror att det 

bästa sättet att inviga våra nybörjare är att som fadder ”tänka högt”, att berätta vad vi själva 

gör, hur och när vi agerar på olika sätt på banan, för att både respektera våra medspelare 

och vår bana.   

Vi tror att det viktigaste som fadder är att fokusera på att förmedla kunskap i samspelet på 

banan och hur speltempo uppnås, hur vi slår bollen får komma i andra hand. 

När ska jag då som fadder ”tänka högt”, jo framför allt när; 

• jag gör mig redo att slå, klubba är vald och jag står vid min boll 

• jag har utrustat mig med extraboll, peggar, greenlagare och markeringsknapp     

• jag är uppmärksam, stilla och tyst när andra slår för att  

o kunna hjälpa till och leta boll  

o inte störa 

o inte skadas 

• jag plockar upp min boll för jag har använt alla mina slag 

• jag har koll på andra bollar, bakom och framför för att komma ifatt eller släppa 

igenom  

• jag hela tiden tar med min vagn/bag och när jag ställer den i riktning mot nästa tee 

innan jag går upp på green 

• jag vårdar banan, lägger tillbaka uppslagen torv, lagar nedslagsmärken, drar vagnen 

runt green och krattar bunkrar  

• jag ger råd till mina medspelare när de ber om det 

• jag passar på att prata och ha trevligt med mina medspelare 


