
Banguide
Spara slag med en...

ÖSTRA GÖINGE GOLFKLUBB



Krokodilen som bor i dammen är
mycket snäll och är skapad med

motorsåg av konstnären 
Sven-Ingvar Johansson i Osby.

Är det tveksamt om en boll spelats i vattenhindret kort om 
green på Hål 1 eller inte, får man spela en provisorisk boll 
enligt något av de alternativ som gäller enligt Regel 26-1.
Hittas den ursprungliga bollen utanför vattenhindret 
måste spelaren fortsätta spela på denna.
Hittas den ursprungliga bollen i vattenhindret måste 
spelaren antingen spela bollen som den ligger eller fortsät-
ta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.

Artikel publ. 2017-04-13
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Index 9 Par 3

146m
142m
122m

137

113
133

96

72
92

117

93
113

Början av
fairway

Mitten av
fairway

Slutet av
fairway

Var uppmärksam på vinden för
att säkert landa på den stora
greenen med vatten både 
framför och bakom. Lägg helst 
utslaget kort om flaggan för att 
få en uppförsputt.



Hyr stuga av klubben. Vacker utsikt över Hål 5; fairway, 
damm och green. Vi har 5 stugor med 4 bäddar i varje 
(två våningssängar per stuga). Grillplats finns utanför 
stugorna.

600:- per stuga, max 4 personer.
Avstånd till Tee 1 är 50 m, till Driving range 100 m 
och till klubbhus 200m.
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Index 15 Par 4

300m
300m
270m

190

160
190

170

130
170

135

105
135

136

102

Över 
bunkrarna

Till bakre
bunker

trädlinje

Det optimala utslaget ligger uppe i
”knycken”. Därifrån är det 100 m
till green, som lutar från dig, med 
OOB bakom. Var noga med 
klubbval. Spela hellre för kort än 
för långt.

Hyr stuga av klubben. Vacker utsikt över Hål 5; fairway, 
damm och green. Vi har 5 stugor med 4 bäddar i varje 
(två våningssängar per stuga). Grillplats finns utanför 
stugorna.

600:- per stuga, max 4 personer.
Avstånd till Tee 1 är 50 m, till Driving range 100 m 
och till klubbhus 200m.



Hyr golfbil för 300:- per runda 

Passa på!
250:- innan kl. 10.00
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Index 7 Par 4

368m
360m
310m

133

75
125

210

152
202

277

219
269

52

86

Till sista
bunkern

Stenen till
höger

Början av
fairway

Vinden kan vara kraftig här
uppe. Favorisera vänster sida
av fairway för enklast 
möjliga inspel till 
green.



Glöm inte att stanna till vid golfkrogen.
Räksmörgås, lyxburgare eller pytt.
Varmt välkomna!
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Index 6 Par 4

342m
332m
294m

159

111
149

206

158
196

244

196
234

Till första
bunkern

över sista
bunkern

Trädet

47

96

131

Ett halvblint utslag och OOB
till höger. Sikta på första 
fairway-bunkern. Tack vare att 
fairway lutar åt vänster 
hamnar utslaget på 
vänstersidan, med fritt inspel 
mot green.



SÅ HÄR LAGAR DU 
NEDSLAGSMÄRKEN

1. BÖRJA MED HÖGSTA GRÄSKANTEN. Stick ner piggarna på greenlagaren i marken några millimeter utanför kanten till själva märket.

2. VRID GREENLAGAREN INÅT MOT CENTRUM AV NEDSLAGSMÄRKET och för på så sätt in grästurf och greenmaterial, upprepa

detta åt fyra håll runt nedslagsmärket. (Om så behövs, upprepa proceduren men denna gång några millimeter utanför förra lagningen).

3. JÄMNA TILL YTAN MED ETT FÖRSIKTIGT OCH LÄTT TRYCK MED SKON ELLER MED DIN PUTTER.

Ett riktigt lagat nedslagsmärke syns inte (ovanför ytan) och läker snabbt.

LÄMNA GREENEN I DET SKICK SOM DU SJÄLV ÖNSKAR FINNA DEN!

Ett nedslagsmärke som inte lagas själv-

läker inte, utan det kan vara kvar flera

veckor beroende på när banpersonalen

luftar och/ eller sanddressar nästa

gång. Först då blir ytan jämn, men för

fläcken med döende gräs som sedan blir

en bar fläck kan det ta ytterligare några

veckor innan den växer igen. Om man

lagar sitt nedslagsmärke ordentligt läker

det inom några timmar och puttytan är

reparerad i samma sekund som du lagat

det. Det är en golfspelares plikt att åter-

ställa puttytan efter sig av hänsyn till

övriga spelare och vård av banan, som

kostar mycket att sköta. 

RÄTT REDSKAP

Använd en riktig greenlagare, nycklar,

peggar, klena plastlagare eller dylikt

duger helt enkelt inte. Det ska vara en

ordenlig greenlagare i hållfast material

som inte sviktar och som känns bra i

handen.
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Index 10 Par 5

498m
490m
431m

135

68
127

204

138
196

287

221
279

Början av
fairway

Stenen

Busken
till höger

195

116

44

Slå mot stenen och helst 
över den. Svag fade är att 
föredra. Lägg andra
slaget så nära vattnet som 
möjligt, för att ha kortast 
möjliga inspel till green, 
över bunkrarna. Långt-
slående kan gå in på två.

SÅ HÄR LAGAR DU 
NEDSLAGSMÄRKEN

1. BÖRJA MED HÖGSTA GRÄSKANTEN. Stick ner piggarna på greenlagaren i marken några millimeter utanför kanten till själva märket.

2. VRID GREENLAGAREN INÅT MOT CENTRUM AV NEDSLAGSMÄRKET och för på så sätt in grästurf och greenmaterial, upprepa

detta åt fyra håll runt nedslagsmärket. (Om så behövs, upprepa proceduren men denna gång några millimeter utanför förra lagningen).

3. JÄMNA TILL YTAN MED ETT FÖRSIKTIGT OCH LÄTT TRYCK MED SKON ELLER MED DIN PUTTER.

Ett riktigt lagat nedslagsmärke syns inte (ovanför ytan) och läker snabbt.

LÄMNA GREENEN I DET SKICK SOM DU SJÄLV ÖNSKAR FINNA DEN!

Ett nedslagsmärke som inte lagas själv-

läker inte, utan det kan vara kvar flera

veckor beroende på när banpersonalen

luftar och/ eller sanddressar nästa

gång. Först då blir ytan jämn, men för

fläcken med döende gräs som sedan blir

en bar fläck kan det ta ytterligare några

veckor innan den växer igen. Om man

lagar sitt nedslagsmärke ordentligt läker

det inom några timmar och puttytan är

reparerad i samma sekund som du lagat

det. Det är en golfspelares plikt att åter-

ställa puttytan efter sig av hänsyn till

övriga spelare och vård av banan, som

kostar mycket att sköta. 

RÄTT REDSKAP

Använd en riktig greenlagare, nycklar,

peggar, klena plastlagare eller dylikt

duger helt enkelt inte. Det ska vara en

ordenlig greenlagare i hållfast material

som inte sviktar och som känns bra i

handen.



Lokal regel hål 6
Boll som hamnar på eller passerar 
vägen till vänster, vid spel på Hål 6, 
är OOB
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Index 16 Par 5

466m
460m
390m

222
212
141

256

178
246

321

240
311

147

108

83

Träd vid 
vattnet

Mitten av 
vattnet

Bunker

Lokal regel hål 6
Boll som hamnar på eller passerar 
vägen till vänster, vid spel på Hål 6, 
är OOB

                  Vattenhindret till 
                   höger verkar som 
                   en magnet på 
                   golfbollar. Landa 
hellre utslaget i ruffen till 
vänster om fairway. Gå helst 
förbi bunkrarna på andraslaget.
Det är sedan brant upp till 
green och en klubba extra 
kan behövas för att nå fram.
Inspel kort om hål ger 
uppförsputt. 
Långtslående kan gå in på två.



Senior med A-spelrätt                              3695:-
Senior utan A-spelrätt                              3795:-
Junior 15 - 25 år  utan krav på spelrätt  1900:-
Junior 11 - 14 år  utan krav på spelrätt  995:-
Junior  0 - 10 år  utan krav på spelrätt               600:-
“Grönt kort” medlem                                         1495:-
Passiv medlem                                                    300:-

Medlemsavgifter 2017
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Index 14 Par 3

131m
148m
153m

135

114
131

121

100
117

Framkant
träd

Bunker

Senior med A-spelrätt                              3695:-
Senior utan A-spelrätt                              3795:-
Junior 15 - 25 år  utan krav på spelrätt  1900:-
Junior 11 - 14 år  utan krav på spelrätt  995:-
Junior  0 - 10 år  utan krav på spelrätt               600:-
“Grönt kort” medlem                                         1495:-
Passiv medlem                                                    300:-

Greenen är hal och lutar kraftigt 
åt vänster.  Dessutom har du ofta 
kraftig medvind och val av rätt 
klubba är viktigt. 
Bakom green har du OOB. Sikta 
på högra delen av green, bollen 
rullar åt vänste och ger dig oftast 
en putt uppför.



Glöm inte att stanna till 
vid golfkrogen.

Släck törsten och hungern.
Varmt välkomna!



8
Index 8 Par 4

389m
354m
281m

278

170
243

212

104
177

Trädlinje

66 m till 
trädlinje

107

68

Utslag på vänstra 
sidan av fairway
är att föredra. 
En liten green med 
bunker framför och 
till vänster samt
vattenhinder bakom gör
avstånds-bedömning  viktig. 
Prickskytte erfordras!



Vintergolf
Här spelar vi golf året runt. 
Vintergolfen spelas från mitten av 
oktober till och med slutet av mars.
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Index 18 Par 3

108m
108m
101m

Greenen är äggformad 
och gör utslaget trixigt 
trots kort avstånd.
Var noga med klubbvalet. 
För långt utslag betyder trubbel.



Pay and play
bjud med en bekant att 
prova på golf. 
just nu är banan öppen för pay 
and play 
mån, tis, tor, fre, efter kl.12.00
lör-sön, röda dagar efter kl.14.00

 9   hål 200:-
 18 hål 400:- 
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Index 2 Par 4

364m
357m
330m

148

114
141

244

210
237

287

253
280

Trädlinje

Start ruff
till vänster

90

129

185

Slutet av 
fairway

Pay and play
bjud med en bekant att 
prova på golf. 
just nu är banan öppen för pay 
and play 
mån, tis, tor, fre, efter kl.12.00
lör-sön, röda dagar efter kl.14.00

 9   hål 200:-
 18 hål 400:- 

Utslaget bör placeras på 
vänstra sidan av fairway 
och ger fritt inspel
mot green. Allt annat 
sätter trädet före green i 
spel. Se upp för vatten
bakom och till höger om 
green.



1) Klara, färdiga, slå:
Vi säger: Var beredd att slå vid din tur och låt aldrig någon behöva vänta 
på dig. Slå också om du är redo även fast du ligger närmare hål än dina 
medspelare.

2) Leta boll tar tid:
Vi säger: Låt inte partiet bakom vänta längre än 30 sekunder när ni letar 
boll och leta aldrig längre än fem minuter. Kanske det är lika bra att 
spela på den provisoriska bollen om du kör sällskapsrond?

3) Genomsläpp lönar sig:
Vi säger: Låt snabbare partier gå igenom. Stressen släpper, spelet blir 
bättre och tempot går upp. Med lite tur har den snabba tvåbollen ordnat 
ett tomt hål bakom sig.   

4) Släpp igenom direkt:
Vi säger: Vänta inte på ett bättre tillfälle. Ett genomsläpp tar visserligen 
både tid och kraft men det är lika bra att rycka av plåstret, inte dra av 
det långsamt.

5) Preja inte någon av vägen:
Vi säger: Jaga inte framförvarande boll, de blir bara stressade och mot-
villiga att släppa igenom.

Tips för snabbare spel utan att stressa!
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Index 5 Par 3

146m
140m
123m

106

83
100

Layup

Välj klubba så att du säkert 
når green eller området 
vänster därom.
Undvik ravinen till höger. 
Tänk på att vinden kan 
spela dig spratt.

1) Klara, färdiga, slå:
Vi säger: Var beredd att slå vid din tur och låt aldrig någon behöva vänta 
på dig. Slå också om du är redo även fast du ligger närmare hål än dina 
medspelare.

2) Leta boll tar tid:
Vi säger: Låt inte partiet bakom vänta längre än 30 sekunder när ni letar 
boll och leta aldrig längre än fem minuter. Kanske det är lika bra att 
spela på den provisoriska bollen om du kör sällskapsrond?

3) Genomsläpp lönar sig:
Vi säger: Låt snabbare partier gå igenom. Stressen släpper, spelet blir 
bättre och tempot går upp. Med lite tur har den snabba tvåbollen ordnat 
ett tomt hål bakom sig.   

4) Släpp igenom direkt:
Vi säger: Vänta inte på ett bättre tillfälle. Ett genomsläpp tar visserligen 
både tid och kraft men det är lika bra att rycka av plåstret, inte dra av 
det långsamt.

5) Preja inte någon av vägen:
Vi säger: Jaga inte framförvarande boll, de blir bara stressade och mot-
villiga att släppa igenom.

Tips för snabbare spel utan att stressa!



6) Planera, planera, planera:
Vi säger: 
… planera ditt slag i farten. Börja inte framme vid bollen.
… planera din putt under tiden som de andra puttar.
… genomsläpp på tee – samtliga spelare slår ut sen skiljs partierna åt 
vid andraslaget. 
… på fairway – låt bollen som går igenom komma iväg så fort som 
möjligt men försök att spela fram alla bollar om ett tredje parti står och 
väntar på tee.
… på green – de som släpper igenom markerar sina bollar och låter de 
andra putta ut.

7) Använd avståndsmätare:
Vi säger: Det finns tid att spara om du är villig att öppna plånboken 
och införskaffa en kikare eller gps-klocka. De är oftast bättre på 
matematik än du och kan höja ditt spel. Dessutom slipper du gå och 
leta sprinklerlock.

8) Spela safe:
Vi säger: Inte i form? Gör dig själv en tjänst och slå inte slagen eller 
klubborna som med stor sannolikhet slutar med att bollen hamnar i 
högruffen. Slå alltid en provisorisk boll om den första kan bli svår att 
hitta.

9) Släpp honnören:
Vi säger: Bäst slår nästan alltid längst och de som slår kortare kan slå ut 
innan bollen framför är utom fara för longhittern. Vissa hävdar att det 
är bättre för speltempot att släppa iväg partiet framför och sedan slå ut 
i rätt turordning. De brukar ångra sig när tre av fyra tvingas pegga upp 
P-bollar.

Tips för snabbare spel utan att stressa!
fortsättning.......
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Index 12 Par 5

436m
505m
510m

144

68
137

220

144
213

322

246
315

105

77

35

Början av
fairway

Början av
björkarna

“Kullen”

                           Här gäller att få ut 
                           bollen så långt som 
                           möjligt på utslaget 
                           och att undvika den
                           tjocka ruffen till 
höger. Det blinda andraslaget slår du 
över kullen och har sedan ett
relativt lätt inspel till green.

6) Planera, planera, planera:
Vi säger: 
… planera ditt slag i farten. Börja inte framme vid bollen.
… planera din putt under tiden som de andra puttar.
… genomsläpp på tee – samtliga spelare slår ut sen skiljs partierna åt 
vid andraslaget. 
… på fairway – låt bollen som går igenom komma iväg så fort som 
möjligt men försök att spela fram alla bollar om ett tredje parti står och 
väntar på tee.
… på green – de som släpper igenom markerar sina bollar och låter de 
andra putta ut.

7) Använd avståndsmätare:
Vi säger: Det finns tid att spara om du är villig att öppna plånboken 
och införskaffa en kikare eller gps-klocka. De är oftast bättre på 
matematik än du och kan höja ditt spel. Dessutom slipper du gå och 
leta sprinklerlock.

8) Spela safe:
Vi säger: Inte i form? Gör dig själv en tjänst och slå inte slagen eller 
klubborna som med stor sannolikhet slutar med att bollen hamnar i 
högruffen. Slå alltid en provisorisk boll om den första kan bli svår att 
hitta.

9) Släpp honnören:
Vi säger: Bäst slår nästan alltid längst och de som slår kortare kan slå ut 
innan bollen framför är utom fara för longhittern. Vissa hävdar att det 
är bättre för speltempot att släppa iväg partiet framför och sedan slå ut 
i rätt turordning. De brukar ångra sig när tre av fyra tvingas pegga upp 
P-bollar.



10) Grip it and rip it!
Vi säger: De flesta proffs har en genomsnittscore under par. Har du? 
Spelar du om lika mycket pengar som proffsen? Har du verkligen tid 
med lika lång rutin som Kevin Na? Om inte – gör inte som proffsen. 
Det kostar tid och energi.

 11) Noll poäng är noll poäng:
Vi säger: Ta upp bollen när dina slag är förbrukade. Om du betalat en 
dyr greenfee och vill få valuta för pengarna kan du lägga ut en ny boll i 
fairway, ta ditt streck och fokusera på nästa hål.

12) Rensa inte dansgolvet:
Vi säger: Markera bara bollar som är i vägen eller som kan bli träffade. 
Om din boll är hel och ren och inte ligger i någons puttlinje kan den 
lika gärna ligga kvar.

13) Puttning tar tid:
Vi säger: Skänk puttar i sällskapsronder och kom överens innan ronden 
om det är okej att gå i varandras puttlinjer eller träffa flaggan utan plikt.

14) Kom ihåg scoren:
Vi säger: Skriv scorekort i farten eller i väntan på din tur. Aldrig på 
green efter att du satt i flaggan.

15) Du går – jag kör:
Vi säger: Två spelare i en golfbil? Om det inte finns några fysiska hinder 
kan spelaren som ligger längst från hål få skjuts till sin boll, slå, och se-
dan gå till sin polare som åkt iväg med bilen. Tänk också på att placera 
hookarna i en bil och slicearna i den andra om ni har två bilar.

Tips för snabbare spel utan att stressa!
fortsättning.......
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Index 13 Par 4

325m
320m
270m

179

124
174

261

206
256

Fram till
bunker

Över 
bunker

62

103

Vägen till vänster betyder OOB 
och ruffen till höger kan betyda 
trubbel. Prioritera fairwayträff 
framför längd och du scorar bra 
på hålet.

10) Grip it and rip it!
Vi säger: De flesta proffs har en genomsnittscore under par. Har du? 
Spelar du om lika mycket pengar som proffsen? Har du verkligen tid 
med lika lång rutin som Kevin Na? Om inte – gör inte som proffsen. 
Det kostar tid och energi.

 11) Noll poäng är noll poäng:
Vi säger: Ta upp bollen när dina slag är förbrukade. Om du betalat en 
dyr greenfee och vill få valuta för pengarna kan du lägga ut en ny boll i 
fairway, ta ditt streck och fokusera på nästa hål.

12) Rensa inte dansgolvet:
Vi säger: Markera bara bollar som är i vägen eller som kan bli träffade. 
Om din boll är hel och ren och inte ligger i någons puttlinje kan den 
lika gärna ligga kvar.

13) Puttning tar tid:
Vi säger: Skänk puttar i sällskapsronder och kom överens innan ronden 
om det är okej att gå i varandras puttlinjer eller träffa flaggan utan plikt.

14) Kom ihåg scoren:
Vi säger: Skriv scorekort i farten eller i väntan på din tur. Aldrig på 
green efter att du satt i flaggan.

15) Du går – jag kör:
Vi säger: Två spelare i en golfbil? Om det inte finns några fysiska hinder 
kan spelaren som ligger längst från hål få skjuts till sin boll, slå, och se-
dan gå till sin polare som åkt iväg med bilen. Tänk också på att placera 
hookarna i en bil och slicearna i den andra om ni har två bilar.

Tips för snabbare spel utan att stressa!
fortsättning.......



16) Omvägar är aldrig bra:
Vi säger: Ibland är de anlagda golfvägarna långa och kostar tid men 
sträva alltid efter att gå kortaste vägen, ställa bagen eller vagnen på rätt 
sida om greener, hinder och tees. Om du går bakåt i spelriktningen för 
att hämta din vagn kommer ronden gå långsammare.

17) Paus – inte vila:
Vi säger: I Sverige kör vi gärna en liten paus med en kopp kaffe och en 
korv efter nio. Men har man ingen bakom sig efter nian har man inte 
automatiskt rätt att ta en längre paus som leder till att fältet dras ihop.

18) Hjälp varandra!
Vi säger: Duffade din medspelare och det är dennes tur att slå igen. Ta 
hand om torven. Står du bredvid någons nedslagsmärke medan denne 
försöker få upp puttern ur bagen? Passa på att laga det. 

artikel ifrån
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Index 17 Par 4

281m
275m
245m

170

134
164 Över 

bunker

107
54

Den riktigt långtslående 
når green med utslaget. 
Normalspelaren slår rakt ut 
för att nå minst i jämnhöjd 
med bunkern. Sedan bär det 
utför och det kan vara klokt 
att ta en klubba mindre än vad 
avståndsmätaren anger. För de
alltför långa inspelen väntar 
Helge å.

16) Omvägar är aldrig bra:
Vi säger: Ibland är de anlagda golfvägarna långa och kostar tid men 
sträva alltid efter att gå kortaste vägen, ställa bagen eller vagnen på rätt 
sida om greener, hinder och tees. Om du går bakåt i spelriktningen för 
att hämta din vagn kommer ronden gå långsammare.

17) Paus – inte vila:
Vi säger: I Sverige kör vi gärna en liten paus med en kopp kaffe och en 
korv efter nio. Men har man ingen bakom sig efter nian har man inte 
automatiskt rätt att ta en längre paus som leder till att fältet dras ihop.

18) Hjälp varandra!
Vi säger: Duffade din medspelare och det är dennes tur att slå igen. Ta 
hand om torven. Står du bredvid någons nedslagsmärke medan denne 
försöker få upp puttern ur bagen? Passa på att laga det. 



Följ och gilla oss på facebook!
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Index 1 Par 3

178m
168m
133m

86

134
121

Layup

Ett riktigt bra golfhål 
kräver oftast
ett riktigt bra utslag. 
Vatten omringar
en stor green men det 
krävs ändå ett långt och 
rakt utslag för att göra 
par eller bättre! 
Alternativet är ett kort,
välplacerat utslag, ett 
bra pitchslag in på 
green och en eller två 
puttar.

Följ och gilla oss på facebook!



Lycka till med de tre avslutande hålen 
och välkommen åter!
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Index 11 Par 4

339m
330m
281m

86

134
121

86

134
121

Förbi träd
till höger

Fram till
bunker

150

111

76

Det är höger sida av 
fairway som 
gäller för fritt inspel 
mot green. Kortslående 
bör slå andraslaget till 
höger om träden och 
vänster om bunkern. 
Var noga med klubbval 
vid inspel till green. 
Alltför långa slag
straffas hårt!

Lycka till med de tre avslutande hålen 
och välkommen åter!



17
Index 3 Par 5

525m
517m
457m

155

87
147

203

135
195

259

191
251

Förbi träd
till vänster

Layup

Till 
vattnet

147

110
Ett långt och svårt hål med 
mycket vatten och oftast 
motvind. OOB till höger så 
det är ett långt, rakt utslag
som gäller. För andraslaget 
finns två alternativa vägar, 
antingen rakt över dam-
men till höger fairway eller 
till vänster fram emot nästa 
damm och vänster fairway. 
Höger fairway ger det 
lättare inspelet mot en 
stor green med mycket 
vatten runtom. Var noga 
med val av rätt 
inspelsklubba.



17 18
Index 4 Par 4

392m
386m
321m

Till 
vattnet

161

90
155

230

159
224

261

190
255

131

84

Fram till 
bunker

Förbi träd
till höger

Fram till
dunge

Ytterligare ett långt hål, 
ofta med motvind.
OOB till höger och utslag 
till vänstersidan 
rekommenderas. Green 
har två platåer med
kraftig lutning mellan. 
Var försiktig med 
alltför långa inspel över 
green, vilket oftast
betyder trubbel!
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