Golfkäyttäytyminen

Golfkentille on pitkän historiansa aikana kehittynyt oma tapakulttuurinsa. Käytännössä kyse on
turvallisesta, muut pelaajat huomioivasta ja kenttää kunnioittavasta käytöksestä. Golfin perusetikettiin
kuuluu hyvät käytöstavat, huomaavaisuus toisia kohtaan ja siisti, asianmukainen pukeutuminen. Yhteiset
säännöt tuovat peli-iloa kaikille, tarkoituksena turvallinen ja ripeästi etenevä peli. Golfkäyttäytymisen ja
etiketin oleelliset asiat ovat tiivistetysti seuraavat:
•

Huomaavaisuus toisia pelaajia kohtaan – älä liiku tai melua muiden lyödessä

•

Turvallisuus kentällä ja harjoitusalueilla

•

Ripeästi etenevä pelitapa – ei kuitenkaan tarvitse juosta

•

Kentän kunnosta huolehtiminen: paikkaa aina jälkesi

•

Kenttien ohjeistusta kunnioittava pukeutuminen

•

Puhelin on hyvä pitää äänettömällä

•

Muista urheilumuodoista poiketen golfia pelataan suurimman osan aikaa ilman tuomaria. Peli perustuu
pelaajan tinkimättömään sääntöjen noudattamiseen. Tätä tarkoittaa pelin henki.
Golfia aloittavan tulisi ymmärtää golfkäyttäytymisestä ainakin seuraavat asiat: fore!-huuto vaaratilanteessa,
lyöntijärjestys, sijoittuminen omassa ja muiden lyöntitilanteessa, ripeä omaan lyöntiin valmistautuminen,
varusteiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen, lyöntijälkien korjaaminen, toiminta viheriöllä ja
kenttähenkilökunnan huomioiminen.

Golfpukeutuminen
Suomen Golfliiton hallitus päätti poistaa vanhan pukeutumissuosituksen maaliskuussa 2013. Siitä lähtien
jokainen seura on itse saanut määrittää, miten kentällä pukeudutaan.
Muurame Golfissa suosittelemme kunnioitamme lajin perinteitä ja mielestämme siisti ja asiallinen
pukeutuminen on osa golfin etikettiä sekä kanssapelaajien kunnioittamista. Golfiin sopivia vaatteita löydät
hyvän valikoiman Pro Shopistamme ja niitä myydään kaikissa urheilu- ja vaateliikkeissä, joten
pukeutumisesta ei lajia aloittelevan kannata missään nimessä kannata stressata.

Pelaamaan lähtiessä

Hyvät käytöstavat alkavat jo parkkipaikalla. Meillä tervehditään jokaista kentällä ja klubilla kulkijaa.
•

Tule ajoissa kentälle ja ilmoittaudu ennen lähtöaikaasi caddiemasterille

•

Merkkaa pallosi, jotta tunnistat sen

•

Esittäydy ryhmäsi pelaajille, joita et tunne

•

Nauti ulkoilusta ja parhaasta ajasta kentällämme

Turvallisuus
Kovalla vauhdilla lähtevä golfpallo voi pahimmillaan aiheuttaa vakavia vammoja. Siksi turvallisuutta ei
missään tapauksessa saa vaarantaa. Pyri aina sijoittumaan siten, ettet joudu ryhmäsi muiden jäsenten
pelilinjalle. Kun olet lyömässä, muista ottaa huomioon myös väylän reuna-alueilla liikkuvat.

Jos pallo kaikista varotoimista huolimatta karkaa ennalta arvaamattomaan suuntaan ja uhkaa muita
pelaajia tai sivullisia, on lyöjän velvollisuutena välittömästi huutaa kantava ”FORE!”-huuto.

Pelaajien on kannettava vastuunsa myös kentänhoitajien turvallisuudesta. Kentänhoitajalla on kentällä aina
etuoikeus. Voit jatkaa peliä vasta, kun hän on antanut siihen luvan esimerkiksi kädenheilautuksella.

Turvallinen pelitapa:Kun teet mailalla harjoitussvingejä, varmista aina ettei maila voi osua kehenkään
lähellä olevaan
•

Lyö vasta kun edellinen ryhmä on turvallisen etäisyyden päässä

•

Huuda ”FORE!”, jos on pienikin vaara pallon osumisesta toisiin ihmisiin

•

Älä pelaa ukonilmalla! Keskeytä aina pelaaminen ja hakeudu turvaan, jos uskot salamoinnin uhkaavan sinua

Pelinopeus
Jotta golfkierros etenisi kitkattomasti ja joutuisasti, ole valmis lyömään kun vuorosi tulee. Mieti maila
valmiiksi ja laita hanska käteen jo odottaessasi. Joutuisa eteneminen tarkoittaa myös reipasvauhtista

Jos ryhmän peli kaikesta yrityksestä huolimatta takkuaa tai takaa tulee muusta syystä selvästi nopeampi
ryhmä, se päästetään ohi. Taaemmalle ryhmälle annetaan selkeä ja näkyvä ohitusmerkki ja suojaudutaan
tulevilta palloilta. Ohitusluvan antamiseen ei tarvitse odottaa seuraavaa tiiauspaikkaa, sen voi antaa myös
kesken väylän.

Vinkkejä:
•

Siirry omalle pallollesi heti, kun voit tehdä sen turvallisesti

•

Etäisyyden lipulle voit tarkistaa tai mitata jo pallolle siirtyessäsi

•

Tutustu puttilinjaasi samalla kun pelikaverisi puttaavat – vältä kuitenkin häiritsemästä muita

•

Pelaa aina varapallo, jos pallosi on vaarassa kadota muualle kuin vesiesteeseen

•

Pallon etsimiseen saa käyttää korkeintaan kolme minuuttia

•

Bägi ja kärryt tulisi griinille tultaessa jättää paikkaan, josta pääsee jatkamaan helpoiten seuraavalle
tiiauspaikalle

Kentän kunnosta huolehtiminen
Lyöntijälkien korjaaminen on golfarille itsestäänselvyys. Tiiauspaikoilla on tähän usein tarjolla valmista
sekoitusta, jota voi käyttää. Väylällä irti lyödyn turpeen voi parhaassa tapauksessa saada juurtumaan
paikoilleen painamalla se huolellisesti maahan.

Huolellinen haravoiminen ja jälkien korjaaminen bunkkerissa on muiden pelaajien huomioimista. Griinillä
pallon jättämien alastulojälkien korjaaminen on ehdoton edellytys griinin hyvinvoinnille. Korjaa aina
vähintään oman pallosi alastulojälki. Tämä käy parhaiten tarkoitukseen valmistetulla griinihaarukalla. Tee
työtä reunoilta keskelle nostamatta haarukkaa liiaksi ylöspäin; näin juuret pysyvät parhaiten kunnossa.
Tasoita jälki lopuksi putterilla.

Muista myös:
•

Jätä bägi ja kärryt tiiauspaikan viereen – muista sama myös griinin ympäristössä

•

Harjoitussvingeissä ei tarvitse kuopia maata ja kuluttaa kenttää

•

Kävele griineillä ja reiän ympärillä niin, ettei se aiheuta vahinkoa griinin pinnalle

•

Palauta kärryt / golfauto ohjeiden mukaiseen paikkaan pelikierroksen jälkeen

Lähteet https://golf.fi/pelaajalle/kayttaytyminen/

