HVAD ER DER I GOLFBAGGEN
Som ny golfspiller tænker du måske, hvad skal alle de der forskellige ting i din bag bruges til, så lad os lige tage en
kort gennemgang.
På teestedet (der hvor du slår dit første slag fra, på hvert hul) anvender du i de fleste tilfælde ”Driveren”, den
længste golfkølle i din bag. Den udmærker sig ved at være den der slår længst, men samtidig er den svær at styre, og
derfor også den der kan slå mest skævt, og derfor måske ikke lige den du skal tage i brug med det samme. I stedet
kan du bruge et kortere jern – det du føler dig bedst tilpas med.
På fairway, det kortklippede areal mellem teested og green, i semirough (græs klippet mindre ned end på fairway)
eller I den høje rough (ikke klippet græs), anvender du de forskellige jern din bag, helt afhængig af hvor langt du skal
slå. De jern med det højeste bogstav/tal ( S-P-9-8) slår kortest og er lettest at slå med, og de jern med de laveste tal
(7-6-5-4-3) slår længst og er sværere at slå med. Disse jern er til transportslag frem mod green, hvor flaget står i det
lille hul, og hvor golfbolden til sidst skal i. Når du har brugt de forskellige jern nogle gange, begynder du at få en
fornemmelse af, hvor langt du slår med det enkelte jern, og kan derved bedre vælge det rigtige værktøj.
Du kan også have hybridkøller, en mellemting mellem et jern og en fairwaykølle, disse køller er over de senere år
kommet mere og mere frem. Normalt vil du slå længere med dem end med de tilsvarende jern. Fairwaykøller er lidt
længere end hybridkøller og lidt sværere at slå med, derimod får du mere længde på slaget, hvis du kan styre det.
Det sidste værktøj i din bag, er din putter. Den bruger du kun på green (måske kort stykke over forgreen), dels fordi
du ikke må slå ned i greenen, som er meget sart over for mærker, og dels fordi et put er lettere at styre.
Du bør også have tees (dem må du kun bruge på teestedet), du placerer bolden på din tee, så er det lettere at
ramme bolden. Herudover skal du også have en pitchfork, som anvende til at rette mærker
op med på green (så vil de være væk på et døgn mod op til 14 dage hvis de ikke rettes op).
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Rigtig god fornøjelse med golfspillet

