
 
 
 
INSTRUKS FOR KLUBBVERT / MARSHAL – HAUGER GOLFKLUBB  
 
Hensikt  
Klubbverten skal fremme golfklubbens omdømme ved å informere og gi service. Videre skal 
verten bidra til bedre flyt mellom gruppene, og påse at spillerne forholder seg til banens regler.  
Klubbverten må oppleves som hyggelig og imøtekommende og ikke kun som Course Marshal.  
 
Gjennomføring 
Tjenesten starter ca. kl 8.00 og varer til ca. kl 15.00.  
Klubbverten skal ha id-kort med bilde, navn og tittel hengende synlig. (lages) 
Tidskjema (Ipad) og startliste fåes i proshopen ved behov (turneringer). Tidsskjema benyttes for å 
se hvordan den enkelte gruppe følger tempo.  
 
Fokuspunkter  
1. Vær hyggelig og blid mot alle.  
2. Sjekk greengaffel/greenfee hvis ikke spillerne gjenkjennes som aksjonærer. (greengaffel kan 
sjekkes uansett!) 
3. Følg med hva som blir gjort av reparasjon på green (observer og gi veiledning).  
4. Følg med på reparasjon av divots (observer og gi veiledning).  
5. Golfspillere som kjører golfbil må holde seg til veier/fairway og rough – aldri i tykk-roughen. 
6. Følg med på øvrig golfbilkjøring, veiled ved behov om de kjører feil eller der hvor sjåfører er 
for unge (noter bilnummer). 
7. Følg med på «problemballer» (høyt hcp) og følg opp disse under spill mtp tempo. (Alternativt 
ved mye å gjøre, anbefal annet teested. 
 
Kjøremønster  
Kjør alltid mot spilleretningen. På denne måten vil en finne de grupper som skaper forsinkelse. 
Det vil være grupper du møter etter en eventuell luke i spillet. Luker kan være naturlige hvis det 
er åpne tider i startlisten eller der går 2’er grupper foran 4’er gruppe.  
Det er viktig å være til stede på banen. Dette medfører at de fleste får opp tempoet hvis de ligger 
etter tidsskjema.  
 Sjekk hvordan gruppen ligger an i henhold til tidsskjema  
 Hvis de bak ligger i ryggen, oppfordre til å slippe igjennom, eventuelt slå sammen baller. Om 
de ligger etter tidsskjema, be på en vennlig måte at de får opp farten.  
 Henvis turgåere høflig av banen for deres egen sikkerhet. 
 
Start dagen, ca. kl.8.00 med å kjøre bakover fra hull 9 (9- 8- 7- 6 etc). Hvis det er grupper som en 
har sett går sent, følg disse opp senere. Etter første runde, bytt med å kjøre back. 


