
 
 

Retningslinier for caddies. 
 
 

• Check ind hos caddie master Nina Durafour eller Lars Buus Jensen, når du møder i 
klubben. Caddie master befinder sig i på Nybovej 2 (den gule gård). 

• Caddieveste hentes i starterteltet på teestedet - de afleveres i en kasse ved 18 tee. 

• Mød altid op til tiden og følg din spillers instrukser. Afstem hans forventninger til din 
assistance, inden I går på banen. 

• Det er ikke tilladt caddies at anvende golfsko med spikes. 

• Det er tilladt at anvende trolley/el-trolley. 

• Hvis ikke banen er din hjemmebane, bør du sætte dig ind i banens lay out. 

• Sørg for at medbringe et håndklæde - vådt i den ene ende - til at rense bolde og køller. 
Sæt aldrig en snavset kølle i baggen. 

• Tæl køllerne i baggen før start på hver runde. Informer din spiller omgående, hvis der 
er mere end 14. Du skal sikre dig, at der er det samme antal, når runden slutter. 

• Beskyt spillerens udstyr. Du må ikke læne dig på køllerne, sidde på baggen eller tage 
prøvesving med køllerne. Sørg for, at der er headcovers på køllerne, når de ikke er i 
brug. Hvis du bærer baggen, så sørg for at køllerne ikke rasler mod hinanden. 

• Gå lidt i forvejen for spilleren og sørg for at nå bolden, før han gør det. 

• Giv ikke råd til spilleren, med mindre han beder om det. Vælg ikke kølle, men vent til 
han beder om en. 

• Tal ikke med spilleren, med mindre han lægger op til det, eller det er nødvendigt. 

• Når din spiller skal slå, bør du stå 3-4 skridt væk fra ham, med ansigtet mod ham. Følg 
hvert slag omhyggeligt og tag markering af nedslagsstedet. 

• Stå helt stille, når din spiller forbereder eller udfører et slag. 

• Stå aldrig i spillelinien, hverken bagved eller foran bolden, når spilleren udfører sit slag. 

• Læg turf på plads for spilleren. 

• Gå ikke ned i en bunker eller en vandhazard, med mindre spilleren beder dig om det. 
Husk at rive efter slaget. Spilleren får bøde, hvis en bunker efterlades urevet. 

• Læg ikke baggen på green. 

• Undgå at træde i puttelinier, når du skal passe flagstangen. Sørg for, at du ikke kaster 
skygge på puttelinien. Husk at sikre dig, at flagstangen er løsnet i koppen, klar til at 
blive løftet. 

• Klubbens normale dress code skal overholdes. 
 

• HAV EN GOD DAG. 


