Instruktioner för kundgolf


Klubbkläder på (om man har)



Inledning
o Gå igenom kort om frisbeegolfens och klubbens historia.
▪ Frisbee av plast uppfanns 1948 (Fred Morrison)
▪ Första discgolfbanan med korgar 1975 (Kalifornien), i Sverige 1980
(Kärsön)
▪ Kastats discgolf i Jönköping sedan 80talet
▪ JB bildades 1998, var tidigare en del av Wetter Frisbee som sysslade
med all frisbeesport.
▪ Ca 30 medlemmar (2015)
▪ Spelar JBgolf 2 ggr/vecka
▪ Arrangerar tävlingar (JB Open)
o Gå igenom de viktigaste reglerna
▪ Startordningen (lottas)
▪ Kastordning i fortsättning (längst ifrån först, den som får bäst resultat
på hålet kastar ut först på nästa)
▪ Markering av disc och kastställning
▪ OBregler och mandatory
▪ Uppvisa balans efter putt närmare än 10 meter
o Gå igenom kastteknik (grepp, ansats, kastörelse, putt)
o Gå igenom de olika discarna (putter, midrange och driver samt de olika
egenskaper olika discar kan ha)



Gå en runda
o Dela upp i grupper enligt kundens önskemål eller genom lottning. Ca 5
personer per grupp.
o Helst med en instruktör per grupp
o Dela ut discar (en putter och en midrange var om det finns)
o Ta med grupperna till övningsfälten och gör lite övningskast i några minuter
o Hjälp grupperna att hitta sina starthål på 9hålsbanan
o Summera resultaten
o Hinns fler rundor med och kunderna vill så gör det. Kanske en vanlig runda
och en pargolfrunda
o Samla ihop discarna och notera om någon försvunnit



Avsluta
o Samla alla och meddela resultaten. Är det en stor grupp kan topp 3 räcka.
o Dela ut en disc i pris till vinnaren.
o Tacka för intresset och hälsa välkomna till våra klubbträffar
o Dela ut information om sporten, klubben och banan.

Tänk på att det viktigaste en deltagare ska ta med sig från
en kundgolf är något positivt att berätta för kollegor och
kompisar.

