Vett och etikett Salem 365
På Salem 365 vill vi att alla ska trivas, spela bra golf och självklart återkomma
till oss flera gånger i framtiden. Därför vill vi att du hjälper oss med några enkla
saker, som gör din upplevelse hos oss bättre.

Före golfen
• Har du elbil är du välkommen att använda våra parkeringsrutor för elbilar
• För att möjliggöra ”spontangolf” och erbjuda ensamma spelare möjlighet
att spel, vill vi att du checkar in senast 20 min före du ska slå ut. Vi
kommer att göra 4-bollar så långt det är möjligt för att så många som
möjligt ska få njuta av våra banor.
• Ha vårdad klädsel på banan och i klubbhuset. Bar överkropp är
inte tillåtet.

Under golfrundan

• På Salem 365 spelar du utan stress en 18-hålsrunda under 4 h,
även på helger! Du gör det tack vare korta avstånd mellan hålen och att
du oftast hittar din boll snabbt.
• Tänk på vår duktiga banpersonal – ge dem alltid företräde.
• Ropa alltid ”Fore” om det finns risk att din bollar kan träffa någon.
• För att speltempot ska vara snabbt och behagligt, tänk på följande:
ü Håll kontakten med bollen före – var strax bakom bollen framför, inte
strax framför bollen bakom
ü Först färdig på tee, slår först
ü Slå en provisorisk boll om du misstänker att din första kan bli svår att
hitta
ü Släpp igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom 30 sekunder
ü Vinka fram på korthålen om bollen bakom står på tee
ü Ta gärna en paus vid kiosken efter hål 9 (baksidan på klubbhuset) men
gör det helst på högst fem minuter. Vatten och toalett finns vid
10:ans tee.

Skötselstips av banan
Green
Tryck inåt, lyft inte - Sätt ner greenlagaren en knapp centimeter från
nedslagsmärket och tryck in mot hålet. Oftast räcker det att trycka
från två–fyra håll men är skadan stor kan det behövas mer än så.
Genom att laga på rätt sätt läker gräset på ett dygn annars kan det ta
månader för märket att läka.
Fairway
Lägg alltid tillbaka uppslagen torv. Lägg den helst så att gräsytan blir
helt återställd och trampa till.
Bunkrar
Lämna bunkern precis som du vill att nästa bunker som du hamnar i ska se ut.
Kratta åt båda håll (fram och åter) så att inte sanden hamnar i bakkanten.
Placera hela bunkerkrattan i bunkern med skaftet i spelriktningen. Den svarta
plastbrickan är till för att du inte ska få sand på händerna!

Stort tack för att Du hjälper till så att Din egen golfupplevelse
på Salem 365 blir ännu bättre!

