
Greenkeeperne vil gerne slå græsset, men de kan ikke nå at følge med og holde græsset nede. Man er som 

spiller så småt nødt til at indstille sig på, at der er steder med højt græs, hvor det kan være svært at finde 

sin bold. Greenkeeperne laver en målrettet indsats, hvor græsset er højest eller generer mest, men de kan 

ikke klippe alle steder på én gang. Der vil gå en rum tid, før de har klippet overalt. 

Du kan heldigvis gøre noget selv. Mind dig selv om, at det er en ny og udfordrende situation. Du kan ikke 

bare gøre som du plejer. Du er nødt til at respektere det høje græs: Lav for eksempel det 

tankeeksperiment, at græsset i stedet for er en sø – eller endnu bedre: out of bounds. Du er nødt til at 

tænke dig om. Det har konsekvenser at slå ud i græsset. 

Du kunne vælge et nyt teested og spille en kortere bane. Du kan hjælpe dig selv og din medspillere med at 

holde godt øje med, hvor bolden lander. Du kan spille provisoriske bolde, når uheldet er ude. Og du kan 

benytte udstyr, hvor du kan kontrollere bolden bedre: Måske du skal slå et jern fra tee stedet. Det kan selv 

blandt verdens bedste spillere være konsekvensen af afvejningen af risiko overfor belønning. 

Skulle ulykken alligevel være sket, så er det måske også en overvejelse værd, om man virkelig behøver at 

lede mere end 30 sekunder. Om man ikke hellere vil spille golf. 

Og hvis man synes, at man vil lede efter sin dyrebare bold og bruge op til 5 minutter, så er det også på sin 

plads at huske, at de der står og venter bagved – resten af golfbanen - helt sikkert hellere vil spille golf. Vink 

dem igennem med det samme. 

Den dramatiske overskrift sigter naturligvis til den symbolske død, man som golfspiller er udsat for, når man 

har mistet sin bold i det høje græs. Det kan være et smerteligt tab at skulle overvinde. Husk at det kan føles 

meget værre at stå og vente på at du får hanket op i dig selv og spiller videre. Spil nu golf og husk at nyde 

det flotte, bølgende græs ved siden af fairway. 

 

 


