Stjernejagt
- fang dem alle!

Stjernejagt vejledning
Februar 2020

Stjernejagt – Indhold
• Teestedsmarkeringer til hul 1, 2 og 3 for hver af de fem baner:
v Chimpansebanen
v Elefantbanen
v Flodhestebanen
v Zebrabanen
v Leopardbanen
•

Seks 1-meter ringe til placering rundt om hullet/flaget

•

Clips til at holde ringene samlet

•

50 bagmærker med tryk på begge sider

• Stjerneklistermærker til belønning (bronze, sølv og guld) – 1.800 stk.
• Vandfast sprittusch til at skrive spillerens stjernehandicap på bagmærket
• Vejledning til opsætning og afvikling af Stjernejagt
• Plastikspand til opbevaring af Stjernejagt

Baggrund for Stjernejagt
-

v Stjernejagt kan spilles af alle børn eller legesyge voksne.
v Det er et spil som er sjovt og udvikler masser af færdigheder.
v Det er enkelt at sætte op og afvikle.
v Det kræver ingen forkundskaber at spille Stjernejagt, hvorfor det kan bruges
første gang man prøver golf i klubben eller som aktivitet for skoler, institutioner,
børnefødselsdage eller familiearrangementer.
v Stjernejagt er sjovt for både nybegyndere og øvede.

Stjernejagt regler
1. Vær ærlig når du tæller
2. Pas på hinanden
3. Ingen strafslag

Afvikling af Stjernejagt
• Hver spiller får udleveret bagmærket til stjernejagt og starter som
udgangspunkt med Stjernehandicap 5. Spillerens Stjernehandicap skrives i
midten af stjernen på bagmærket med den medfølgende tusch.

• Spilleren starter Stjernejagten ved at spille hul 1 på
Chimpansebanen og fortsætter herefter til hul 2 og hul 3.
Med Stjernehandicap 5 har spilleren maksimalt 5 slag til
at få bolden fra teestedet og ind i ringen på hvert hul.
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Afvikling af Stjernejagt
•

Når spilleren har færdigspillet alle tre huller på Chimpansebanen, kommer spilleren
retur til den ansvarlige for Stjernejagten. Her får spilleren udleveret
belønningsklistermærker alt efter hvordan spilleren har klaret de 3 huller.

• Hvis spilleren klarer ét hul på 5 eller færre slag udleveres en bronzestjerne, to huller
klaret udløser en sølvstjerne og klares alle 3 huller på 5 eller færre slag udleveres
en guldstjerne.
Ét hul ≤ 5 slag =
To huller ≤ 5 slag =
Tre huller ≤ 5 slag =

Afvikling af Stjernejagt
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• Når spilleren har opnået guld på Chimpansebanen, er spilleren
klar til at avancere til næste bane som i dette tilfælde vil være
Elefantbanen - o.s.v.

• Når alle 5 baner er klaret med guldstjerne reguleres
Stjernehandicappet ned og spilleren får skrevet et 4-tal på
sit bagmærke. Man kan bruge begge sider af bagmærket!

• Herefter spilles fra Stjernehandicap 4 og spilleren skal nu
score ≤ 4 slag på et hul for at opnå en stjerne og guldstjerne

5

på alle baner for at opnå Stjernehandicap 3 - o.s.v.
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Baner og sløjfer
Stjernejagt består af 5 baner og hver bane har 3 huller.
v Chimpansebanen

= 10 meter

v Elefantbanen

= 20 meter

v Flodhestebanen

= 30 meter

v Zebrabanen

= 40 meter

v Leopardbanen

= 50 meter

Banerne kan fordeles på f.eks. to sløjfer eller hvad
der passer til klubbens faciliteter. Så deler banerne green,
men har hver deres tee-sted.
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Opsætning af Stjernejagt
Nedenstående er et eksempel på opsætning af bane i sløjfer på en seks-hullers par-3 bane.

Sløjfe 1: Her opsættes Chimpanse- og Elefantbanen
Sløjfe 2: Her opsættes Flodheste-, Zebra- og Leopardbanen
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Opsætning af Stjernejagt
En bane består af 3 huller med samme afstand fra teested til hul
For at gøre oplevelsen sjovest mulig placeres en 1-meter ring rundt om hullet/flaget
Teestederne placeres med den angivne afstand til hullet
Der er 2 principper som gælder for placering af teested

Chimpansebanen = 10 meter

1. Størst mulig sikkerhed for spillerne

Elefantbanen

2. At gøre banen så let som mulig

= 20 meter
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Opsætning af Stjernejagt
En bane består af 3 huller med samme afstand fra teested til hul
For at gøre oplevelsen sjovest mulig placeres en 1-meter ring rundt om hullet/flaget
Teestederne placeres med den angivne afstand til hullet
Der er 2 principper som gælder for placering af teested

Flodhestebanen = 30 meter

1. Størst mulig sikkerhed for spillerne
2. At gøre banen så let som mulig

Zebrabanen

= 40 meter

Leopardbanen

= 50 meter
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Stjernejagt
5 baner
Chimpansebanen

= 10 meter

Elefantbanen

= 20 meter

Flodhestebanen

= 30 meter

Zebrabanen

= 40 meter

Leopardbanen

= 50 meter

Stjernejagt regler
1.

Vær ærlig når du tæller

2.

Pas på hinanden

3.

Ingen strafslag

Stjernehandicap 5
Ét hul ≤ 5 slag =

5

To huller ≤ 5 slag =
Tre huller ≤ 5 slag =
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