GRÖNTKORT – För juniorer som deltar i träning
Klara
- Spela 9 hål Foursome* tillsammans med någon som har hcp 36 eller lägre på under 1 tim (effektiv speltid dvs.
får ni vänta på banan så stoppa klockan)
- Spela 9 hål Slaggolf** tillsammans med någon som har hcp 36 eller lägre. Scora 6 slag eller bättre på tre PAR
3:or och 7 slag eller bättre på en PAR 4:a
- Teoritest för hcp 54 tillsammans med någon som har hcp 36 eller lägre. Vi hjälper gärna till!!
Göra
- Gå på en teorikväll 100 kr (ord.pris 300 kr) inkluderar teorimaterial och pedagogisk-regelguide
Efter Grönt-kort sikta mot att nå officiellt handicap 36
Handicap 54 är inte ett officiellt tävlingshcp. utan för att nå det så behöver du spela Slaggolf 9 hål på 48 slag på
Prästbanan tillsammans med en markör (medspelare med hcp 36 eller lägre). Det går även att spela sig ner stegvis
med hjälp av poängbogey systemet.
Först gäller det dock att spela på klubbhcp. 54 och då är målet 57 slag eller bättre.
Slaggolf 9 hål på Prästgården RÖD-TEE klubbhandicap (max. 5 slag över par)
Mål 54: för att spela på klubb-hcp.54 är målet 57 slag eller bättre på 9 hål vid 1 tillfälle dvs. 3 slag över par i snitt.
Mål 36 : för att få officiellt-hcp.36 är målet 48 slag eller bättre på 9 hål vid 1 tillfälle dvs. 2 slag över par i snitt.
Slaggolf 12 hål på Skogberga FRONT-TEE klubbhandicap (max. 5 slag över par)
Mål 54: för att spela på klubb-hcp. 54 är 85 slag eller bättre på 12 hål vid 1 tillfälle dvs. 3 slag över par i snitt.
Mål 36: för att få officiellt-hcp. 36 är 73 slag eller bättre på 12 hål vid 1 tillfälle dvs. 2 slag över par i snitt.
*Foursome: Spelar två spelare på samma boll. Spelarna ska slå ut från varannan tee och ska därefter slå vartannat
slag under spelet av varje hål
**Slaggolf: Slagtävling med ett högst tak på antalet slag som en spelare kan ha på ett hål (5 över par). Bollen
behöver alltså inte spelas i hål om det är mer än 5 slag över par dvs. par 3 max 8 slag i resultat, par 4 max 9 slag i
resultat och par 5 max 10 slag i resultat.

Grönt-kort: Ditt val – Vårt uppdrag
Vi tror att golf som sällskapspel handlar om att ha det trevligt och roligt tillsammans. För att det ska bli så, avgör
ofta vårt gemensamma uppträdande på banan dvs. hur bra vi förstår och följer golfens etikett.
Golfens etikett besvarar till stora drag tre frågor: Säkerhet på banan: Hur spelar vi säkert?
Slitage av banan: Hur reparerar vi skador på banan som uppkommer under spel?
Skyndsamhet på banan: Hur spelar vi så att det tar den tid det behöver ta, varken längre eller kortare tid?
För oss handlar uppdraget Grönt Kort om att föra vidare golfens etikett till dig och sedan med hjälp av dig vidare.

SPELETS IDÉ
Golf går ut på att få bollen i hål på så få slag som möjligt.

SPELETS GRUNDREGEL
Spela bollen som den ligger och banan som den är, men om ingetdera är möjligt, gör det som är rättvist, men för att
göra det som är rättvist måste man kunna reglerna.

SPELETS KARAKTÄR: THE SPIRIT OF THE GAME
Till skillnad från många andra sporter spelas golf i de flesta fall utan överinseende av en domare eller motsvarande.
Spelet bygger på att individens integritet medför att spelarna visar hänsyn till andra och följer reglerna. Alla spelare
bör alltid iaktta disciplin, artighet och sportsmannaskap, oavsett tävlingssituationen.
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