
GRÖNT KORT - LATHUND FÖR JUNIORER PÅ BACKA SÄTERI GOLF     

1. Registrera dig på mingolf.se och få ett golf-id.  
Alternativt är att du golfklubben registrerat dig och du 
fått inloggning per mail. 

2. Starta Grönt Kort-webben (teorin) på mingolf.se. I 
fyra ämnen får du klara olika uppgifter och 
introduceras till det viktigaste du behöver veta för att 
börja spela golf. 

3. Träna på rangen och spela golf på banan. För dig 
utan grönt kort/hcp 54 sker bokning på banan via 
kansliet på golfklubben. 

4. Dags för spelprov (se nedan). När du klarat spelpovet registrerar du resultatet på mingolf.se. (12 år eller 
yngre kontaktar Dan Sandkvist eller Göran Svensson på klubben efter genomfört spelprov). 

5. När du är klar med Grönt Kort-webben, kontaktar du någon av juniorledarna eller kansliet på golfklubben.  
6. Nu har du ditt gröna kort och handicap 54. 

KRAV FÖR GRÖNT KORT

12 år eller yngre (barn) 13 år eller äldre (vuxna)

Spelprov • Spel utförs på 100 banan. 
• Spela 9 hål på 45 slag eller mindre. 

eller 

• Spela från 150-metersmarkeringen (främre 
tee på par 3)  

• Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre 
extraslag per hål. När de har fått minst 18 
poäng har de klarat Grönt Kort och 
handicap 54. 

• Markör måste ha grönt kort och hcp 54 eller 
lägre.

• Spelprovet sker över en 9 håls rond från 
orange tee (tjejer), röd tee (tjejer och 
killar) eller gul tee (killar). 

• Spelaren behöver ha 18 poäng eller 
bättre, resultatet baseras på att spelaren 
spelat på den slope som spelare erhåller 
för HCP 54,0. 

• Score anges hål för hål. 
• Endast godkänd rond sparas. 
• Registrering behöver ske på en bana som 

är slopad. 
• Markör måste ha grönt kort och hcp 54 

eller lägre.

Teori Teorin på webben (mingolf.se) 
Fyra ämnesområden (Kom igång, Spelet golf, 
Golfa schysst och När du börjar spela).  Varje 
ämnesområde innehåller olika uppgifter med 
tillhörande frågor som deltagaren behöver 
svara rätt på.

Teorin på webben (mingolf.se) 
Fyra ämnesområden (Kom igång, Spelet golf, 
Golfa schysst och När du börjar spela).  Varje 
ämnesområde innehåller olika uppgifter med 
tillhörande frågor som deltagaren behöver 
svara rätt på.

* Nivåsteg inför spelprov enligt Golfäventyret: 
1. 30 bana, tre hål på 12 slag. (3 hål mellan 10 och 30 m). 
2. 50 bana, sex hål på 24 slag. (6 hål mellan 20 och 50 m). 
3. 100 bana, nio hål på 45 slag. (4 hål - kortare än 75 m och 5 hål - länge än 75 m). 

30 och 50 banor finns tyvärr inte på Backa Säteri Golf.

http://mingolf.se
http://mingolf.se
http://mingolf.se
http://mingolf.se


RÄKNA POÄNG - LATHUND FÖR JUNIORER     

HCP 37-54 

Steg 1 
När du fått grönt kort/hcp 54 kan du utveckla dig genom att t ex använda "gulsvart tee" (150 m) eller "grönvit 
tee" (mitt emellan gulsvart tee och röd tee).  

När du känner dig säker runt 18 poäng från de här platserna går du vidare till steg 2. 

Steg 2 
När du känner dig säker med spel från gulsvart eller grönvit tee går du över till att välja en ordinarie tee:  

• Orange tee - tjejer och killar under t o m 12 år* 
• Röd tee - tjejer och killar 
• Gul tee - tjejer och killar 

* Lokal tolkning av orange tee: Killar t o m 12 år kan spela från orange tee och ändå registrera sina ronder. 
Räkna då så här: dra bort 6 slag från slopen/slagen från röd tee för herrar. Registrera sedan bara poängen. 

Med hjälp av slopetabellen får du olika antal slag beroende på vilket hcp du har. Se exempel nedan. Du spelar med 
en markör/medspelare som noterar din score. 

Du registrerar själv dina ronder på min.golf.se. 

Vid spel från ordinarie tee använder man sig av banans slopetabell för att räkna ut hur många extra slag man får för att 
gå på sitt handicap. På Backa Säteri får du t.ex. 42 slag extra om du spelar från gul tee med hcp 36 (18 hål, 9 hål har 
du hälften, dvs 21 extra slag). Dessa slag fördelas sedan ut på olika hål beroende på hur svårt hålet är (hålets hcp-
index).  

Se exempel nedan om du har 42 slag på 18 hål. För att du ska spela på ditt handicap och få 2 poäng per hål ska ska 
du t.ex. göra 7 slag på hål 1 och 6 slag på hål 2. Detta kallas för ditt handicap-par på varje hål. 

Gulsvart tee Antal slag 9 8 7 6 5 4 3 osv Hål

Par 3 poäng - - - 1 2 3 4 osv Röd tee: 4, 6 och 8

Par 4 poäng - - 1 2 3 4 5 osv 1, 2, 3, 5, 7 och 9

Grönvit tee Antal slag 9 8 7 6 5 4 3 osv Hål

Par 3 poäng - - - 1 2 3 4 osv Röd tee: 4, 6 och 8

Par 4 poäng - - 1 2 3 4 5 osv 1, 2, 5, 7 och 9

Par 5 poäng - 1 2 3 4 5 6 osv 3

Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UT

Par 4 4 5 3 4 3 4 3 4 34

Index 3 9 11 13 7 15 5 17 1

Extra	slag 3 2 2 2 2 2 3 2 3 21

Slag 7 6 8 3 6 6 10 5 7 58

Poäng 2 2 1 4 2 1 0 2 2 16
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