
”DET BLIR 
LÄTTARE ATT 
BÖRJA SPELA 

GOLF” 



GRÖNT KORT 
NYSTART FÖR 

GOLFENS NYBÖRJARUTBILDNING 



NYHETER 2012 



 SGF går från en styrande till stödjande roll, ansvarar för 
utfärdande av ramar, riktlinjer och utbildningsmaterial 

 Golfklubben ansvarar för att riktlinjer och studieplan följs 

 Auktorisationen försvinner, registrering i GIT tillkommer 

 Förändrat utbildningsmaterial 

 Handicap 37-54 återinförs i GIT-systemet  (inte direkt 
kopplat till Grönt Kort men öppnar för tillämpning) 



MÅLSÄTTNING 



 ATT få fler att börja spela golf 
   

 ATT få fler att bli medlem i en golfklubb 
 

 ATT få fler att utvecklas som golfspelare genom en 
individuellt anpassad utbildning 
 

 ATT Grönt Kort ska utgå från ett spelarperspektiv och att 
klubben tillmäts ett större ansvar 
 

 ATT utbildningen och träningen i allt högre grad bedrivs 
på banan redan från början 



UTBILDNINGENS 
DELAR 



 GOLFVETT FÖR ROLIGARE GOLF 
Känna till och kunna tillämpa riktlinjer gällande säkerhet, 
hänsyn, banvård och speltempo 

 

 GOLFENS REGLER OCH BEGREPP/DEFINITIONER 
Känna till golfens vanligast förekommande regler 
teoretiskt, kunna tillämpa dem praktiskt 



 GOLFENS OLIKA SLAG 
Grundläggande teknik för olika typer av slag, kunna 
tillämpa dem på ett funktionellt sätt  

 

 SPELMÅL 
För att nå hcp 54 behövs en niohålsrond på 18 poäng 
eller två ronder på 14-17 poäng från gul/svart  tee eller 
röd platta (100 m) 



UTBILDNINGS-
MATERIALET 



 TVÅ MATERIAL – en bok och en webbplats 
 

 BOKEN fokuserar på golfvett samt golfens vanligast 
förekommande regler 
 

 WEBBEN erbjuder filmer, tester, övningar samt 
fördjupningar 
 

 INGA OBLIGATORISKA PROV – däremot teoretiska 
    självtester samt praktiska mål att uppnå och sträva mot  









KLUBBENS 
ANSVAR 



 KLUBBEN – styrelsen har ett helhetsansvar för kvalitet, 
genomförande och uppföljning av utbildningen 
 

 KLUBBEN ansvarar för att utbildade tränare/utbildare 
har kompetens samt följer studiematerialet 
 

 KLUBBEN ska erbjuda fortsättning, uppföljning och 
omhändertagande efter avslutad utbildning 
 

 KLUBBEN ska anmäla Grönt Kort-ansvarig i GIT samt 
registrera nybörjare vid kursstart 



SGF:S UPPGIFT 



 SGF ansvarar för ramar, riktlinjer och framtagande av 
utbildningsmaterial 
 

 SGF ansvarar för framtagande av en 
kommunikationsplattform och en aktiv marknadsföring 
 

 SGF genomför en årlig nybörjarenkät och återför 
(redovisar) resultatet till berörda klubbar och GDF 
(golfdistriktsförbund) 
 

 SGF och GDF har gemensamt en stöttande och 
rådgivande roll gentemot klubbarna 



SAMMANFATTNING 



 
 

ETT NYTT TANKESÄTT  
där klubben erbjuder en långsiktig spelar- och 

medlemsutveckling 
 

 



 EN NY UTBILDNING som bygger på beprövad erfarenhet 
där nybörjarens utveckling sätts i fokus 
 

 EN NY ANSVARSFÖRDELNING där klubben får 
helhetsansvaret  
 

 EN NY MARKNADSSITUATION där prisvärdhet, kvalitet 
och samverkan mellan klubbar får ökad betydelse 
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