
 
 

NYA NYBÖRJARUTBILDNINGEN – GRÖNT KORT 2012 

Uppdrag från FM april 2008: 

 Att se över nybörjarutbildningen och eventuellt återinföra hcp 54 i GIT. 

SGF har under senaste två åren sett över och arbetat fram ett nytt förslag till nybörjarutbildning, 

allt med syfte och med inriktning att förenkla och utveckla dagens nybörjarutbildning, ”Grönt kort 

på väg mot 36”.  

 

Varumärket 

Varumärket Grönt Kort är inom svensk idrott ett känt och starkt varumärke. Viktigt att vi bevarar 

och utvecklar varumärket Grönt Kort. 

 

Målsättning Grönt Kort 

- Att få fler att börja spela golf 

- Att få fler bli medlem i en golfklubb 

- Att få fler att utvecklas som golfspelare, dvs förbättra sitt hcp  

- Att Grönt Kort skall utgå från ett spelarperspektiv och att klubben tillmäts ett större ansvar 

 

Nytt är att SGF går från styrande till stödjande 

SGF skapar ramar, riktlinjer och tips för genomförande av Grönt Kort utbildningen. Klubbarna tar 

hela ansvaret för genomförandet och uppföljningen. Klubbarna genomför utbildningen efter sina 

förutsättningar och behov inom SGF:s ramar för Grönt Kort. Stor valfrihet för klubben men också 

ett stort ansvar. Klubben ansvarar för att det är kompetenta och utbildade tränare/utbildare som 

leder utbildningen. Klubben skall skapa erbjudanden om fortsättning, uppföljning och 

introduktion efter genomförd utbildning. 

 

Till varumärket Grönt kort är kopplat följande kvaliteter för klubben 

Klubbens styrelse har det yttersta ansvaret 

Tillgång till varumärket Grönt Kort 

Grönt Kort i marknadsföringen 

Webbplats till spelaren 

Nytt utbildningsmaterial 

Klubben skall stå som värd för programmet 

Skapa ett team som leds av klubben och består av tränare, utbildare, fadder och administratör 

Följa ramarna för Grönt Kort utbildningen, som SGF tar fram 

Föra register för alla som går en Grönt Kort utbildning, i GIT 

Fortsättningskurs skall erbjudas 

 

Klubben ansvarar 

Klubben ansvarar för att följa SGF:s riktlinjer för gröna kortet utbildningen. 

Klubb som vill erbjuds stöd från SGF. 

 



 
 
Konklusion 

Klubben ansvarar för hela utbildningen. Omhändertagande på klubben före, under och efter 

utbildningen. Uppföljning med erbjudande om träning, spel och sociala aktiviteter. Spelarna 

kommer snabbt ut på banan.  Glädje, gemenskap och uppmuntran skall känneteckna 

introduktionen till golfen.  SGF tar fram ramar, riktlinjer och utbildningsmaterial. 

 

Introduktion Grönt kort 

Förändringen har startat. 

Ramar, riktlinjer och lansering sker under 2011. 

Utvecklingsarbete under 2011 samla intryck om innehåll i utbildningsmaterialet, våren 2011 

produktion av material. 

Under 2011 används dagens material, beställs från golf bokhandeln. 

1 januari 2012 är det nya utbildnings materialet klart och finns ute på marknaden. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


