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HUR GÅR DET TILL ATT TA GRÖNT KORT?! 
 

 
Du skall spela på banan för att klara ett visst antal poäng på 9 hål. 

Du skall spela med någon som har hcp 36 eller lägre. (fadder) 
 

Du som genomgått någon form av gruppträning/lektioner/kurs på Tyresö 
Golf får möjlighet att spela 8 ggr på Tyresö Golfbana utan medlemsskap.  

 
Du får också när du genomgått ovan utbildning ett Golf-ID. Detta innebär 

att du är i kategorien ”Under utbildning”. När du klarat Grönt Kort dvs 54 i 
hcp, behöver du ett medlemskap för att kunna bli registrerad på 54. 

 

Du får reducerad Greenfee (spelavgift) när du spelar dina 8 fadderrundor. 
Junior 160 kr/Vuxen 260 kr vardag och (J) 220 kr (V) 320 kr på helgdag. 

Fördelaktigt är att bli medlem i Tyresö Golf direkt innan du lägger pengar 
på greenfee. Läs mer på www.alecsgolf.se under Tyresö Golf. 

 
Du som är upp till 10 år spelar från röd platta i marken (100 

metersmarkeringen) på de hålen som heter par 4 och par 5. De andra 
hålen dvs par 3, spelas från ordinarie röd tee. 

 
Du som är över 10 år spelar från gul platta i marken/150-meterspinnen på 

de hålen som heter par 4 och par 5. De andra hålen dvs par 3, spelas från 
ordinarie röd tee. 

  
 

6 slag ger 1 poäng. 

5 slag ger 2 poäng och är en bra målsättning.  
4 slag ger 3 poäng. 

3 slag ger 4 poäng. 
Osv… 

 
 

När du presterat ett spelresultat på 18 poäng över nio hål vid ett 
tillfälle eller 14-17 poäng vid 2 tillfällen, har du klarat Grönt-

Kortkravet och har 54 i hcp.  
 

För att bli registrerad i golfdatasystemet som 54 hcp (Grönt Kort) behövs 
medlemskap i en golfklubb. Du/din fadder tar kontakt med din 

hemmaklubb och på så sätt läggs du in med hcp 54 i systemet.  
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