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HUR DET GÅR TILL ATT TA GRÖNT KORT 
 

 
För att lyckas med att ta Grönt Kort - är en nybörjarkurs med en PGA-Pro en 

förutsättning! Rätt grunder redan från början. 
 

Du som genomgått någon form av gruppträning/kurs på Tyresö Golf får möjlighet att 
spela 8 ggr på Tyresö Golfbana utan medlemskap och med rabatterad green fee.  

 
Du får också när du genomgått vår utbildning/kurs ett Golf-ID. Du loggar in via 
https://borjaspela.golf.se/ där du gör TEORIPROVET. Teorin på webben består av fyra 

ämnesområden. Varje ämnesområde innehåller olika uppgifter med tillhörande frågor 

som du behöver svara rätt på.  
När du klarat det samt spelprovet har du Grönt Kort dvs 54 i hcp, nu behöver du ett 

medlemskap för att kunna boka starttider och spela på banan. 
 

 
SPELPROV: 

Du skall spela på banan för att klara 18 poäng på 9 hål. Du har 3 
extraslag/hål. Du skall spela med någon som har max 54 i hcp (fadder). 

 

 
Du får rabatterad Greenfee (spelavgift) när du spelar dina 8 fadderrundor.  

Junior 180 kr/Vuxen 270 kr vardag och (J) 240 kr (V) 340 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 skall spela från den tee som är längst fram (röd hos oss). Du skall spela med 

någon som har max 54 i hcp (fadder). Du skall spela med 54 extraslag (18 hål), det 
innebär 27 extraslag på 9 hål. Du har mao 3 extraslag/hål. 

 
3 extraslag – 2 poäng 

2 extraslag – 3 poäng 
1 extraslag – 4 poäng 

osv 

 
När du presterat 18 poäng på 9 hål har du klarat GröntKortkravet och har 54 

i hcp. Nu behöver du ett medlemskap för att kunna boka starttider. 
 

 
OBS! Du som är upp till 12 år spelar från 150meters markeringen på de hålen som heter par 4 och par 

5. De andra hålen dvs par 3, spelas från ordinarie röd tee. 6 slag ger 2 poäng, 5 slag ger 3 p. 4 slag 

ger 3 p osv. Du skall uppnå 18 poäng på 9 hål. 

 

 

För kommande nybörjarkurser/fortsättningskurser läs mer på www.karinostlund.se 
Välkommen önskar Karin Östlund Golf & Tyresö Golf 
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