
UTVECKLINGSSTEGE

 Här är de olika stegen från diplomering till Grönt kort och hcp 54 för dig som är med i Farmen.

Steg 1:  Steg 4: Steg 2: 
DIPLOMERING HCP 54 - SÖNDAGSGOLF 3 HÅL SÖNDAGSGOLF 9 HÅL

 
Varje söndag kl. 16 spelas
söndagsgolfen, det är en fantastiskt
möjlighet att komma ut och spela
på banan. 
De juniorer med lägst hcp går först
och de som precis blivit
diplomerade går ut sist.
Anmäl dig klockan 15.30 på första
tee.
Du spelar hål 1 och hål 2 från 150
meter, hål 3 är korthål ca 50 meter.
Du kommer få ett scorekort som
du lämnar in.
 
 
När du har fått ihop minst 1 poäng
på varje hål, får du spela 
från svart tee nästa söndag. 
 
När du har fått ihop 2 poäng på
varje hål från svart tee så får du
spela söndagsgolfen 9 hål.
 

 
Nu är det dags att spela 9 hål från
svart tee.
 
När du har klarat av att spela 9
hål  på hcp 54 registererar du
detta i Min Golf. Detta följs
sedan upp av golfklubben i GIT.
Teoriprovet för Grönt Kort gör
du också i Min Golf.
 

 
Diplomeringen görs ute på
banan, vanligtvis på hål 1 och
hål 2 med en erfaren ledare eller
instruktör.
 
Anmälningslistor finns på
Juniortavlan i klubbhuset.
 
För att bli godkänd behöver du
veta lite om regler och
grundläggande slag samt klara
av att spela under rimlig tid, ca
15 min per hål. 
Hålen är ca 150 meter långa och
har par 4. Du bör klara av att
spela 3 över par på varje hål dvs
4 +3 =7 slag.
 
Efter godkänd diplomering så
får du vara med i söndagsgolfen
3 hål.

 
Du kommer sänka ditt hcp ju
mer och oftare du spelar på
banan. 
 
Kevinges golfbana är ganska
krävande  så vi föreslår följande
banor för att komma igång med
spel på golfbanan:
 
Wäsby Golf (inget grönt kort
krävs)
Åkersberga 4 håls bana & 9 håls
bana
Waxholm 9 hål pay & play
Danderyds Golfklubb 9 hål
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Steg 3: 

från 150 m - sen från svart tee 


