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Spelar Du från rätt tee?
Som Du säkert har läst så upphörde Gult eller Grönt kort gälla 2007.
De gula korten är giltiga i ett år från uppspelet, medan de gröna korten inte är
tidsbegränsade. Har Ditt gula kort gått ut så kontakta mig.
Nu spelar alla enligt ”grönt kort – på väg till hcp 36” Detta för att få mer glädje i
spelet samt att få men bättre möjlighet att kunna nå målet – officiellt handicap.
Här får Du en ”lathund” på hur Du skall spela för att nå målet – officiellt
handicap 36.
1. Du börjar spela från svart/gult tee (150m markeringen).
Du räknar 5 slag = 2 poäng. (4 slag ger 3 poäng osv.)
När Du med stor säkerhet får 18 poäng på 9 hål så går Du vidare.
2. Du spelar nu från grön/vit tee, som finns på ½ avståndet mellan svart/gult
och röd tee.
Här räknar Du PAR + 2 = 2 poäng.
När Du även här med stor säkerhet får 18 poäng på 9 hål så går Du vidare.
3. Du kommer nu till röd tee.
Här räknar Du PAR + 2 = 2 poäng.
När Du, med handicap satt spelare, spelat 3 stycken 9 håls ronder varav minst
en med 18 poäng eller mer så lämnar Du dessa scorekort till mig så får Du
officiellt handicap 36 från röd tee.
4. Du väljer därefter från vilken tee Du vill spela, röd, blå, gul eller vit
Med hjälp av slopetabellen ser Du hur många slag Du får från olika tee.
Glöm inte att titta på rätt tabell, det är olika för kvinnor och män
Har Du som har haft gult eller grönt kort några frågor så är Du välkommen
att prata med mig.
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