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For at få adgang til at spille på AGC’s store 18-hullers bane 

skal du erhverve et Golfkørekort, som beviser, at du mestrer  
spillet, kender golfreglerne og kan færdes på banen i henhold til  
gældende etikette.  
 

Tilbud om Golfkørekort henvender sig til nye medlemmer i AGC. 
Forløbet består af 5 trin og foregår i samspil med både klubbens 
Introudvalg (som organiserer og afvikler Mandagsgolf), vores 
klubpro/trænere samt Shop og Service (SoS). 
 

Når alle 5 trin i Golfkørekortet er gennemført modtager du fra vo-
res clubmanager et Grønt Kort (som ”adgangsbillet” til stor ba-
ne).  
 

Bemærk, at du selv er ansvarlig for nærværende dokument, og 
for at indhente underskrifter på de 5 trin hos de personer, som er 
ansvarlige for de respektive aktiviteter!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRØNT KORT: 
 

Det bekræftes herved, at  
 

Navn…………………………………………………... 
 

Medlemsnummer…………………………………….. 
 

har bestået Golfkørekortet og modtager Grønt Kort. 
 

 

 

 

Dato…………………..       
                    
Underskrift, Sekretariatet……………………………. 
 

 

 

 

Til ordinære medlemmer bestilles samtidig DGU kort. 
 

HCP: 
 



 TRIN 1-4 afvikles typisk parallelt (og ikke nødvendigvis i række-
følge); men alle foregående trin skal være bestået før det sidste 
trin gennemføres: 
 

TRIN 5: Spilleprøven 

 

Du skal spille 3 runder á 9 huller på den store bane fra sort tee 
med HCP 54. Der udleveres et specielt ’Spilleprøve-scorekort’ til 
brug for spilleprøven. 
 

Prøven skal vise, at du kan gennemføre spillet  
1. i et relevant tempo (dvs spille Ready Golf), 
2. med den fornødne etikette (fx rive i bunker, rette  

nedslagsmærker, genplacere tørv mm),  
3. med kendskab til golfreglerne, 
4. og udfylde scorekortet korrekt (på rette sted og tid). 

 

Hver runde skal spilles med en markør, som kan være én af Intro-
udvalgets Ambassadører; fx i forbindelse med Mandagsgolf.  
Alternativt kan du spille runderne ’privat’ med et etableret AGC 
medlem med mindst 1 års golferfaring. Din markør skal i så fald 
booke en starttid hos SoS, hvor I også får udleveret ”Spilleprøve-

scorekortet”. 
Der skal bruges mindst 2 forskellige markører på de 3 runder, og 
der må ikke være mere end én begynder uden Grønt Kort i bolden 
til en spilleprøve.  
 

Runde 1.        Bestået dato……….           
 

Markør/medlemsnummer………………………………  
 

Runde 2.        Bestået dato……….           
 

Markør/medlemsnummer………………………………  
 

Runde 3.        Bestået dato……….           
 

Markør/medlemsnummer……………………………… 

 

 

TRIN 1: Undervisning 

 

Du skal have deltaget i ca. 10 træninger (individuelle lektioner 
eller holdtræninger) med pro’en. Da det er individuelt, hvor meget 
træning, man behøver, er det pro’en der vurderer, hvornår  
undervisningsdelen er gennemført. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

Dato………………. 
 

 

 

Undervisning gennemført - Træner:…..…………………..  
 

 

 



TRIN 2: Lille Bane - Par 3 

 

Lille Bane (6 huller) skal spilles i 30 slag 3 gange. 
 

Hver runde skal godkendes af en markør, som enten kan være en 
Ambassadør (i fx Mandagsgolf regi) eller en medspiller.  
Medspilleren skal dog være medlem af AGC (kan evt. være en af 
deltagerne på dit begynderhold). 
 

Runde 1.       Dato……….       
 

Slag:………..      Markør………………………………  
 

Runde 2.       Dato……….       
 

Slag:………..      Markør………………………………  
 

Runde 3.        Dato……….       
 

Slag:………..      Markør……………………………… 

 

 

 

 

TRIN 3: Teoriprøven 

 

Teorien er baseret på selvstudium. Vi anbefaler, at du også delta-
ger i Introudvalgets regelundervisning ifm. Mandagsgolf. 
Du må gerne bruge bøger til prøven (og evt. løse den hjemme). 
Prøven udleveres i SoS og kan afleveres der. Er prøven bestået vil 
en person i SoS underskrive herunder: 
 

Bestået dato…………                            
 

Ansvarlig…………………………… 

TRIN 4: Praktisk kunnen 

 

Du skal vise, at du mestrer de forskellige golfslag. Dette kan ske i 
forbindelse med undervisning og fællestræning, hvor din klubpro/
træner vurderer, om kriterierne er opfyldt. 
Kriterierne er: 
 

Lange slag: 
Med valgfri jern eller kølle skal:  

Herrer slå mindst 110 meter langt og max 40 meter bredt, 
Damer slå mindst 70 meter langt og max 40 meter bredt. 

 

Bestået dato……………..                   Træner……………….. 
 

Korte indspil: 
Fra 4 meters afstand fra forkant af green skal bolden ende under 4 
meter fra hullet.  
 

Bestået dato……………..                   Træner……………….. 
 

Lange indspil: 
Fra 25 meter skal bolden ende på green  
 

Bestået dato……………..                   Træner……………….. 
 

Bunker: 
Bolde skal ende på eller tæt på green 

 

Bestået dato……………..                   Træner……………….. 
 

Lange put: 
Fra 10 meters afstand skal bolden ende under 2 skridt fra hullet  
 

Bestået dato……………..                   Træner……………….. 
 

Korte put: 
Fra 1 meters afstand skal bolden gå i hul  
 

Bestået dato……………..                   Træner……………….. 
 


