Förbundsmötet 2019
Proposition 1

VÄGAR IN I GOLFEN

Nytt regelverk för Grönt Kort och handicap 54
Sammanfattning av förslaget
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet ska besluta om ett nytt gemensamt regelverk
för tilldelningen av Grönt Kort och därmed handicap 54. Förslaget till nya bestämmelser
återfinns i bilaga 1.
Förslaget innebär att Grönt Kort får en tydlig definition och att alla klubbar ska kunna lita på
att en golfspelare som har Grönt Kort registrerat i GIT har tillräckliga teoretiska och praktiska
kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och stimulerande sätt. Golfspelaren erhåller
handicap 54 tillsammans med det Gröna Kortet, och har därmed officiellt handicap och kan
boka starttider och delta i tävlingar om den lokala klubben inte har andra regler.
Med tillräckliga teoretiska kunskaper menas att golfspelaren har klarat av ett antal av SGF
framtagna kunskapstester i golfvett och golfregler. Testerna ska inkluderas i en ny
webbaserad utbildningsplattform som SGF ska utveckla och driftsätta till säsongen 2020.
Golfspelaren ska kunna svara på testerna succesivt och upprepade gånger tills spelaren
klarat kunskapskraven. Utbildningsplattformen, och därmed kunskapstesterna, ska spänna
över alla områden som är relevanta för att ge nybörjaren en bra och inkluderande start.
Med tillräckliga praktiska kunskaper menas att golfspelaren vid ett tillfälle klarat av att spela 9
hål på en banvärderad golfbana på ett resultat motsvarande handicap 54. I praktiken innebär
detta att spelaren uppnått 18 poäng räknat på tre erhållna slag per hål. De närmare reglerna
för detta återfinns i de nya handicapbestämmelserna (World Handicap System) som börjar
gälla 2020.
Förslaget omfattar alltså bara reglerna för tilldelningen av Grönt Kort, men inte hur
utbildningen eller omhändertagandet ska organiseras. Det föreslås alltså inte några nya krav,
riktlinjer, förändringar eller inskränkningar vad gäller möjligheten att skapa bra praktiska
eller teoretiska golfutbildningar. Med förslaget följer att den nye golfspelaren måste göra
kunskapstesterna i SGF:s utbildningsplattform, men de teoretiska golfkunskaperna kan läras
ut via lärare, kurser, böcker eller andra digitala utbildningsverktyg.
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1. Bakgrund och beskrivning av problemet
Grönt Kort är ett vedertaget begrepp som använts av Golfsverige under många år för att
beskriva någonting som nybörjare ska sträva efter att erhålla. Men vad detta ”någonting”
består i är desto svårare att förklara eller beskriva.
Enligt Wikipedia är Grönt Kort”ett intyg på att man kan grunderna i golf och har visat viss

grundläggande skicklighet i sporten och därför får gå ut på golfbanan själv och spela”.
Definitionen i Wikipedia är mycket vag och oklar sett ur dagens läge, men stämmer väl med
hur det var förr. Fram till digitaliseringen av handicapsystemet, som följde på införandet av
Golfens IT-system 2004, tilldelades nya golfspelare ett fysisk kort (körkortsstorlek) som
bevis på att de klarat såväl ett teoretiskt prov som ett spelprov. Därefter påbörjades resan till
klubbhandicap (37–54) och officiellt handicap (36 eller lägre).
Efter säsongen 2004 avskaffades såväl det fysiska handicapkortet som Grönt Kort. Kortet,
det vill säga intyget, ersattes inte heller av en registrering i GIT. Enbart handicap registreras i
GIT. För nyregistrerade spelare sätts handicapen initialt till 99 vilket i sig innebär att
spelaren inte kan boka speltider eller anmäla sig till tävlingar. När den nye golfspelaren väl
klarat att uppnå ett resultat på 16–18 poäng över nio hål från en banvärderad utslagsplats
med cirka 2–3 erhållna slag per hål (beroende på banans slopevärde), ska spelaren erhålla
handicap 54.
I takt med att antalet medlemmar minskade under åren fram till 2014, väcktes starka
önskemål om att förenkla insteget till golfsporten. Det tidigare teoretiska provet och
spelprovet avskaffades och ersattes av en mer visionär utbildningsform:

De gamla myterna kring golf att det är svårt, dyrt och tar tid har suddats ut. Nu finns det
plats på golfbanorna. Utbildningen Grönt Kort är första steget in i en gemenskap där
hundratusentals människor med samma intresse motionerar och tävlar på den mest
fantastiska av idrottsplatser, golfbanan.
När du klarat och fått Grönt Kort fortsätter din träning och ditt spel ute på banan. Många
golfare upplever det som positivt att börja spela en kortare bana för att senare, när de blivit
allt säkrare, flytta bakåt till ordinarie utslagsplatser. Din klubb guidar dig vidare var du bör
spela och träna ifrån.
Det av SGF och SISU framtagna centrala utbildningsmaterialet – en bok och en webbplats –
döptes till Grönt Kort. I samma material angavs att handicap 54 och Grönt Kort är samma sak.
Parallellt angavs att utbildningsmaterialet inte var tvingande och att varje klubb kunde
bestämma bedömningskraven för när en golfspelare uppnått tillräckliga teoretiska och
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praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt. Tidigare teori- och
spelprov avskaffades helt.
Konsekvenserna av denna avreglering har blivit att de nya golfspelarna inte vet om de har
tillräckliga kunskaper för att spela golf på andra banor än korthålsbanor eller banor som inte
ställde krav på handicap 54 eller lägre. Eftersom inget intyg utfärdas om spelaren inte
registrerats på handicap 54 i GIT, blir det också omöjligt för nya golfspelare att bevisa att de
klarat kraven för Grönt Kort. Parallellt har ett antal klubbar öppnat för snabbregistrering av
medlemskap på den handicap som spelaren anmäler.

2. Syftet med förslaget
Syftet med förslaget är att skapa en enhetlig och tydlig definition av vad som är Grönt kort,
och vad som krävs för att golfspelaren ska erhålla ett Grönt kort. Alla golfklubbar och
golfbolag ska tillämpa samma regelverk för Grönt kort. Golfspelarens kunskapsresa från
novis till Grönt kort ska göras, registreras och följas upp av tränare och klubbledare i GIT och
i utbildningsverktyget på golf.se.
Genom att införa stegvisa kunskapskontroller i utbildningsverktyget kommer golfspelaren
att på egen hand och i egen takt lära sig de teoretiska och nödvändiga reglerna mm för
golfspelet. Särskild vikt kommer att läggas på golfvett, golfspråk och spelformer, det vill säga
områden som de nya golfspelaren ofta upplever att de inte känner till och som därigenom
skapar rädsla och otrivsel på golfbanan.

3. Vad innebär förslaget?
Förslaget har redovisats på Verksamhetsseminarierna som genomförts på 23 orter under
januari till mars 2019. Det finns också närmare presenterat på golf.se under ”Vägar in i golfen”.
Förslaget innebär följande:
• För att få Grönt Kort måste golfspelaren dels klara ett antal kunskapstester (så kallad
”levling” från en kunskapsnivå till en annan), dels ett spelprov som går ut på att spela en
golfrond över 9 hål på motsvarande handicap 54 (18 poäng med tre erhållna slag per hål).
• De närmare reglerna för spelprovet återfinns i bestämmelserna för World Handicap
System som införs 1 januari 2020. Handicapreglerna fastställs senare under 2019.
• Kunskapstesterna görs i form av kryssfrågor (liknande) efter varje delämne i den nya
utbildningsplattformen på golf.se.
• SGF utvecklar utbildningsplattformen och kunskapstesterna, men tar i övrigt inte fram
något utbildningsmaterial.
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• Resultatet på kunskapstesterna och spelprovet registreras i GIT.
• Nyhet: Golfspelaren erhåller ett Golf-ID med lösenord genom att registrera sig på Min
Golf. På så sätt får golfspelaren tillgång till utbildningsplattformen. Denna registrering
ger inte spelrätt eller möjlighet att boka golftider, delta i tävlingar eller administrera
handicap. Registreringen kommer att vara kostnadsfri.
• Enbart golfklubbar (M1/M2-medlemmar) och golfbolag (A1-associationer) har rätt och
möjlighet att följa golfspelarens utveckling i GIT samt tilldela Grönt Kort när
kunskapstesterna och spelprovet är avklarade.
• De nya bestämmelsernas ska träda i kraft den 1 januari 2020, det vill säga samtidigt med
att World Handicap System införs i Sverige.
• Golfspelare som har handicap 54 registrerad i GIT den 31 december 2019 kommer per
automatik tilldelas Grönt Kort.
• Golfspelare som inte har handicap 54 registrerad i GIT den 31 december 2019 får som
huvudregel göra kunskapstesterna och spelprovet för att från och med 2020 erhålla
Grönt Kort. Om golfspelaren kan visa skriftligt intyg på att hen klarat Grönt Kort
(handicap 54) eller handicap 53 eller lägre (till exempel genom att spela i annat land) ska
spelaren registreras i GIT på denna handicap. Detsamma gäller för golfspelare som är
registrerade i GIT som tidigare medlemmar med handicap 54 eller lägre.

4. Vad saknas i förslaget?
Förslaget innehåller inte någon reglering av utbildningsformen, vem som får utbilda nya
golfspelare, hur klubben ska ta hand om nybörjare eller nya medlemmar och inte heller vad
som krävs för att de nya golfspelarna ska känna sig välkomna och inkluderade i klubbens
verksamhet. Syftet med förslaget är enbart att skapa en enhetlig och tydlig definition av vad
som är Grönt Kort.

5. Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

fastställa bestämmelser för tilldelning av Grönt Kort och registrering av nya
golfspelare i Golfens IT-system enligt bilaga 1.
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Bilaga 1

Bestämmelser för tilldelning av Grönt Kort och
registrering av nya golfspelare i Golfens IT-system
1.

Bestämmelsernas omfattning
Dessa bestämmelser gäller för:
a) tilldelning och registrering av Grönt Kort
b) registrering av golfspelares handicap (54 eller lägre) vid åter- eller nyregistrering i
Golfens IT-system (GIT).
Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2020 och måste tillämpas av samtliga
golfklubbar (M1/M2) och golfbolag (A1). Med klubb nedan avses såväl golfklubb som
golfbolag.
Bestämmelserna är en del av Svenska Golfförbundets (SGF) tävlingsbestämmelser. Klubb
som bryter mot bestämmelserna kan bestraffas enligt 14 kap RF:s stadgar.

2.

World Handicap System
World Handicap System (WHS), som börjar gälla i Sverige den 1 januari 2020, är ett nytt
världsomspännande regelverk för tilldelning och beräkning av handicap.
Bestämmelserna i WHS har företräde framför dessa bestämmelser.

3.

Definition av Grönt Kort
Grönt Kort är ett bevis på att golfspelaren har uppnått tillräckliga teoretiska och
praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt.
Med tillräckliga teoretiska kunskaper menas att golfspelaren har klarat av ett antal av
SGF framtagna kunskapstester i golfvett och golfregler.
Med tillräckliga praktiska kunskaper menas att golfspelaren har klarat spelprovet som
består i att spela 9 hål på motsvarande handicap 54 från enligt reglerna i World
Handicap System.
En golfspelare som klarat av kraven för tilldelning av Grönt Kort (se punkterna 6–8) har
därigenom erhållit handicap 54 enligt World Handicap System.
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4.

Nybörjarutbildning
SGF ska tillhandahålla ett webbaserat utbildningsmaterial som ska omfatta relevanta
ämnen som golfspråket, golfens olika slag, golfvett för säker golf, golfregler
(grundläggande nivå), spelformer, tävlingsspel.
Utbildningsmaterialet ska stimulera golfspelaren att söka sig till en klubb i spelarens
geografiska närhet och att delta i individuell eller gruppvis träning med utbildad
golftränare.

5.

Tillgång till utbildningsmaterialet – klubbtillhörighet
För tillgång till utbildningsmaterialet, som ska vara avgiftsfritt, krävs att golfspelaren är
registrerad i GIT och därmed erhållit ett Golf-ID. Registreringen kan göras antingen av
golfspelaren själv i Min Golf eller av klubb i GIT.
Golfspelaren kan efter överenskommelse med en klubb antecknas som ”golfspelare
under utbildning” i GIT och klubben blir då golfspelarens utbildningsklubb. Denna
registrering ska inte ge golfspelaren en spelrätt och tillgång till tidbokning, handicap
eller övriga medlemsknutna tjänster i Min Golf.

6.

Kunskapstester Grönt Kort
Utbildningsmaterialet ska innehålla ett antal kunskapstester som golfspelaren ska klara
av underhand som spelaren tillgodogör sig utbildningsmaterialet. Kunskapstesterna ska
vara möjliga att göra om ett obegränsat antal gånger tills golfspelaren noterats för minst
90 procent rätta svar.
Resultatet från avklarade och godkända kunskapstester ska registreras i GIT och var
tillgängliga för golfspelaren i Min Golf.

7.

Spelprov Grönt Kort
Spelprovet som består i att spela nio hål på motsvarande handicap 54 på en banvärderad
golfbana med spel från en godkänd utslagsplats enligt reglerna i WHS.
Utbildningsklubben ska (i de flesta fall mot avgift) tillhandahålla golfspelaren möjlighet
att spela på en golfbana som är godkänd för registrering av handicappåverkande
golfrond (så kallade ”fadderrundor”).
Golfspelaren ska registrera resultatet (scorekortet) från det avklarade spelprovet i Min
Golf. Scorekortet ska innehålla Golf-ID för markören.
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8.

Anpassning av kunskapstesterna och spelprovet för barn
För barn (till och med det kalenderår barnet fyller 12 år) gäller ett anpassat regelverk för
att tilldelas Grönt Kort. Barnet ska klara av Level 1–3 i Golfäventyret vilket
sammanfattningsvis omfattar:
a) utföra och besvara ett antal uppgifter och frågor (”utmaningar”)
b) ett spelprov som går ut på att spela 9 hål på en så kallad 100-bana (enligt definition
i Golfäventyret) på 45 slag eller lägre.

9.

Tilldelning av Grönt Kort
Grönt Kort ska tilldelas golfspelaren när spelaren slutfört kunskapstesterna
(punkt 6 och 8) och spelprovet (punkt 7 och 8).
Endast klubb kan tilldela golfspelaren ett Grönt Kort. Tilldelningen ska göras av
golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller om sådan klubb saknas, av den
klubb på vilken golfspelaren utfört och klarat spelprovet.
Tilldelningen av Grönt Kort får inte förenas med krav på att golfspelaren ska vara eller
bli medlem i klubben.

10. Golfspelare med handicap 54 eller lägre registrerad i GIT den 31 december 2019
Golfspelare som har genomgått tidigare utbildningsmodeller för Grönt Kort, och är
registrerad i GIT med handicap 54 den 31 december 2019, ska per automatik tilldelas
Grönt Kort i GIT den 1 januari 2020.
Golfspelare som efter uppehåll återkommer till golfsporten och som har ett Golf-ID med
handicap 53 eller lägre registrerad i GIT, får starta på denna handicap och ska anses
uppfylla kraven för Grönt Kort.
11. Golfspelare som inte är registrerade i GIT med handicap 54 eller bättre
Golfspelare som är registrerade i GIT med handicap 99 måste genomgå
kunskapstesterna (punkt 6 och 8) och spelprovet (punkt 7 och 8) för att tilldelas Grönt
Kort och handicap 54.
Golfspelare som genomgått äldre Grönt Kort-utbildningar, men inte har ett Golf-ID och
handicap 54 eller lägre registrerad i GIT, måste också genomgå kunskapstesterna (punkt
6 och 8) och spelprovet (punkt 7 och 8) för att tilldelas Grönt Kort och handicap 54.
Golfspelare som inte har ett Golf-ID, men som kan uppvisa skriftligt intyg/bevis på att
hen uppnått och erhållit handicap 54 eller lägre enligt annat nationellt golfförbunds
regler, ska registreras på denna handicap i GIT och anses uppfylla kraven för Grönt Kort.
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