
Vejen til det grønne kort
I denne folder kan du selv følge med I hvor langt du er fra at kunne 
få det grønne kort. Det er en god ide altid at have den med i baggen 
eller andet sted, i hvert fald så den er til at finde hvis en af Pro’erne 
spørger til den. Når kortet er udfyldt med alle godkendelser, skal du 
aflevere kortet til Pro’erne, og de vil guide dig videre. 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at tage fat i Pro’erne eller 
din mentor.

Rigtig god fornøjelse.
PRO-teamet hos MidtGolf

Info
Jonas Wendelboe  | T: 53 60 10 94 
e-mail | jonas@midtgolf.dk
www.midtgolf.dk

MidtGolf | Midtsjællands Golfklub 
Ringstedvej 196 | Kvanløse 4300 

Holbæk | T: 59 18 30 51
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Chef PRO 
Jonas Wendelboe

Pro Elev
Sofie Oddermose



1 6 hulsbanen skal spilles min. 3 gange i max 36 slag pr. runde 

Din mentor eller anden person med et gyldigt hep kan være markør for dig, 

eller runder spillet til Onsdagsgolf kan tælle 

2 Teoriprøve tages online på www.golfrules.com/da 

Nf!ir denne er bestf!iet ændres dit hep til 98 

A Lange slag 6 ud af 10 bolde skal FLYVES OVER søen på Driving Range 
Du vælger selv hvilket jern/kølle du vil bruge. 

B Pitch slag 5 ud af 10 bolde skal ENDE på green 
20-25 meters afstand fra green. Bolden skal blive pf!i green. 

C Chip slag 8 ud af 10 skal ENDE på green 
5-10 meters afstand fra green. Bolden skal blive pf!i green

D Bunker 6 ud af 10 bolde skal UD af bunkeren (sandarealet) 
slag Sandet skal rammes før bolden, s§ bolden flyver ud af bunkeren p§ en pude af sand. 

E Korte put 6 ud af 10 SKAL i hul 
1 meter fra hullet. Vælg et lige put uden hældning 

F Lange put 2 ud af 10 SKAL i hul 
2 meter fra hullet. Vælg et lige put uden hældning 
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Dato Dato Dato Godkendt af PRO 

6 hulsbanen 

3 scorekort 

Teoriprøve 

Oswald Academy 

Resultat Dato PRO 

Lange slag 
Min 6/10 

Pitch slag 
Min 5/10 

Chip slag 
Min 8/10 

Bunker slag 
Min 6/10 

Korte put 
Min 6/10 

Lange put 
Min 2/10 




