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Grönt Kort hos oss 
 

Golfspel 
Du behöver 4 st. 55 minuter introduktionslektioner (grupp-
lektioner) av vår PGA-Pro där ni går igenom hela spelet - utslag, 
fairwayslag, pitch, chip, bunker och putt. Under utbildnings-
tiden spelar du fritt på vår korthålsbana. Om du önskar en 
fadder/mentor ordnar vi det bland våra medlemmar! (Om du 
inte tar dina Pro lektioner hos oss skall du kunna uppvisa 
intyg/kvitto från annan PGA-Pro som vi kan verifiera.)  
 
Du skall ha medlemskap i klubben.  Du kan lösa ett paket som 
inkluderar Grönt Kort utbildning och medlemskap på Korthåls- 
banan alternativt fullvärdigt medlemskap på Slottsbanan året 
ut. Se prislistan. 
 
Träning och spel på Korthålsbanans 9 hål samt ev. fler lektioner 
av Pro (ingår ej i grundpriset, se prislistan). När du behärskar 
spelet skall du lämna in ett scorekort som visar 45 slag på 9 hål 
på Korthålsbanan alternativt 9 hål från 150 meterspinnen på 
Slottsbanan. Scorekortet skall vara signerat av golffadder eller 
medspelare som har officiellt handicap. 
 

Regler och golfvett 
Du skall ha gått igenom boken Grönt Kort. Boken köper du i 
Receptionen och den innehåller inloggning till tillhörande web-
utbildning inklusive tester. Då testerna är klara skall resultatet 
exporteras till info@dwgolfklubb.se eller lämnas in till 
Receptionen. (Testerna behöver inte göras om spelaren är yngre än 
13 år. Yngre spelare inhämtar motsvande kunskaper genom vår 
juniorträning under utbildningens gång.) 
 
Klubben granskar scorekort och testresultat och registrerar dig 
i GIT (Golfens IT system) och tilldelar golf-id och handicap 54. 
Du kan sedan börja din vandring mot handicap 36 – och de allra 
flesta av världens golfbanor öppnar sig!  
 

Hyr golfklubbor! 
Vi samarbetar med hyrgolfklubbor.se och kan därför ge dig 
detta unika erbjudande! Du kan hyra golfklubbor hela året 

fram till 15 mars 2021 för 495 kr! 
 

Välkommen till ett härligt golfliv! 

Välkommen till en naturlig 
golfbana med gott om plats! 
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Måns Lundberg 
PGA-Pro 

 

 
”Från 20 årsåldern har jag jobbat heltid med golf som 

golftränare på Mölle, Österlen, Stiby, Rya och 

Hässlegårdens GK. Jag älskar golf och allt runtomkring 

spelet. Jag tränar helst golf varje dag året runt och har 

spelat i hela världen utom Sydamerika. Jag har spelat på 

PGA-tourerna i Sverige, Asien och Australien, men 

framförallt hjälpt andra att utveckla sin golf. Sedan 1989 

bor jag och min familj i Vik på Österlen och sedan 2016 

är jag PGA-Pro på Degeberga-Widtsköfle Golfklubb. 

 

Nu skall vi hjälpas åt så att du snabbt kommer ut på 

Slottsbanan och får uppleva det härliga golfspelet! Du 

kan förvänta dig en unik golfupplevelse på heden vid 

Degeberga!” 
 
 
 
 
 

Välkommen! 

 

 
En unik golfupplevelse på heden vid Degeberga 

 

 

 
 

Jag fortsätter vandringen över heden och förvånas 
över det torra underlaget. Trots regnet under hela 
gårdagen och natten är banan helt torr! Jag kommer 
så småningom till hål 4, ”signaturhålet”. Ett par här är 
riktigt bra med vatten till höger och vänster. Flaggan 
står på höger sida så jag har också vatten i spel i 
flagglinjen. Jag borde kanske vara försiktig och spela 
ett kort utslag till vänster på ”gubbahyllan”, chippa 
nära flaggan och göra par? Men nej, Jag känner mig 
modig, tänker slå ett högt utslag med min järnsjua och 
stanna elegant mitt på greenen! 
 

 
 
Jag lyfter blicken och får ovärderlig hjälp att 
bestämma vinden genom att titta på trädtopparna 
precis som om jag vore på Augustas hål 12! Jag kan 
plötsligt komma att få se en gladas årsunge störtdyka 
mot bollen som ligger likt ett måsägg på greenen, greppa 
bollen med sina kraftiga klor och lyfta igen mot tallarna 
till vänster. Turligt nog tappar fågeln bollen och den 
studsar mot greenbunkerns övre kant och lägger sig till 
ro på bekvämt tvåputtavstånd från flaggan som hänger 
helt stilla trots en sommarbris på 7 sekundmeter från 
öster! 
 

 
 

 

Prislista 
 

 

 

 

 

Grönt-kort utbildning – 995 kr (1 490 kr) 
4 lektioner* (55 min) av PGA-Pro Måns Lundberg 

Fritt spel på Korthålsbanan fria rangebollar  

under utbildningen 
 

Grönt-kort utbildning med medlemskap på 

Korthålsbanan året ut – 1 495 kr (1 990 kr) 
4 lektioner* (55 min) av PGA-Pro Måns Lundberg 

Fritt spel på Korthålsbanan och fria rangebollar under 

utbildningen. Medlemskap i Degeberga-Widtsköfle 

Golfklubb med fritt spel på Korthålsbanan året ut 
 

Grönt-kort utbildning med medlemskap på 

Slottsbanan året ut – 2 495 kr (2 990 kr) 
4 lektioner* (55 min) av PGA-Pro Måns Lundberg 

Fritt spel på Korthålsbanan och fria rangebollar under 

utbildningen. Medlemskap i Degeberga-Widtsköfle 

Golfklubb med fritt spel på Slottsbanan och 

Korthålsbanan året ut. 

 

* Lektioner i utbildningspaketen avser grupplektioner vid 

schemalagda tillfällen. Om du önskar privatlektioner 

tillkommer 200 kr per lektionstillfälle. Avtalas individuellt med 

Måns! 
 

Grönt-kort boken 250 kr 
Köp din bok i Receptionen. Boken är personlig och 

innehåller inloggning till web-lektioner och tester som 

skall lämnas in till klubben. 

 

 
 

Kom in till oss i l Receptionen eller ring 044-35 50 35. 
Du kan också skicka epost till info@dwgolfklubb.se 

eller ringa direkt till mig på 070 376 95 41 

 

Hyr klubbor hela året för 495 kr 
Priser inom parentes inkluderar klubbor 
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