
I Haderslev Golfklub har vi en SUPER Mentorordning 

 

For at du som nyt medlem/prøvemedlem kan få så god en start som muligt, 

har Haderslev Golfklub oprettet et korps af frivillige Mentorer, hvis arbejde 

koordineres af 2 Mentorkoordinatorer. 

 

 

             

     

 Mentorkoordinator                                                          Mentorkoordinator                                                                            

     Micheli Gaarde                                                                  Johnny Thomhav 

     mig@post1.dknet.dk                                                        johnny.thomhav@gmail.com                           

     tlf: 29249545                                tlf: 21216393 

 

En mentor er en erfaren spiller, som vil hjælpe dig                                           
til at få en super oplevelse i Haderslev Golfklub. 



En mentor vil typisk have 3 - 4 nye spillere på sit mentorhold, og du vil som ny spiller 

have den samme mentor i en længere periode.   

Mentorkorpset arbejder tæt sammen med Kaninudvalget, og flere af mentorerne vil 

være tilknyttet Kaninudvalget som holdleder, så her vil du også møde dem. 

Mentorerne er klar til at hjælpe alle nye medlemmer/prøvemedlemmer med følgen-

de: 

Byde dig velkommen i klubben og få dig til at falde til i klubben. 

Aftale spil sammen med dig og dermed gøre dig fortrolig med anlægget og give dig 

viden om, hvordan man kommer rundt på banen – herunder noget om etikette, reg-

ler m.v. 

Svare på alle de spørgsmål, du måtte have i forløbet – herunder kontakt til sekretaria-

tet – brug af Golfbox – brug af Probox, som står i forhallen o.a. 

Være behjælpelig med, at du, hvis du ikke kan deltage i Kaninturnering om søndagen/

mandagen, vil have mulighed for få registreret point på dit ”Golfkort” 

Hjælpe dig med kontakt til de forskellige Klubber i klubben, når du er klar til det. 

Din mentor er IKKE din træner (det er Mark), men du skal ikke holde dig tilbage for at 

spørge om gode råd. 

Mentorforløbet stopper typisk efter 4 – 6 runder golf, men Mentor og du kan sagtens 

aftale at fortsætte længere. Selvom du har fået en fast mentor, er du altid velkom-

men til at kontakte en af de andre mentorer for råd og vejledning. Hvis ekstra mange 

vil benytte sig af tilbuddet, kan der blive ventetid til den første henvendelse. 

Fra sæson 2018 og frem vil du have 2 muligheder for at møde en Mentor. 

Du kan – hvis du ønsker det – som beskrevet ovenfor sammen med max. 3 andre nye 

golfspillere få tilknyttet en fast mentor i en periode. 

Mentor vil så henvende sig til dig/jer og aftale spilletider på banen og være din/jeres 

personlige hjælper. 

Hvis dette har din interesse, kan du henvende dig til vore 2 mentor- koordinatorer på 

forsiden. 

Skriv til dem – ring til dem – SMS til dem! 

De vil så herefter sætte dig på hold med 3 – 4 andre nye golfere og tilknytte jer en 

Mentor. 

En anden måde at møde/få glæde af en Mentor er beskrevet her efterfølgende: 

Haderslev Golfklub har oprettet en Facebookgruppe, 

som hedder ”Begynderklubben – HGK”. 

Gruppen er en lukket gruppe og kun for nye golfspillere/prøvemedlemmer samt for men-

torer. 

Siden er oprettet, så man kan skrive, hvornår man som mentor eller ny golfspiller ønsker 

at spille, og man kan her efterlyser medspillere.                                                                                                          

Alle fra den lukkede gruppe kan så skrive tilbage i gruppen og melde sig på.                                                 

Derfor er det vigtigt, at du som nybegynder melder dig ind i gruppen via Facebook.  

Når du har meldt dig til gruppen sker der følgende: 

Når en mentor eller nybegynder skal ud at spille golf og har plads til/søger nogle medspil-

lere, lægger vedkommende det op på ”Begynderklubben – HGK”s side. Alle, som er til-

meldt siden, får en notifikation. 

Hvis det drejer sig om spil på Pay & Play banen – skriver man sig på Facebookgruppens 

side. Når ”flighten” har i alt fire spillere, kan der ikke være flere. Så det ”først til mølle” 

princippet, der er gældende. 

Hvis det drejer sig om spil på 18 huls banen, søger man først medspillere i Facebook- 

gruppen - herefter logger alle sig ind på Golfbox og melder sig på ”flighten”, som mento-

ren eller nybegynderen (med under 54 i hcp) har informeret om. 

På Haderslev golfklubs hjemmeside under punktet ”Nye medlemmer” 

”Mentorordningen” kan du melde dig til Facebooksiden ved at klikke på det viste blå 

ikon. 

 

 

 

 

Vi glæder os til at spille sammen med dig. 

Med venlig hilsen 

Mentorgruppen 


