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Mentorer søges
til begyndere / prøvemedlemmer



Begynderudvalget i HGC søger mentorer til Begyn-
dere/Prøvemedlemmer

Hvad er en mentors rolle?
Mentorer er kulturbærere. Mentorerne er typisk 
erfarne golfspillere, som gennem personlig kontakt, 
rådgivning, vejledning og feedback deler ud af deres 
erfaring og kompetencer for at støtte en begynders 
udvikling. Formålet med et mentorsystem er at få in-
tegreret begynderne bedst muligt i klubben og dens 
sociale liv. Mentorer agerer ofte som et begynderud-
valgs forlængede arm og har en helt central rolle i at 
gøre den første tid i klubben, så god som muligt.

Vi løfter i flok! 
Begynderudvalget, ansatte og mentorerne tager alle 
ejerskab i at give begynderen den bedste start. Begy-
nderudvalget har ansvaret for at sætte begynder og 
mentor sammen i det bedste match. Denne men-
torordning skal ikke forveksles med den Reservebed-
ste ordning, som juniorudvalget arbejder med.  

Mentorens arbejdsopgaver:

•	 Være kulturbærer  

•	 Vise klubbens faciliteter frem 

•	 Fortælle om klubbens arrangementer, klubber i 
klubben 

•	 Være proaktiv og kontakte sin mentee løbende i 
den første tid 

•	 Gå en tur på Bakbjergbanen  

•	 Gå en tur på Himmelbjergbanen (når begynder-
en kommer dertil) 

•	 Få begynderen til at blive en del af klubbens 
fantastiske fællesskab og foreningsliv 

•	 Svare på de spørgsmål, der unægteligt er for-
bundet med det at være ny i en golfklub 

•	 I samarbejde med begynderudvalget og ansatte 
sætte en ære i at leve op til HGCs vision om 
Rumlighed, Fællesskab og Foreningsliv 

•	 Hjælpe med at integrere begynderen i klublivet 

•	 Du bestemmer selv omfanget din opgave.

Der er en stor glæde i at give noget til andre
Vi har alle været begyndere i golfspillet og husker 
sikkert den første tid i klubben som begynder. Føler 
man sig taget godt imod, er det næste skridt til et 
langt liv som golfspiller ikke så stort. Ved at dele din 
begejstring og erfaringer kan du gøre en stor forskel.

DEN GODE BEGYNDELSE I HGC



Jeg vil gerne være mentor i Himmelbjerg Golf Club

Navn:

Medlemsnummer: 140-

Tlf:

Mail:

Kommentar:

Er allerede frivillig som:

Begrænsninger
(dage, tidspunkter)
Dage, tidspunkt

 

Alle mentorerne vil blive kontaktet og instrueret, inden ordningen sættes i gang

Har du spørgsmål til ovenstående - kontakt gerne Begynderudvalgets formand Kai Thiim på mobil: 52370205 
eller på mail: kaithiim1@gmail.com

Du kan også læse om mentorordningen på klubbens hjemmeside

De bedste hilsner fra Begynderudvalget



Himmelbjerg Golf Club . Bakbjergvej 7 . 8653 Them . Telefon: +45 87 98 31 00 . www.himmelbjerggolf.dk


