
Mentorordningen i Aarhus Golf Club 

Mentorordningen har til formål at tage godt imod nye spillere, så de føler sig velkommen i klubben og give 

dem gode golfoplevelser. I klubben er vi så heldige at vi har en gruppe af spillere med en god portion 

erfaring, som tilbyder deres hjælp til nye medlemmer i denne mentorordning. 

Ved at spille med en af vores mentorer bliver du introduceret til klubben, spillet på banen - blandt andet får 

du omsat golf- og etikettereglerne til praksis på golfbanen.  

De områder som kan blive berørt sammen med en af vores mentorer er; 

• Klubben – information om klubben og de muligheder der er som medlem, herunder klubber i 

klubben. 

• Udstyr – blyant, scorekort, pitchfork, markeringsmærke og eventuelt tællesnor. 

• Starten – information om Golfbox, udveksling af scorekort, præsentation af bold, startorden, 

stilhed på teestedet 

• Samarbejde – holde øje med medspillers bold, være med til at lede, udveksle resultater, korrekt 

oplysning om regler, samle bold op når ens slag er brugt. 

• Færdsel på banen – hensigtsmæssig anbringelse og kørsel med vogn (bag), hurtig frem til egen 

bold, være klar til at slå, ej kørsel på teesteder, ej kørsel for tæt på green. 

• Hensyn til banen – Turf på fairway lægges på plads, nedslagsmærker rettes op, andre spilleres 

skader rettes, gå ikke på bare pletter uden græs og i det hele taget følge de markeringer som 

greenkeeperne har opsat. 

• På green – rigtig anbringelse af vogn, rigtig behandling af flagstang, ikke træde i puttelinjer, korrekt 

markering af bold, hurtig væk fra green, scoren føres på kort på næste teested. 

• Bunker – den rigtige vej ned i bunker, rigtigt ud af bunker igen, rigtig brug af riven, anbringelse af 

hele riven i bunker efter brug. 

• Scorekort – rigtig ført score, rigtig ført Stableford-points, krydskontroller med markør samt 

underskrevet af spiller og markør, i begynderturneringerne aflevering af scorekort til 

turneringsledelsen. 

For at få tildelt en mentor skal du blot henvende dig ved Peter eller Marianne på kontoret, så sørger de for 

det praktiske. 


