
KUNNE DU TÆNKE DIG EN MENTOR?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE MENTOR?

Alle damer som har ret til at spille på stor bane (max hcp. 54) kan være med i dame-
klubben og spille med om tirsdagen. 

Hvis du er ny i dameklubben, tilbyder vi at hjælpe dig i gang med de praktiske forma-
lia om til- og afmelding i Golfbox til de enkelte turneringsdage, aflevering af score-
kort mv, men vi kan også hjælpe dig til at få (nye) spillepartnere, som kan introducere 
dig til banen og bringe dig i forbindelse med andre damer, så du er sikker på at lære 
nogen at kende og få nogen at spille med. 
Er du en garvet spiller, som er ny i klubben eller blot ikke kender så mange, er du også 
velkommen til at kontakte én i mentorkorpset.

Det er ikke sikkert at du spiller med din mentor hver tirsdag, da meningen er at ruste 
dig til, at når du kender lidt flere, kan du selv booke dig ind på tider med andre spillere.

Kontakt os, hvis du kunne tænke dig en mentor, vi vil gerne hjælpe dig i gang.

Vi søger nogle damer, som kunne tænke sig at hjælpe med at tage i mod nye damer 
og hjælpe dem godt i gang. Det er i vores alles interesse, at dameklubben får nye 
medlemmer, som kan lide at være i klubben. 

Vi har brug for mentorer dels til at hjælpe de nye i gang, men også til at få de mere 
erfarne, som ikke tidligere har været med i dameklubben, til at føle sig vel taget 
imod. Det er ikke meningen at du skal spille med de nye hver gang, selv om du er 
mentor, ideen er i højere grad at hjælpe til (og især i starten af sæsonen), så de 
bliver integreret og føler sig velkommen i klubben.

Kontakt os, hvis du vil melde dig som frivillig mentor. Vi har brug for dig.

PRAKTISK INFORMATION
Mentoransvarlig: Jette Braad Carlsen – 2044 0218 

MENTORORDNING


