
PROJEKT  NYBÖRJARGOLF   TOMELILLA   GK    2021  

MENTOR  
1.Då nybörjaren  fått  grönt  kort och är medlem i klubben tilldelas nye medlemmen 

en mentor. Mentorns uppgift är att bli en kontakt som man kan använda som 

bollplank vid frågor som rör klubben. Mentorn hjälper spelaren att hitta nya 

kontakter i klubben.  

Mentorn kommer på så vis också att fungera som en ambassadör för klubben. Alla 

nya medlemmar presenteras i våra nyhetsbrev från klubben i en särskild nyhetsfil 

tillsammans med sin mentor. Detta görs förslagsvis var fjortonde dag.  

Vi behöver ca 20 mentorer för 2021 Ansvar: 

Eskil  

FADDERGOLF  
2.Vi arrangerar faddergolf på måndagar från april till oktober på måndagar på 

kvällstid. Vi behöver 15-20 faddrar som schemaläggs i ett rullande schema från 

slutet av april till slutet av september. Ansvariga: Eskil och Ludde  

PROPAGANDAGOLF  
3.  En nybörjare spelar med en erfaren golfare. Ansvaret ligger hos nybörjaren att 

kontakta någon person som finns på vår lista som heter ”PROPAGANDAGOLF”. 

Vi behöver 15  medlemmar som ställer upp och fungerar som värdar för denna nya 

aktivitet. Tanken är att man på ett lättjefullt och roligt sätt lär sig spela tävling/ 

poängbogey över 9 hål. Ett roligt första steg i att träna sig att tävla.  

Behov: 15 personer som propagandaspelare Ansvarig: 

Eskil och Ludde  

CADDIEGOLF  
4. Caddiegolf. En erfaren golfare går caddie över 9 hål och lär en nybörjare hur 

man spelar och uppträder på banan. Alla erfarna spelare i klubben som ställer upp 

som caddie  en runda får en särskild bonus av klubben vid slutet av säsongen. 

Nybörjare kan kontakta caddies som tar sig an nybörjarna och går ut på banan 

enligt överenskommelse.  

Behov: 15 spelare som gillar att visa och förklara spelet på banan. Ansvarig: 

Sten Bjerketun  

 AMBASSADOR  CHAMPIONSHIP  
5.En alldeles ny tävling där alla nybörjare  och alla de som varit med i årets 

”Ambassadörprojekt” är välkomna att delta. En tävling som går av stapeln i 

september. En överraskningarnas tävling med allvar, trevligheter och jippo!  

Ansvariga: Ludde och Eskil  

Vad behöver vi då för att genomföra dessa nyordningar?  



Mentorer - 25  

Faddrar  15-20 -  Här är vi redan ett stort glatt gäng så det blir inte några problem, 

tror vi.  

Propagandagolfspelare - 15  

Caddie - Man ställer sig till förfogande för att genomföra en runda som caddie för 

en nybörjare. Vi behöver 20 personer.  

KLUBBENS  UPPGIFT  
Se till att det finns en ödmjuk attityd till nybörjare.   

Säkerställa att det finns en max gräns i handicap uppåt i varje boll.  

Prioritera nybörjarna under, låt oss säga, två år framåt.  

Visa att vi är en klubb som satsar på våra nybörjare.  

Vi lämnar en lathund på det som vi tycker är viktigast att kunna  för 

såväl nybörjare som erfarna spelare.  

                                      VETT &   ETIKETT  
Stå stilla, var tyst och och se upp med skuggor när någon skall slå.  

Gå aldrig i någons puttlinje. Stå inte heller i någons  förlängda puttlinje, varken 

framåt eller bakåt.  

Tappa inte humöret. Gnällighet och dåligt humör påverkar andra spelare i bollen. 

Vem vill spela med en tråkmåns??  

Uppmuntra och ge beröm. Särskilt till nybörjare!  

Laga märken med greenlagare.  

Inga vagnar på green och foregreen.  

Lägg tillbaka torv.  

Var beredd när det är din tur.   

Gå i rask takt.  

Släpp igenom snabbare parti.  

Skriv scoren vid nästa tee.  

Medvetet regelbrott är fusk.  

Försök alltid vara en juste, ärlig och trevlig medspelare.  



EN  FUNDERING  

Hur tar vi hand om nya medlemmar i klubben. Dvs nya medlemmar som inte är 

nybörjare utan etablerade?   

En tanke: ” Någon från klubben ringer upp medlemmen efter några veckor och 

kollar läget…”  

Detta visar att vi bryr oss och kan ta upp en tråd med nykomlingen ifall det behövs.  


