Handleiding mentor
Een cursist is in het bezit van een baanpermissie (BP) op de volgende voorwaarden:
 De cursist heeft minimaal de theorieles, georganiseerd door de handicap- en regelcommissie
van golfclub De Haenen bijgewoond en/of met succes het theorie-examen afgelegd;
 De golfpro heeft de cursist BP gegeven en heeft dit aangevinkt in het NGF systeem
Aan deze regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 De mentor is lid van Golfclub De Haenen, heeft minimaal EGA handicap 54 en staat
geregistreerd als mentor;
 De mentor controleert bij het secretariaat of de cursist BP heeft
De cursist mag onder de volgende voorwaarden met BP de baan in:
 Maximaal 9 holes lopen
 Niet-leden spelen tegen het geldende greenfee tarief voor 9 holes
 Als de flightgenoot lid is van golfclub de Haenen, kan de BP speler maximaal 5 keer per jaar
gebruik maken van het introductietarief
 U slaat af vanaf de oranje tee
 U speelt Stableford en raapt uw bal op wanneer u geen punten meer kunt halen
 Spelen vanaf 17.00 uur (van 1 december tot 1 maart de gehele dag)
 Starttijden kunnen worden gereserveerd bij de receptie (0765783950)
 Maximaal 3 spelers per flight met samen een maximale totale handicap van 108. De BP
speler telt hierin mee voor handicap 54
Het is de taak van de mentor de beginnende speler aanwijzingen te geven op het gebied van de
etiquette, het gedrag in de baan en toelichting op het toepassen van de golfregels.
Aandachtspunten voor de mentor zijn onder meer:


Waar staat de cursist als de flightgenoot slaat?



Waar plaatst hij zijn tas?



Hoe gedraagt hij zich op de green?



Kleding, schoeisel en golfuitrusting.



Brengt hij de elementaire golfregels juist in gebruik?



Wat te doen bij bal in hindernis?



Droppen.



Out of bounds.



Airshot.



Provisionele bal.



Tempo in de baan: laat hij andere flights tijdig en op de juiste wijze door?



Gebruik en reactie op "fore".



Invullen scorekaart.



Terugleggen plaggen, harken bunkers

