
”Veien til Golf” 

 
FADDERORDNING 

 

Kurset  ”Veien til Golf” er det nye opplegget som nå skal erstatte tidligere Grønt Kort – 

opplegg. 

Kurset vil bestå av følgende deler: 

1. Introduksjon og teori – 1 kveld 

2. Praktiske øvelser på/ved driving range – 2 kvelder/dager 

3. 2 spillerunder på banen  (minimum 18 hull full bane og en runde på 6-hullsbanen). 

Disse rundene skal gjennomføres med en fadder som har hvitt kort. 

Det vil ikke bli gjennomført noen teoretisk eller praktisk prøve, men deltakerne vil få sitt 

individuelle treningskort hvor det skal signeres på at de har gjennomført de tre ovenstående 

trinn. Fadderne signerer for trinn 3. 

 

HCP-komiteen har ansvar for å koordinere fadderrundene, trinn 3. 

 

HCP-komiteen vil forsøke å ta hovedtyngden av selve fadderabeidet. Det betyr at medlemmer 

fra denne komiteen vil være faddere på oppsatte runder for kursdeltakere på 

nybegynnerkursene for ”Veien til Golf”. Ved kurs med mange deltakere vil HCP-komiteen 

verve fadder-hjelp fra medlemsmassen i klubben. 

 

Fadderopplegget vil da gjennomføres på følgende måte: 

1. En fra HCP-komiteen deltar på trinn 1 (orienteringen), og forteller om 

fadderopplegget. 

2. HCP-komiteen får komplett liste over kursdeltakerne med navn, telefon og E-mail-

adresser. 

3. HCP-komiteen lager liste over hvem som er fadderansvarlige for de enkelte uker 

som er aktuelle for banerunder. Denne er tilgjengelig for kursdeltakere og 

kursansvarlige. 

4. For hvert kurs som gjennomføres setter HCP-ansvarlig opp forslag til tid og sted 

for banerunder med faddere. Kursdeltakerne skriver seg opp på hvilke dager de 

ønsker. For situasjoner der ingen dager passer for en deltaker, avklares alternativ 

løsning med fadderansvarlig for aktuell uke (pr.telefon eller mail). HCP-komiteen 

har satt opp 2 ansvarlige pr uke. Det betyr at en maksimalt kan få med 8 

kursdeltakere pr. fadderrunde. Ved større behov vil komiteen forsøke å rekvirere 

fra andre medlemmer i klubben. 

De praktiske løsninger beskrevet her vil bli uttestet og eventuelt forbedret ved første kurs som 

gjennomføres. 

 

HCP-komiteen vil også forsøke å etablere noen faste eller semifaste ordninger for fadderskap 

i klubben. Et forslag det vil bli jobbet med er at en på gitte dager, til en gitt tid, utpeker en 

ansvarlig som har ansvar for å koble nybegynnere med mer erfarne spillere for å gå en runde 

sammen. Den ansvarlige ikler seg da eventuelt Course Marshall-vesten (for å være synlig for 

nybegynnerne).- En prøveordning her kan være å gi noen av seniorene et slikt ansvar, for å 

koble nybegynnere som kan spille om formiddagen sammen med seniorer som også spiller da.  

En slik ordning bør også kunne brukes for å gjennomføre trinn 3 i ”Veien til Golf”.  

 


