
Referat møde i koordineringsudvalg for eliten 6. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset 

Til stede: Helle Rahbek, Helene Jensen, Esben Larsen, Jesper Thøger Christensen, Casper Munk og Jens 

Egsdal Laursen 

Afbud: Jens Nielsen og Kristian Jeppesen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ja 

 

2. Valg af referent 
Helene 

 

3. Budget 
Herrer: samme som sidst 10.000 kr.  

Damer: samme som sidst 4.000 kr.  

Derudover betaler klubben turneringsgebyrer. 

Bestyrelsen har sat krav til hvad budgettet må bruges til (træningslejr og indkøb i klubbens shop), men det 

besværliggør umiddelbart nogle af de initiativer som herrerne har planlagt for det sociale 

sammenhold og støtte af dem der ønsker at udvikle deres evner (se senere under orientering fra 

herrerne). Initiativer som er vigtige for fortsat at kunne fastholde, tiltrække og udvikle medlemmer 

omkring elitetruppen. Jesper tager derfor kontakt til bestyrelsen for at indgå i en dialog herom. 

 

Sponsorforslag 

Efter model fra Aars, har herrer eliten foreslået at man kunne tilbyde et sponsorat på 2500 kr. mod at man 

får adgang for 3 spillere til en Sponsormatch som arrangeres af eliteudvalget. En spiller fra 

elitetruppen skal deltage på hvert hold. 

Forslaget har været i sponsorudvalg og bestyrelse - den seneste tilbagemelding har været, at 

sponsorudvalget er de eneste, der kan indgå sponsoraftaler. 

Men det lader til at forslaget er blev misforstået. Intentionen var at henvende sig til firmaer, som ikke er 

sponsorer i forvejen og ikke har været kontaktet af sponsorudvalget tidligere. Altså skulle al 

henvendelse til firmaer godkendes af sponsorudvalget. Yderligere kunne arrangementet være med 

til at vise klub og bane frem for virksomheder, som på sigt kunne være interesseret i et sponsorat af 

klubben. Alt i alt har vi svært ved at se hvordan det ikke bliver en win-win for både klub og 

eliteafdeling. Jesper fortsætter dialogen med bestyrelse og sponsorudvalg, så vi kan komme videre 

til gavn for både klub og elite.  

 

4. Træningskalender 
Herrer træner onsdag kl. 18.30 - 20.00 

Damer træner fortsat torsdag kl. 17.30 - 19.00 med hver anden torsdag på banen. 

Træningsstart fra medio marts, evt med selvtræning de første gange om lørdagen. 

 

5. Hjælp til klubben 
Modeshow ultimo marts - damerne 

12. maj Sebberkloster-turneringen (grill og pølser) - Jens og Casper 

2. juni Sparnord (grill og pølser) Herrer 

Cross Country til efterår - Damerne 

Herrerne vil hjælpe med noget opsamling på banen. 



6. Orientering herrerne 
Der er to hold tilmeldt, hvor det ene er et klubhold. Der er 17 spillere i truppen. 

Siden sidst er der afholdt spillermøde og møde i herrernes eliteudvalg hvor der dels er evalueret på 2018 

sæsonen og lagt planer for 2019 sæsonen. Referat er på 8 sider, så det er kun uddrag der vil blive 

refereret. 

Der er fastlagt indsatsmål og resultatmål for 2019. 

Der planlægges opstart med Bowling den 27. februar. 

Derudover er der planlagt opstartstur den 12-14 april i Brundtland med 15 deltagere. 

 

Som noget nyt er der lavet en udviklingstrup for spillere som ønsker at gøre en ekstra indsats. 

De senere år har afdelingen fået tilgang af en del nye spillere og hvis vi fortsat skal kunne tiltrække, 

fastholde og udvikle disse talenter, er det vigtigt for os at kunne tilbyde rammerne for at de kan 

realisere deres potentiale. Vi har derfor planer om at indgå en mere forpligtende aftale med de 

spillere som ønsker at træne regelmæssigt, spille individuelle turneringer og i det hele taget udvikle 

sig som golfspillere. De spillere som kan tilslutte sig en sådan aftale, vil vi gerne tilbyde bedre 

mulighed for støtte til de udgifter som er forbundet med deres elitegolf. 

Senest 15. marts skal spillerne ved rådføring med Pro udarbejde: 

- Personlige Indsats- og resultatmål for sæsonen. 

- Træningsplan og budget som inkludere træning på egen hånd.  

- Turneringsplan og budget som inkludere turneringer i SKG.  

Ligesom man forpligter sig til at hjælpe med frivilligt arbejde 

 

7. Orientering damerne 
Der er ikke afholdt møde endnu 

 

8. Næste møde evt. mødekalender for næste år 
Næste møde onsdag d. 3./4. kl. 20.00 

 

9. Evt. 
Ved klubmesterskaberne bliver der indført sideløbende stablefordturnering for alle i et forsøg på at få flere 

medlemmer til at deltage. Vælger en spiller således at strege et hul, er den pågældende spiller 

udelukket fra slagspilsmesterskabet, men kan fortsat gøre sig gældende i stablefordkonkurrencen. 

 

Ved klubmesterskaberne i hulspil vil der fortsat være kvalifikation fra klubmesterskaber i slagspil, men der 

suppleres op med separat tilmelding så man når op på henholdsvis 8 damer og 8 herrer. 

Herrerne spiller først 1-12 dernæst 13-6 og finale 7-18. Placeringskamp afvikles dog kun over 9 huller så 

man i højere grad kan følge med i de vigtige matcher 

Damer spiller først 1-9, dernæst 10-18 og finale 1-9. Placeringskampe afvikles dog kun over 6 huller så man i 

højere grad kan følge med i de vigtige matcher. 

 

Forslag om at lave noget sammen herrer og damer, men foreløbig er den lidt parkeret. 

 

Kursus i eliteledelse 28. feb kl. 18-21 i Horsens 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/inspiration-til-eliteledelseeliteudvikling 

Umiddelbart planlægger ingen at deltage 


