
 

 

ELITEUDVALG 
Navn & kontaktoplysninger Primære ansvarsområder 

Navn: Helle Rahbek Thomsen 
Mail:  hrt201063@gmail.com 
Mobil: 72 69 04 74 

Formand. 
Dagsorden og indkaldelse til udvalgsmøder 

Navn: Helle Rahbek Thomsen 
Mail: hrt201063@gmail.com 
Mobil: 72 69 04 74 

Bestyrelsesrepræsentant 
Løbende rapportering til bestyrelsen. 
Budgetansvar for området. 

Formål, vision og målsætning 

Formål: 
Koordineringsudvalg, hvor henholdsvis damer og herrers aktiviteter koordineres og der samarbejdes, hvor 
det måtte være relevant. 
Beslutninger træffes i fællesskab. 
Styrke samarbejdet mellem damer og herrer. 
Eliten har en stemme til bestyrelsen. 
Der afholdes 4-6 møder om året. 

Vision: 
Klubbens elitearbejde har ud fra klubbens perspektiv følgende værdigrundlag: 

● Fastholde og udvikle gode spillere ved at give dem mulighed for at udøve golfen på et højt niveau. 
● Igennem sportslige resultater bidrage til at gøre Sebber Kloster Golf Klub mere kendt og attraktiv 

for nye såvel som golfere fra andre klubber. 
● Igennem indsats og resultater at engagere og inspirere klubbens medlemmer og sponsorer for 

derigennem bidrage positivt til klublivet. 
● Deltage i udvalgsarbejde og andet arbejde i klubben 

 
Målsætning:   

● Have mindst 2 hold for herrer og 1 hold for damer 
● Være en naturlig del af en progression fra mikrogolf til junior og senere eliten. 
● Styrke socialt sammenhold yderligere. Dette sammenhold skal være grobunden for den enkelte 

spillers motivation for at udvikle og forbedre sig såvel spillemæssigt som socialt. 
● Spillerne skal deltage i klubmatcher, elitematcher, klubmesterskaber osv. igennem hele sæsonen. 
● Spillerne skal være synlige i klublivet og være forbilledet for juniorer.  

Forudsætningerne for at opnå disse målsætninger skal findes i det spillermateriale, der er til stede, samt de 
muligheder klubbens økonomi og støtte fra sponsorer giver. 
Spillertruppen er sammensat af nogle rutinerede spillere, der har været med i flere år, en række ynglinge 
som er på vej ned i handicap og juniorer hvor talentet er åbenlyst. 
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Organisering og opgaver 

Udvalgets øvrige medlemmer: 
Navn: Esben Larsen 
Mail: esben.larsen@yahoo.dk 
Mobil: 29 40 12 30 

Navn: Helene Jensen 
Mail: helene_jensen@yahoo.dk 
Mobil: 29 92 48 66 

Navn: Jesper Thøger Christensen 
Mail: jesper.thoeger@gmail.com 
Mobil: 28 59 85 99 

Navn: Jens Nielsen 
Mail: ghcjn@gmail.com 
Mobil: 26 88 88 63 

Navn: Casper Munk 
Mail:  caspermunk@mail123.dk 
Mobil: 40 63 18 09 

Navn: Jens Egsdal Laursen 
Mail: egsdal@live.dk 
Mobil: 23 92 72 35 

Navn: Kristian Jeppesen 
Mail: kristianpro@gmail.com 
Mobil: 26 70 58 22 

Opgaverne for udvalget: 
● Arrangere træningslejr 
● Økonomi  
● Budget (timer og kr.) 
● Lave indstilling til klubben om afvikling af klubmesterskaber 
● Afvikling af ranglistematch 
● Hjælp til klubben 
● Ønsker til træningstider 
● Fælles arrangementer 

Opgaver i dame/herreudvalg: 
● Opstille målsætning 
● Evaluere træning, resultater, fremmøde m.v. 
● Sammensætning af trup 
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● Forplejning i forbindelse med kampe 
● Tøj 
● Afslutningsfest 

Udvalgets kommunikation: 
● Udvalgets beslutninger kommunikeres som referat til bestyrelsen og via hjemmesiden til 

medlemmerne 
 

Revideret og godkendt på bestyrelsesmødet den _____________________________________ 

Formand for Sebber Kloster Golf Klub ______________________________________________ 

 
 

Årshjul 
 

Årshjul for udvalg: Eliteudvalg 

Periode Emne Ansvar 

Hvert møde Økonomi Jesper T/Helle 

Løbende Hjælp til klubben Alle 

Februar Aftale med turneringsleder til DGU Jesper T 

Februar Afvikling af ranglistematch Jesper T 

Oktober Indstilling om klubmesterskab Jesper T/Helle 

Februar Tøj Jesper T/Helle  

Oktober Tilmelde hold til DGU Jesper T 

Februar Arrangere træningslejr Udvalget udpeger medlem 

November Ønsker til træningstider/timer Jesper T/Helle 

November Budget Helle 

Februar Udarbejde infobrev til DGU  Eliteudvalg 

 
 
 

Sebber Kloster Golf                                            Side 3 af 3 


