
Referat af møde i koordineringsudvalg eliten 24. september 2019 kl. 19.00 i klubhuset 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Valg af referent 
Helene 

 
3. Revidering af arbejdsbeskrivelse for koordineringsudvalget - udkast medsendt 

Helle skriver rettelser ind i arbejdsbeskrivelsen. 
rettelser på indstilling til klubmesterskab - tøj - træningslejr - info brev til DGU 
 

4. Økonomi 
Damer har brugt næsten det hele på tøj og træningslejr. Jesper får lavet et regnskab 
over herrernes - pengene er næsten brugt. 
 

5. Evaluering af sæson 2019 herunder træning 
Herrer:  
Førsteholdet klarede sig rigtig flot - sluttede med oprykningsspil. 
Der efterlyses en gennemgående plan/struktur især i forhold til de unge. De unge har 
rykket sig meget. Der er meget konkurrence-element i lektionerne.  
Måske få en snak med de unge om, hvad eller hvordan de gerne vil have træning. 
Der er ikke mange der har benyttet sig af tilbuddet om lektioner - Kristians kalender 
har været booket op. 
Der foreslås, at der sættes tid af til individuelle snakke og der efterlyses en årsplan.  
Kristian noterer vores forslag ned. 
 
Konkrete forslag til næste år: 
stationstræning, program/plan for træningen  
1 til 1 eval, konkurrencer kan spillerne selv stå for. Vigtig med en præcisering af 
dagens station. 
TM-station, shortgame, excel-ark, teknisk station.  
Øvelsesskema, putt, shortgame, selvtræning, spiløvelser. 
Spørge spillerne: 
Hvad er ønsker til golf, hvad kræver der for at nå målet?   
Hvad synes du der har været positivt i år? 
Hvad mangler der i træningen for at du bliver bedre? 
 
 
Damer:  
Damerne var ude i en svær pulje - skulle dog have vundet begge over nordvestjysk. 
Der har været flere gode elementer, som de gerne vil have mere af, bl.a. øvelser til 
det korte spil og course-management. Der foreslås, at der spares op til et par 
torsdage med 3 timer.  
Damerne vil arbejde på holdånd. 
Forslag om, at der bliver inviteret til åbne prøvetræninger til foråret - revidering af 
truppen efter en måned. 



Krav om, at man skal deltage i turneringer og hjælp til klubben. 
 
Kristian er at finde i Volstrup hen over vinteren - Kristian sender noget ud. 
 

6. Orientering herrerne 
Se foranstående punkt - 
 

7. Orientering damerne 
Se foranstående punkt. 
 

8. Næste møde evt. mødekalender for næste år 
Mandag d. 3.februar kl. 18 
 
 

9. Evt. 
Vi vil se på om det er muligt at arrangere grillning af pølser til hjemmekampe. 

 
Evaluering af klubmesterskaberne: 
Der deltog 12 herrer til slagspil. 
Der var 7 damer til slagspil.  
Formatet bibeholdes. 
 
Formatet med 9-6-6 hul blev modtaget med begejstring af damerne, og der blev ytret ønske 
om en B-række. 
Jesper vil lufte tanken om andre formater. 
Formatet til hulspil bibeholdes.  
 
 


