
 

 

Referat fra møde i eliteudvalg 30/10-14 

 

 

Tilstede på mødet: Jesper, Kenneth, Axel, Per, Jan, Edith, Bent og John. 

Fraværende: Tina grundet arbejde. 

 

Punkt 1: Velkommen til nye ansigter.   

Nye ansigter i eliteudvalget er Bent Nolsøe, Per Johansen og Kenneth 

Kjeldstrøm. 

Per , Kenneth og Bent startede med at præsentere sig kort for udvalget. 

 

Punkt 2: Vision 2020. 

Jesper havde på forhånd, tilsendt en god og meget fyldestgørende vision 

for 2020 til samtlige udvalgsmedlemmer. 

Der arbejdes videre med vision 2020 fremadrettet. 

 

På mødet, blev der lagt vægt på potentialet  og fremtidsudsigten for vores 

juniorafdeling, med henblik at indlemme juniorer i elitetruppen.  

P.T. er der 1 junior der på sigt kan tages med til elitetræning.  

Der arbejdes videre i den kommende sæson med henblik på oprykning til 

elitetruppen. 

Axel foreslog at juniorer inddrages mere i forbindelse med holdkampe, 

eventuelt som Caddie eller føl, sammen med holdlederne til holdkampe. 

 

Punkt 3: Træning. 

Axel foreslog ændringer i træningsmængden for den kommende sæson. 

1. Hold: 1 times træning pr uge i 22 uger. 

2. Og 3. Hold: tildeles 22 timers træning pr sæson. 

Damehold: tildeles 22 timers træning pr sæson. 

 

For at Axel kan tilrettelægge træningen, bliver det foreslået at man 

fremadrettet tilmelder sig træningen gennem Golfbox. Deadline for 

tilmelding 2 dage før. 

 

Axel føler at juniorer har for mange træningstimer. Ofte er det svært for 

juniorerne at holde fokus i for lang tid af gangen. Axel foreslår at nogle af 

disse timer, overføres til eliteafdelingen. Dette gøres for at fordelingen af 

klubbens samlede træningstimer, fordeles mere realistisk. 

 

Per foreslog at elitetruppen deltager/påbegynder indendørs golf samt 

fysisk træning vinteren over. Dette gøres for at undgå at truppen møder 

op til sæsonstart rusten samt for at undgå skader og træthed. 

Der arbejdes på at søge tilskud til vintertræning for hele elitetruppen. 



 

 

Boldsamling for den nye sæson blev diskuteret, da træningsbolde 

fremadrettet, bliver en del af kontingentet, foreslog Axel at der skal være 

en form for belønning for boldsamling. Det kan eventuelt være 

træningslektioner hos Axel. For at afhjælpe “glemsomhed” skal der være 

konsekvens for udeblivelse fra boldsamling i form af bortfald af 

træningslektioner hos Axel. 

 

Træningslejr: Per arbejder på at tilrettelægge en træningslejr for hele 

eliten i slutningen af marts i varme og skønne Andalusien. Endelig sted 

og pris følger senere. 

Per arbejder desuden på at kunne præsentere en Am/Am - Pro/Am 

turnering, det kunne eventuelt blive en Danbolig Cup med spisning 

efterfølgende. Der kigges på 2 spilledatoer, 9. eller 16. Maj 2015, Per 

arbejder videre med projektet. 

 

Punkt 4: Eventuelt. 

Da Jesper trækker sig som holdleder på 1. Holdet for at hellige sig 

arbejdet som eliteudvalgsformand samt opgaver i bestyrelsen ser 

sammensætningen af holdleder for sæson 2015 ud som følgende: 

Herre 1. Hold: John Andersen. 

Herre 2. Hold: Jan Karvig. 

Herre 3. Hold: Bendt Nolsøe. 

Ny spillerepræsentant: Kenneth Kjeldstrøm. 

Dame 1. Hold: Edith Kruse-Kristiansen. 

Spillerepræsentant: Tina Tingleff. 

 

Datoer for holdkampe 2015 sæson. 

25-26. April 

30-31. Maj 

15-16. August 

1. Hold Herrer 3. Div pulje 6: Greve - Køge - Falster - Maribo Sø 

2. Hold Herrer 4. Div pulje 4: Greve - Hjortespring - Søllerød - The 

Scandinavian. 

3. Hold Herrer kval. Pulje 7: Greve - Smørum - Vallø - Royal 

Copenhagen. 

Damer kval. Pulje 7: Greve - Harekær - Skjoldnæsholm - Midtsjælland. 

 

Det blev besluttet i eliteudvalget at prøvespil på udebaner fremadrettet 

skal koordineres af de respektive holdledere med mindre andet er aftalt 

internt på holdet, dette gøres for at pointere vigtigheden af at have spillet 

udebanerne inden kampdato. 

Ligeledes skal spillerne opfordres til IKKE at spille om den sædvanlige 

fadøl. 



 

 

Spillerne skal opfordres til at notere om afstande, brug af jern og evt. 

afstand. Altså course management i højsædet. 

 

Punkt 5: Næste møde. 

Det blev besluttet på mødet, at der fremadrettet holdes eliteudvalgsmøder 

sidste torsdag i hver måned kl. 16.30 indtil træningen for de enkelte 

grupper er fastlagt. 

 
 


