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Formål: Afslutningsturneringen og næste sæson 

Deltagere: Jesper, Axel, Edith, Nicolaj, Gitte  

Afbud: - 

Referent: Gitte 

  

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent 

Det blev Gitte. 

 

Gitte efterlyste i den forbindelse, at de seneste referater bliver offentliggjort. Jesper rykker for 

de seneste referater som er fremsendt. 

Fremover godkender udvalget referatet via mail og Jesper sørger for at fremsende de godkendte 

referater til dem som kan lægge det på hjemmesiden. 

 

2. Godkendelse af referat      

Referat godkendt 

 

3. Kort opsummering af sæson 2016 

Axel gav en opsummering af sæsonen: Greve havde en god sæson, hvor det kun var marginaler 

og uheld der var årsag til at vi ikke rykkede op. Alle holdene havde chancen. Axel synes 

processen og matcherne har været gode, men desværre udeblev de sportslige resultater 

 

Herre holdene: 

Førsteholdet vinder puljen i 3. div. og møder Bornholm i oprykningsspillet. Dette bliver tæt, de 

er lidt uheldige og det ender desværre ikke til Greves fordel. 

Andet holdet bliver nr 2 i puljen, i 4. division. De var meget tæt på 

Tredjeholdet bliver nr. 2 i puljen, i kvalifikationsrækken. Dette hold rykker op i 5. division, da 

DGU opretter en ekstra division på herresiden 

 

Damer 

Holdet bliver nr. 2 i puljen, i kvalifikationsrækken  

 

4. Afslutningsturnering 



Den 22. oktober er der afslutningsturnering for eliten, holdlederne og Greves bestyrelse som 

også inviteres med. Efter turneringen afholdes fælles spillermøde. 

 

Turneringen afvikles som Texas Scramble med start kl. 1000.  

Det er en hyggeturnering, hvor der lægges vægt på det sociale samvær.  

Det blev besluttet at der serveres 2 stykker smørrebrød efter matchen og kaffe under mødet.  

Turneringen oprettes i Golfbox og der bliver fri matchfee. Deadline for tilmelding bliver onsdag 

den 19. oktober 

 

Skemaet viser opgavefordelingen: 

Aftaler/Opgaver Ansvar 

Oprettelse i golfbox Edith 

Udsendelse af mail omkring matchen Jesper 

Startliste Jesper og Edith, onsdag den 19. oktober 

Præmier Edith leverer budget til Jesper når vi har 

deltagerantalet 

 

5. Elitedatoer 2017 

Jeppe Dohn er i gang med tilrettelæggelse af næste matchsæson og vil i den forbindelse vide, 

hvornår eliteudvalgets matcher er planlagt. Vi lagde os fast på følgende datoer: 

AM/AM den 20. maj 2017 

Afslutningsmatch den 28. oktober 2017 

 

6. Set-op 2017 

Eliteudvalget har set på en ny model for træning af trupper.  

 

I sæson 2017, tilbydes der kun træning til herrernes 1. og 2. hold samt dameholdet.  

Axel vil i samarbejde med spillerepræsentanterne, udpege en fast trup omkring de 3 hold (i dette 

referat kaldet elitetruppen). De resterende elitespillere kommer dermed til at træne under lidt 

andre vilkår (i dette referat kaldet elitespillerne)  

Fordelingen i de forskellige trupper meldes ud på næste spillermøde. 

 

Elitetruppen tilbydes træning mandag aften i tre slot mellem kl. 17-20. Deltagelse kræver 

tilmelding fra uge til uge. Vi undersøger hvilke muligheder Golfbox kan give os. 

Elitespillerne og juniorspillere kan være med om mandagen, hvor de i et vist omfang kan 

benytte trackman, spille sammen på tværs af holdene mv, men skal ikke forvente at få 

træningstid. 

 

Der tilmeldes endnu et herrehold i kvalifikationsrækken med det formål at få flere juniorspillere 

ud og få erfaring med turneringerne. Fjerdeholdet bliver bemandet med 2-3 senior spillere og 

resten juniorspillere. 

 

Dameelitetruppen begrænses, så elitetruppen består af de spillere som det forventes skal spille 

på holdet. De resterende tilhører elitespillerne 

 

Arbejdsopgaver (fylde huller på fairway og indsamling af bolde) bliver udbudt til alle 

elitespillere og opgaverne afregnes med træningstimer, dette afventer baneejernes udspil.  

 



Spilletøj for sæson 2017.  

Shoppen arbejder på et samarbejde med Under Amour. Vi har fået et godt tilbud. Vi forsøger at 

få et par kollektionsprøver til fremvisning på spillermødet i oktober.  

 

7. Status på økonomi 

Følger budgettet 

 

8. Eventuelt 

Med hensyn til klubmesterskaberne, skal det næste gang være muligt at vælge/fravælge hulspil 

så det er muligt, at opsætte spilleplanen lige efter afslutning af slagspillet.  

 

På herre og damesiden har der i sidste sæson været morgenmad eller let frokost før eller efter 

kampene. Dette er en stor udskrivning og vi mener pengene kan bruge bedre, fx at frikøbe Axel, 

så han kan være med i spilleweekenderne og opleve hvorledes spillerne tackler pressede 

situationer. Det blev besluttet at droppe morgenmad/let frokost og i stedet give en drik efter 

matchen som det sker ved regionsgolf.   
 

9. Næste møde 

Den 2. november, kl. 1800 i klubhuset 


