
  

 

 

REFERAT nr. 1. 2014 
fra 

Eliteudvalgsmøde mandag den 14. april 2014 

 
Til Stede: 

Jesper Carstensen – JC 

Thomas Schønnemann – TS 

Jan Karvig – JK 

Tina Tingleff – TT 

Edith Kruse-Christiansen – EKC 

 

 

Dagsorden: 
1. Præsentation af medlemmerne 

2. Pro’en har ordet. 

    Hvad prioriteres der i træningen og hvorfor 

    Hvordan ser Axel med hans erfaring et eliteudvalg fungere. 

3. Opgaver i eliteudvalget og ansvarsfordeling 

4. Kort gennemgang af dame- og herretrupperne 

5. Kommende events, herunder Golfens Dag og Linksugen 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

 

JC bød velkommen og fortalte, at han var udpeget til at være formand for udvalget. Tidligere havde der 

været både et eliteudvalg for herrer og damer. Det er nu slået sammen i et m.h.p. at skabe et videns center, 

hvor der både er noget for herrer og damer. 

 

 

Ad 1. Præsentation af medlemmerne 

JC blev ved klubbens generalforsamling indvalgt i bestyrelsen og har tidligere været holdleder for 

herreholdene.  

JC er holdkaptajn for herrernes 1. hold.  John Andersen har meldt sig som holdholdkaptajn. John bliver 

holdkaptajn for herrernes hold i kvalifikationsrækken.  

TS spiller på et af herreholdene og er valgt til spillerrepræsentant. Har været koordinator mht. 

kvalifikationsspil for udtagelse af spillertruppen til de 3 herrehold. 

JK havde på opfordring fra JC meldt sig som holdleder. JK bliver holdkaptajn for herrernes 2. hold.   

TT spiller på dameholdet og har tidligere spillet på divisionshold i Vejle. Blev på dameholdets infomøde 

valgt til spillerrepræsentant. 

EKC overtog dameholdet efter Tine Grening, der i 2011 måtte trække sig fra posten pga. øget arbejdspres 

og kursusdeltagelse. 

AK har været træner i 20 år, har været eliteudvalgsformand i Smørum i 10 år og havde der i samarbejde med 

DGU etableret forskellige projekter, da faciliteterne gjorde det muligt og det daværende center  var med på 

idéen. Derefter blev AK træner i Helsingør og har nu en aftale her i Greve. 

 

 

 



 

 

 

Ad 2. Pro’en har ordet. Hvad prioriteres der i træningen og hvorfor. Hvordan ser Axel med hans 

          erfaring et eliteudvalg fungerer. 

 

Hvad skal der til og hvilke krav skal der stilles? 

Foreslog at der evt. blev afholdt et spillermøde med orientering om retningslinjer og krav i.f.m. træning 

m.m.  

JC fortalte, at han havde deltaget i et infomøde for dameholdet i marts, hvor der var lavet en foreløbig 

planlægning af sæsonen. 

AK efterlyste strategi for juniorerne, herunder deltagelse i turneringer både individuelt og som hold. 

Skal der skabes elitespillere til klubbens seniorhold, viser erfaringen, at man skal have fat i dem som 

11-12 årige. 

Derfor er det vigtigt, at man fastholder de juniorspillere der er i klubben. Skal man gøre juniorspillere til 

kommende elitespillere skal de træne mere end de gør for nuværende. 

Man kunne evt. også invitere de bedste juniorer til at træne med i elitetruppen. 

TS fortalte om en junior, der havde fået dispensation for at kunne spille med herrerne i herreklubregi om 

tirsdagen. 

AK foreslog at man evt. kunne lave en 5 års plan og kontakte formanden for klubben om at tage emnet op 

på f.eks. generalforsamlingsniveau.  

TT foreslog en elitedag/match for både herrer og damer én gang om måneden. Vidste fra sin tid i Vejle, at 

det havde været populært der. 

Alle var enige om, at det var for sent på sæsonen til at få dette etableret, men at det skulle tages med fra 

sæson 2015, hvor man kunne få det med i aftalerne med banen og sat ind i klubkalenderen. 

 

Hvad prioriteres der i træningen. 

AK Pt. prioriteres svingtjek og greb samt implementering af shortgame – funktionel træning. 

Puttingen venter, da puttegreenen pt. ikke er god nok til denne disciplin. 

Der skal lægges faste rammer vedr. mødetidspunkter til træning. For herrernes vedkommende er trænings- 

tidspunktet enten kl. 16.00 eller kl. 17.00 og ikke ind imellem disse tidspunkter, da det går ud over 

planlægning og træningen bliver ikke optimal. 

Mht. fremmøde ved træning og udtagelse af hold: 

AK kan ikke udtale sig om spillere, som han ikke har set til træning. 

For damernes vedkommende skal der trænes i mere spil på bane. Evt. hver 14. dag. 

Der påtænkes at lave evaluering på set up efter holdenes 3. spillerunde i DK-serien. 

 

Ad 3. Opgaver i eliteudvalget og ansvarsfordeling. 

JC afleverede skriftlige forslag til gennemlæsning inden næste møde mhp. kommentarer og evt. 

ændringer/tilføjelser. 

Udtagelse af hold til spilledagene vil primært være AK’s opgave.  

 

Ad 4. Kort gennemgang af dame- og herretrupperne. 

TS Alle herrespillere fra hcp. 10.5 og nedefter har, efter invitation, spillet kvalifikationsmatcher  

3 i alt - 36 har deltaget. Elitetruppen består af 28 spillere inkl. Lars Johansen (pro) 

Udtagelseskriteriet har været det bedste gennemsnit opnået på de spillede runder.  

Herretruppen spiller kvalifikationsmatcher hver tirsdag ifm. herredag. Udtagelse til de 3 hold     

foretages på baggrund af de samlede opnåede resultater ved disse matcher. 

Herreholdene bliver udtaget efter de 2 næste tirsdagsmatcher. 

TS laver en oversigt af spillere, der kan være disponible på datoerne for holdenes kampe. 

EKC deltagere til dameholdet er for 2 år siden fundet via GolfBox ved søgning på hcp. fra 2 til 20. 

Efter tjek af hjemmeklub i Greve og EGA hcp. er der udsendt invitation til deltagelse i bruttotruppen. 

Truppen består af 10 spillere med hcp. fra 4,5 til 17,2, hvoraf 9 pt er disponible til de første kampe. 

Der tjekkes løbende i GolfBox for nye spillere med relevant hcp. og de gældende kriterier fra DGU 

for spil i holdturneringen. 



Damerne har 2 x træning endnu før udtagelse til de første kampe. 

 

 

 

Ad 5 Kommende events, herunder Golfens Dag og Linksugen. 

JC Golfens Dag 27.4.14 – herrerne udleverer flyers. Herrer og damer hjælper på drivingrangen. 

AK laver koordinering mht. evt. 3 træningsstationer. 

JC bad TS og EKC om at opfordre herre- og dametruppen til at deltage i foursometurneringen og 

til at hjælpe AK med de der møder frem på Golfens Dag, så gæster kan få en god oplevelse og ønske at  

melde sig ind i klubben. 

Nærmere omkring Linksugen følger. 

 

Ad 6. Evt. 

JC spilledragten for Danmarksserie holdene er: sorte bukser og hvid klubpolo. 

Hvad man skal bruge derudover er efter eget valg farvemæssigt. 

Ansvar for spilletøj: TS og EKC 

TS har tilsagn om et kontantbeløb fra en sponsor – modydelse er navn på tøjet. 

 

Ad 7. Næste møde 

JC foreslog mandag den 12. maj 2014 kl. 17.30. Dato og tidspunkt vedtaget. 

 

 

 

For referatet den 21.4.14 

Edith K-C 

 

      

 

 

 

           

 

 


