
 
Greve Golfklub 

Eliteudvalget 

 
Møde: Nr. 3/2016 

Dato:  23. maj 2016 

Formål: Primært AM/AM turnering 

Deltagere: Jesper, Axel, Edith, Gitte  

Afbud: - 

Referent: Gitte 

  

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent 

Gitte 

 

2. Godkendelse af referat      

Referat godkendt 

 

3. AM/AM turnering 

 

Den 4. juni afholdes anden udgave af AM/AM.  

 

Skemaet viser de udfordringer vi skal arbejde med og aftalte handlinger: 

Udfordringer Aftaler/Opgaver Ansvar 

Der er pt kun 17 tilmeldte og 

ca. 1 uge for tilmeldingsfrist 

Tilmeldingsfristen forlænges, så vi kan nå 

at markedsføre matchen.  

 

Jesper 

Done 

 Markedsføring af forskellige kanaler: 

1. Opret Facebook begivenhed  

2. Ret overskriften i golfboks, så der står 

AM/AM spil med eliten 

3. Lav plakat til opslagstavlen 

4. Skriv på forsiden af Grevegolf.dk 

5. Påmind formændene for hhv. herre og 

damekluben 

1. Gitte 

2. Edith/Done 

3. Edith 

4. Jesper 

5. Jesper/Done 

Der mangler tilmeldinger fra 

elitespillere 

Udsend påmindelse til elitetruppen Jesper/Done 

Økonomi/præmier 1. Det endelige budget og 

præmiestørrelse aftales på mødet den 

1. Jesper og 

Edith 



2. juni, når det endelige deltagerantal 

er kendt 

2. Jakob v. HansJust sponserer 4 fl. 

Whisky til tættest på pinden. 

3. Per Grydegaard sponsorerer 1 dusin 

bolde 

4. Klubben sponsorerer begynderposer  

2. Jesper/Done 

3. Jesper 

4. Axel 

 

Opfølgning på opgaver: 

Følgende er aftalt Opgaver Ansvar 

Briefing i gården kl. 0815 Opslag i golfboks (Edith, senest 

næste uge) 

 

Edith/Done 

Scorekort skal hentes senest kl. 0730 Vi benytter de almindelige scorekort. 

Der udarbejdes en tekst til 

scorekortet som forklarer reglerne.  

Scorekort med plads til holdets score 

Kan Kenneth printe nogle til en 

fornuftig pris 

Gitte 

Holdene får deres egne udslagsmåtter 

som markeres med holdnummer 

Drivingrange udslagsmåtter, 

holdnumre på lamineret papir. 

Der laves dobbelt til de hold der skal 

starte på 7-14-16 i tilfælde af ”fuldt 

hus” 

Hul 16 er ikke hensigtsmæssig til 

dobbeltstart 

Edith 

Der spilles fra hhv. hvid og blå tee, for 

at klubgolferne kan få lejlighed til at se 

banen fra denne vinkel 

N/A Done 

Indlagte konkurrencer: Tættest pinden 

på hul 14 (individuel præmie til herre og 

dame), derudover en holdpræmie (input 

savnes) 

1. Forslag, hul 14, alle måler deres 

drive. Korteste afstand på 4 

bolde vinder.  

Alle overvejer andre muligheder. 

Axel tænker…  

2. Skilte til tee stederne 

1. Alle 

2. Edith 

Vi prøver at finde en sponsor Undersøge mulighederne for en 

sponsor 

Jesper /i 

gang 

Vi bestiller mad (Honningmarineret 

skinke, culotte, salatbar og kaffe 

Indhente tilbud  

Bestilling af mad  

 

Edith/Done 

Budgettet er beregnet på 90 deltagere, vi 

har lagt luft hvis vi bliver færre og køber 

præmier for resten 

Hvordan overfører vi pengene fra 

betalingssystemet. Snak med Jeppe  

Edith og 

Jesper 

Startliste Udarbejdes på møde den 2. juni, kl. 

1800 i klubhuset 

Edith og 

Jesper 

 

 

 



 

 

4. Kommunikation og opgaver i udvalget. Hvem gør hvad 

Jesper udtrykte stor tilkendegivelse for Ediths indsats omkring økonomien og han har besluttet 

at etablere en ny rolle som Økonomiansvarlig.  

De nuværende roller trænger til evaluering og ansvaret i de forskellige opgaver skal indsnævres 

lidt.  

Jesper udarbejder et oplæg og fremsender dette til udvalget før næste udvalgsmøde. 

 

5. Elitetræning 

 

Træning af prøvemedlemmer 

Klubben har indgået en aftale med protræner Allan Kristensen, om 4 ugers praktikophold, med 

det formål at tage sig af alle de nye prøvemedlemmer.   

Til næste sæson, skal Axels tid til træning af prøvemedlemmer indgå i planlægningen når elitens 

træningstider fastlægges. 

 

Information fra holdene 

Axel informerede fra holdene: Der er en god stemning og godt socialt engagement i 

herretruppen.  

Pga. den meget store herre brutto trup, er det svært at planlægge træningen ordenligt. Det er 

derfor dejligt, at mange møder op og får hurtige quickfix samt spiller med hinanden på banen. 

Det giver luft i træningen. 

 

Der er behov for en ny struktur for 2017 

Der arbejdes hen imod en ny struktur for elitetræningen i 2017. Det er nødvendigt at begrænse 

antallet af spillere som kan modtage træning og dermed skal der større fokus på de spillere som 

har lavt hcp., som ønsker at forbedre sig og som samtidig arbejder for klubben og giver noget 

tilbage i form af frivillig deltagelse i matcher og turneringer.  

Den nye struktur indebærer, at det kun bliver spillerene i bruttotrupperne for første og andet 

herre hold samt første damehold modtager træning. Samtidig udarbejdes der et elitespiller 

kodeks som beskriver de forventninger der er til spillerne i bruttotruppen.  

 

Til danmarksturneringen tilmeldes der også tredje og fjerde hold for herrene og evt. et andet 

hold for damerne. Spillerne på disse hold vil ikke modtage ydelser i form af træning og tøj, men 

der kan åbnes mulighed for forskellige tilbudsordninger.  

 

Den nye struktur samt spillerkodeks bliver præsenteret på sæson afslutningsmødet senere på året 

 

Opgaver: 

Udarbejde spillerkodeks: Axel 

Oplæg til regler for ansøgning om tilskud til matchfee: Gitte 

 

 

6. Næste møde 

Den 2. juni, kl. 1800 i klubhuset (ekstraordinært, startliste og præmier) 

Jesper udsender ny dato for ordinært møde 


