Referat eliteudvalgsmøde den 29. november 2017 i Maribo Sø Golfklub

1. Spillere til den kommende sæson:
- 3. Division?
o Forventer der er spillere nok.
-

5. Division?
o Forventer der er spillere nok.

-

Herre Kvalifikation?
o Der enighed om, at spillere, der positivt har tilkendegivet at de vil spille, skal
anvendes på 3. og 5. division, forud for kvalifikationsrækken.
Dame kvalifikation?
o De samme spillere som i år.

-

- Benyttelse af juniorspillere i matcher?
o Kim Frederiksen fortalte om de drøftelser, der har været i Juniorudvalget om
benyttelse af juniorspillere på enten 3., 5. eller kvalifikationsrækken. Der er
ikke turneringer i junior regi de samme weekender. Det er vigtigt, at klubbens
unge spillere får lov til at ”snuse til” det at spille på de nævnte hold.
Juniorudvalget orienteres om anvendelse af juniorspillere.
- Hvem tager over efter Svend?
o Jeremy tager over efter Svend, d.v.s. 5. division.
2. Indendørs træning Halsted:
- Skal der være indendørs træning i Halsted og hvordan sker det?
o Den indendørs træning skal fortsætte og Jeremy’s skal lave en plan for
træningen. Indkaldelse/information fra Jeremy, og Jeremy modtager betaling.
Lørdage er der også et ønske om, og gerne med opfølgning i løbet af sommeren.
- Hvis ja, skal udgiften fordeles mellem klub og spillere eller er det 100 % egenbetaling
o Fordeling 50-50.
3. Planlægning af træning i den kommende sæson:
- Fælles træning herrer/damer?
o Herrer holder fast i tirsdage med individuel træning af 4 mand pr. lektion. Jeremy
udarbejder en plan for lektioner og hvem der deltager på hvilke tidspunkter.
Træningsplanen skal indeholde datoer, så ingen spillere kan være i tvivl om,
hvilke datoer der er lektioner. Der gik lidt ”kuk i det” i 2017.
o Herrer kan holde træning om torsdagen og gå ud med juniorer – Young star – ud
hver anden torsdag. Der skal laves en fast plan sammen med juniorafdelingen for
hvordan sæsonen afvikles.
o Juniorer kan deltage i fællestræning eks. lørdage sammen med herrer/damerne.
- Træningslejr?
o Hvis den skal laves er det udenbys. Spørgsmålet tages op på spillerunde i januar.
Socialt samværd.
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- Træning/spil om onsdagen
- Har der været udfordringer i sæson 2017 med tidsbestilling og herreklubben? Hvis
ja, hvad gør vi så for at få tingene til glide?
o Der har ikke i 2017 været oplevelser af, at der er problemer på 1. Tee, men
der opleves problemer med manglende “lukke igennem” af medlemmer af
herreklubben ude på banen. De tider der bookes i Golfbox er også de tider
man slår ud på af de spillere, der har booket tid.
4. Sommerpokal?
o Sommerpokalen fortsættes under en eller anden form. Der skal være mulighed
for handicapregulering i tællende matcher, hvilket ikke kan ske i klubbens
ordinære matcher, idet der ikke er tilstrækkelige matcher i klubregi.
5. Budget 2018:
- Herrerens forventning?
Kørsel, spisning o.s.v.
o Uforandret
- Damernes forventning?
Kørsel, spisning o.s.v.
o Uforandret
6. Hvad gør vi for at træningssatsen i 2018 er ens gennem hele sæsonen?
o Vi ser på om det ikke giver bedre oplevelse, at spille om torsdagen og dermed
man træner mere, end det er 2 dage i træk.
7. Skal vi holde et opstartmøde i januar/februar for alle spillere, der har givet tilsagn
om deltagelse i 2018?
Der indkaldes til møde i februar, KIFR melder en dato ud til udvalget.
8. Hvordan kan vi få elitespillere til at deltage/vise ansigt ved turneringer eller som
hjælpere ved matcher i klubbens regi eller DGU-regi?
o Svært at “trække folk af huse” og derfor er der nok ikke nogen der kommer. Hvis
der skal komme flere fremover, er det en udmelding fra bestyrelsen om hvad man
skal deltage i. Der skal sættes krav til medlemmerne. Hvis de ikke kan de sættes
til, skal de selv finde en afløser. Dato for arrangementer skal meldes ud lige så
snart datoen kendes.
9. Eliteudvalget fremover?
o Fortsætter som hidtil
10. Eventuelt
o På spillermødet blev der talt om “hjemmebanefordele” hvilket betyder at spillerne
skal vide på forhånd, hvor flagene står, således at man kan træne det inden
turneringen. Elitespillere kan/skal være med til at fastlægge flagplaceringer som
turneringsbane (hulplaceringer). Greenkeeper skal herefter sørge for hulplacering
som aftalt.
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o

Eliteudvalget har set referat fra Juniorudvalget omkring træning i Halsted.
Udvalget henstiller til Juniorudvalget at træningen bør arrangeres med en træner,
så der ikke arbejdes et dårligt sving og dermed får problemer i hverdagen, når
man kommer ud og spiller på ”den store bane” uanset om det er
træningsmæssigt eller turneringsmæssigt.

