
Referat 

Eliteudvalgsmøde 

Planlægning af sæson 2019 

 
Til stede: Thomas Larsen, Lars Nøhr, Casper Buchholtz, Mette Mikkelsen, Poul 
Matthisen, Kenneth Jørgensen (med kage ਏ) 

 

-Antal hold vs. Antal spillere? 

Bør vi sløjfe 2. kvalhold for at øge konkurrencen om pladserne? 2. kvalhold bør IKKE 
blive et telefonhold. Juniorer kan spille sig på holdet- men vi bør ikke holde 2. 
kvalhold kun for juniorernes skyld- de har masser af egne turneringer at udvikle sig i.  

Juniorer som ikke tilspiller sig en plads- kan komme med som caddie som en del af 
deres udvikling. 

Juniorer der er gode nok, kan indgå i elitetrup- men uden at det går ud over deres 
juniortræning. 

Vi erstatter 2. kvalhold med regionsgolf A-række 

 

-Træningssetup (individuelt vs. Hold)? 

Holdtræning/elitetræning køres som små clinics, og ikke som individuelle mini 
lektioner som vi har gjort i år. 

Vintertræning i Halsted med Thomas får vi op at stå igen efter jul. 

 

-Hvilke krav skal der stilles til spillerne? 

Der forventes at man afsætter weekenderne hvor der spilles, samt møder op 
(hjemmekampene er obligatoriske) til kampene selvom man ikke er udtaget. 



Udtagelsen baseres på træningsindsats og scores. Der forventes at man melder 
afbud til træning, hvis man er forhindret. Der forventes at man yder en god og stabil 
træningsindsats. 

DER FORVENTES AT MAN ER EN HOLDSPILLER!!! 

 

-Træningsdage? 

Træning hver 2 uge med skemalagt træning, de andre dage spiller man 9/18 huller- 
dette giver rig mulighed for at træne diverse konstellationer. 

Herre- og dametræning kan evt. slås sammen, så man træner sammen. 

 

Eventuelt: 

Vi skal have fundet en dato til et spillermøde når Thomas og bestyrelse har fået helt 
styr på det sidste. Et godt bud vil være i slutningen af november. 

Thomas skal møde trupperne samt have en chance for at fortælle om hans 
betragtninger ift. den nye sæson. 

Hvad kan klubben forvente af elitetruppen? Hvad vil folk bakke op omkring? Vi laver 
en forventningsafstemning med bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


