
Rammer for Elitetruppen i Hedeland Golfklub 2017 

1. Vision for elite afdelingen 

Elite-afdelingen vil i samarbejde med Junior-afdelingen i Hedeland Golfklub udvikle spillere individuelt, som kan begå sig i 

den absolut bedste danske golfelite, og som er såvel socialt som sportsligt anerkendte. Desuden skabe hold, som kan begå 

sig i de øverste divisioner af Danmarksturneringen. Eliteafdelingen vil også skabe en organisation med bindeled til bl.a. 

klubbens sponsornetværk og herigennem hjælpe med at støtte spillerne på vejen mod en professionel karriere. 

 

2. Målsætning 

 At opnå gode resultater som skaber positiv omtale og opmærksomhed i medierne. 

 At skabe gode ambassadører for Hedeland Golfklub og for golfsporten. 

 At sikre høj træningskvalitet via bl.a. træningsmuligheder. 

 At skabe et godt sammenhold som er karakteriseret ved gensidig respekt, ansvarlighed og loyalitet over for både 

holdkammerater og klubben. 

 At skabe de bedst mulige rammer og spilleregler for elitearbejdet. 

 At opretholde et ”noget for noget” princip. 

 

3. Elitespillere 

Elitetruppen består af dame elite og herre elite. 

 Elitespillerne indplaceres i kategorier baseret på træningsindsats, handicap, potentiale som spiller, herunder alder, 

sociale kompetencer og turneringsdeltagelse. 

 Ønsker en voksen spiller at blive optaget i elite-bruttotruppen, skal vedkommende rette henvendelse til eliteudvalget, 

som derefter vil tage stilling til evt. optagelse og kategorisering af spilleren. 

 Junior- og ynglingespillere, der vurderes at være klar til elitetruppen, vil få en henvendelse fra eliteudvalget. For 

juniorers vedkommende vil denne henvendelse være rettet til forældrene. 

 Eliteudvalget kan sætte spillere af elite-bruttotruppen eller flytte spilleren til en anden kategori, såfremt spilleren ikke 

på tilfredsstillende måde opfylder krav til fremmøde, træningsflid, spillestandard og socialt engagement. 

 For at blive optaget i elitetruppen skal handicap være under 4,5 for herrer og 9,0 for damer. Desuden er det fortrinsvis 

spillere under 30, der kommer i betragtning. 

 

4. Betingelser for at deltage i elitetruppen 

 Skal kunne deltage i Danmarksturneringen i samtlige weekender. Afbud kan accepteres ved gyldig grund. 

 Er man udtaget til at spille, skal man prøvespille de pågældende baner op til matchen. 

 Det skal, så vidt det er muligt, aftales, at hele holdet prøvespiller sammen.  

 Deltage i videst muligt omfang i planlagt fællestræning og selvtræne 1 – 2 gange pr. uge. Der skal spilles minimum 2 

runder pr. 2 uger, hvoraf minimum 1 skal være tællende. 

 Deltage på træningslejr mod egenbetaling. Der ydes tilskud til spillere i elitetruppen. 

 Deltage i vinteraktiviteter, herunder træning. 

 Deltage i åbningsmatch, åbne klubmesterskab, Golfens dag, Åbent hus-arrangementer, junior-arrangementer og 

sponsor arrangementer, medmindre der er gyldig grund til afbud. Desuden deltage 2 gange pr. sæson ved 

begynderaktiviteter for at sikre fastholdelse af nye medlemmer. 

 Bære spillertøj ved alle hold- og klubmatcher. Tøj tilbydes mod delvis egenbetaling. Beløbet kan variere fra år til år. 

 Spille de højest rangerende matcher, som hcp. giver adgang til. 

 Alle spillere i truppen, der er berettiget til tilskud til individuelle turneringer, skal lave en turneringsplan inkl. budget. 

 Udarbejde personlige målsætninger. 

 Deltage i den ugentlige turnering i løbet af sæsonen. 

 

5. Danmarksturneringen for hold – 1. hold damer og herrer 

Ved udtagelse af hold til Danmarksturneringen bliver der lagt vægt på følgende kriterier, som i øvrigt suverænt bestemmes 

af træneren og holdkaptajnen for det pågældende hold. 

 Resultater i turneringer, udtagelsesmatcher og hulspilstavlen 

Turneringsresultater og handicap-udvikling. Meldes til Jeppe pr. mail eller sms – 40 74 79 76. 

 Socialt engagement 

Den enkelte spiller forventes at bidrage positivt til det sociale engagement i såvel elitetruppen som klubben i øvrigt. 

 Træningsflid 



 Holdets sammensætning for at stille det bedst mulige hold i forhold til foursomes og singler. Får især betydning ved  

4., 5., og 6. spillerunde, hvor man ikke kan rykke til en lavere division, medmindre man har en spilledags karantæne. 

 

Hold og reserver offentliggøres som udgangspunkt tirsdag inden ugen før matchdagen (12 dage før) og offentliggøres pr. 

mail.  

 

I det omfang, der er spillere, der ikke har kvalificeret sig til førsteholdet, har de prioritet til 4. division. 

 

Holdkaptajner sørger i øvrigt for at planlægge prøvespil og på dagen sikre, at holdkort mv. bliver udfyldt og afleveret i tide. 

Resultatmål 2017 

Damer - 1. division 

Placering = Vinder af puljen og dermed adgang til oprykningsspil til elitedivisionen 

Til enhver tid stærkeste hold.  

Holdudtagelse vurderes af træner og holdkaptajn i fællesskab. 

 

Herrer - 3. division og 4. division 

Placering = oprykning til henholdsvis 2. division og 3. division 

Til enhver tid stærkeste hold.  

Holdudtagelse vurderes af træner og holdkaptajn i fællesskab. 

 

6. Træning og undervisning i sæsonen 

Program for sæsonen udleveres af træner. 

Afbud meldes til Jeppe på 40 74 79 76 via SMS eller opringning, evt. via Facebook – så tidligt som muligt at fraværet 

kendes.  

 

7. Træningskampe 

Der afholdes, så vidt det er muligt, træningskampe mod diverse klubber og internt. 

 

8. Regelkundskab 

Eliten skal hvert år have regelkursus for hulspil og slagspil, hvor også etiketteregler gennemgås. Kursus afholdes af 

regeludvalget. 

 

9. PR-arbejdsopgave 

Spillere kan udvælges til at skrive kort indlæg til hjemmesiden.   

 

Spillere, der har modtaget tilskud, skal sende et lille skriv til klubben om turneringen. 

 

Hvert enkelt holdspiller/holdkaptajn er ansvarlig for, at der regelmæssigt indsendes indlæg til Hedelands hjemmeside, ikke 

blot resultatformidling, men også interessante, spændende eller sjove begivenheder om eliteholdets træning, matcher, 

mv. 

 

10. Eliteudvalg 

Jytte Jensen 

Dennis Willumsen 

Thomas Lindeblad 

Jeppe Brinch 

Jette Krølbøll 



 

Bilag 1 - Tilskudsordning 

For at være en del af elitetruppen stilles der krav til spillerne. Spillerne inddeles i kategorier i forhold til krav og 

forventninger, og klubben giver dermed forskelligt tilskud (indplacering oplyses af eliteudvalget). Fælles for alle er: 

 Fællestræning gennem hele sæsonen 

 Tilskud til holdtøj 

 Tilskud til turneringer 

 Købe golfudstyr, bolde, handsker, sko fra Titleist og Footjoy med 15% rabat i proshoppen. 

 

For at få et eventuelt individuelt tilskud (på baggrund af turneringsplan med budget), skal regnskab afleveres til klubben 

senest 14 dage efter, at turneringen er færdigspillet. 

 

Regnskab efter holdturneringer afleveres samlet til sekretariatet af holdkaptajnen. 

 

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Danmarksturneringen for hold    

Tilskud til fortæring 125 kr. pr. dag pr. spiller 125 kr. pr. dag pr. spiller 125 kr. pr. dag pr. spiller 

    

    

Fællestræning x x x 

Træningslejr 75% 50% 25% 

Deltagelse på hold x x x 

    

Individuelle turneringer (DGU):     

DM, Elite Tour, Dilac, Diac, JMI 

    

Jylland    

Kørsel * 0,75 kr. pr. km 0,50 kr. pr. km  

Broafgift efter regning efter regning  

Overnatning (maks. 2 overnatninger) 250 kr. pr. nat 250 kr.  pr. nat  

Turneringsfee  75 % - 100 % ved klaret 

cut 

50 % - 100 % ved klaret 

cut 

 

    

Sjælland    

Turneringsfee 75 % - 100 % ved klaret 

cut 

50 % - 100 % ved klaret 

cut 

 

    

Ranglisteturneringer    

Jylland intet tilskud intet tilskud  

    

Sjælland    

Turneringsfee 75 % - 100 % ved klaret 

cut 

50 % - 100 % ved klaret 

cut 

 

    

 

* Ved samkørsel ydes der maks. 1 kr. pr kilometer i tilskud



 

Bilag 2 - Kategorier af elitespillerne 

Kriterier for placering i de enkelte kategorier 

 Træningsindsats 

 Handicap 

 Potentiale som spiller, herunder alder 

 Sociale kompetencer 

 Turneringsdeltagelse. 

 

Kategori 1 

Malene Krølbøll 

Mathilde Fredensborg 

Caroline Fredensborg 

Thomas Lindeblad 

Tobias Danielsen 

 

Kategori 2 

Nanna Mortensen 

Michel Andersen 

Dennis Willumsen 

Jonas Karlsson 

Daniel Nielsen 

Mark Bretlau 

Simon Børre Clausen 

Mads  Jacobsen 

Kategori 3 

Jytte Jensen 

Klaes Madsen 

Carsten Gyldenkærne 

Martin Børre Clausen 

Farshad  Sharifzadeh 

 


