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Deltagere:       Flemming, Helle, Claus, Winston, Paul, Peter, Steve og Marianne 

 

Platform Holdsport el. andet 

 Ansvarlig superbruger 

Winston vil gerne stå som administrator, superbruger og hvad der måtte kræves, så vi fortsat kan 

bruge Holdsport, som har fungeret godt og giver et godt overblik. Aktiviteter, såsom weekendspil 

kan også arrangeres ad den vej. 

 

Danmarksturnering 

Holdkaptajner (opgaver – prøvespil, teesteder, lokalregler) 

Holdudtagelse (kriterier – damer og herrer) 

Der kommer gode input til kriterierne for deltagelse på Turneringshold – Sportsudvalget får 

revideret informationen, som ligger på hjemmesiden og sendes med ud til foråret ved invitation til 

deltagelse i 2022. 

Deltagelse i fælles træning og spil 

Der er stemning for at få skruet op for fælles spil i bl.a weekends til næste år – og deltagelse i 

træning og aktiviteter ses som et kriterie for udtagelse til holdene. 

Helle vil gerne deltage i fht initiativ og aftaler om weekendspil. 

Bunkers – frivilligt arbejde 

Der er enighed om, at ingen er omkommet af at ordne bunkers, og resultatet har været synligt og 

værdsat. Der er stemning blandt deltagerne i dag for at fortsætte det frivillige arbejde, som en støtte 

til klub og bane – og en anbefaling til alle i truppen om at bakke det op. 

Teesteder hjemmebane 

Vi taler om det strategiske i at kunne vælge teested på hjemmebane, hvor det først er til foråret – og 

må have in mente, at der ikke bliver for langt for os selv. 

Info til og fra klubberne 

Starter til hjemmekampe 

Vi skal have tjekket reglerne og opgaverne for en turneringsleder (se hos DGU). Der var en episode 

med tordenvejr, hvor der ikke var nogen turneringsleder i klubben, som kunne blæse af.  

 

 

Budget Afstemning og evaluering 

 Nyt budgetforslag til bestyrelsen (efterår?) 
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Sponsorater/sponsorpleje 

 Katalog over priser og muligheder 

Reklame: tryk på tøj, bolde, håndklæde el lign – reklametavle ved checkin – 

hjemmeside – (greenfee/buggy, det skal vi nok købe af DGA) 

Opgaven med tryk og særskilt afregning  

Sponsorater uden tryk (hjemmeside og tavle) 

Vi får en god dialog om budget, tilskud fra klubben, at vi ikke skal gå samme steder som klubben, 

men mere i egne netværk/arbejdspladser og lign.  

Steve laver et udkast til det katalog vi skal bruge, så det er overskueligt at se, hvad prisen er, og hvad 

sponsor får ud af det.  

Aktiviteter: Weekendspil 

Det blev ikke så aktivt, som det var i forrige sæson. Helle melder sig til at få pustet liv i det igen. 

Hulspilsturnering 

Regelundervisning/test 

Short Game 

Træning 

God evaluering og input til træning næste sæson. Der er positiv stemning for at ”ryste posen”, så det 

ikke alene er stationstræning i turnus-ordning. Vi taler om lidt mere ”nørderi” som vi bl.a havde på 

træningslejr, nogle temaer/problematikker/interesser og ønsker – måske nogle ting vi ser på golf.dk 

eller andre steder og gerne vil prøve af (Steve leverer jo selv gode videoer dertil). Det er også vigtigt 

der er plads til at få en akuttid ved ”Golfdoktor”, hvis man er kommet ud af kurs. Skal vi gøre noget 

andet – skal vi hjælpes ad! 

Steve er meget positiv overfor det og ser gerne at vi hver især skriver ned, når vi kommer i tanke om 

noget, så sæt i gang! 

Træningslejr 

Vi taler om prisniveau på kr. 2.000 til maks kr. 2.500 – og gerne så tæt på sæsonstart som muligt, og 

forhåbentlig med fantastisk vejr. Lubker bliver nævnt – og Helle bliver også nævnt om hun vil stå for 

arrangement igen, hvilket hun gerne vil gå i gang med. 

Datoerne fastsat til sidst i april: 22.04 – 24.04.22 

 

Spillermøder: Opstart – midtvejs – afslutning 

 Tidspunkt – indkaldelse – indhold – banereservation – mad 

Der udsendes invitation til alle, som måtte opfylde handicap kriterierne for deltagelse i februar 2022. 

Der afholdes opstartmøde marts 2022. 

Træning starter april 2022.                                                                 /ref. Marianne  


