Forretningsorden og opgaver for
Eliteudvalget i Odense Golfklub
Formål:




At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som
1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og med elitespillere i individuelle
turneringer.
At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 senior- som 1
veteranhold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering
At tilstræbe for at der gennem målrettet trænings- og turneringsmulighed udvikles 1-3
spillere pr. år, som kan indgå i eliteudviklingen i Dansk Golf Union, og søge at skabe de
bedst mulige rammer såvel menneskeligt som økonomisk til understøttelse heraf.

Hvordan
Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.
Derudover er udvalget i tæt dialog med klubbens regionsansvarlige leder og
Danmarksturneringens hold kaptajner i forhold til holdsammensætning og
turneringsafvikling.
Eliteudvalget er desuden i dialog med sponsorudvalget i forhold til eventuelle sponsorer i
forbindelse med spilledragter.

Hvem
Bestyrelsen udpeger en formand for Eliteudvalget. Udvalget består af: Formanden for
eliteudvalget, formanden for juniorudvalget, 1 repræsentant for dame- og herre eliten samt
Chef proen.
Efter behov kan udvalget indkalde en repræsentant fra henholdsvis senior- og veteran
eliten, den ansvarlige for Regionsgolf Danmark eller hold kaptajnerne.
Bestyrelsen godkender det endelige udvalg.
Når udvalget er sammensat og godkendt, udarbejder formanden en liste over
medlemmerne - bilag 1.
Listen annonceres på hjemmesiden.

Kommunikation

Udvalget refererer direkte til Golfmanageren. Emner der ønskes behandlet på
bestyrelsesmøder sendes til Golfmanageren.

Beføjelser – opgaver


Udvalget sørger løbende for udvikling af en langsigtet visions- og målsætningsplan
for elitearbejdet i klubben – bilag 2.






Udvalget udarbejder forslag til turneringshold i Dansk Golf Unions
Danmarksturnering samt indkalder og udvælger spillere til disse turneringshold i
samarbejde med trænerne og evt. bestyrelsen , hvis det skønnes nødvendigt.
Udvalget er ansvarlig for at Dansk Golf Unions Danmarksturnerings matcher afvikles
jævnfør Dansk Goldunions retningslinjer og i samarbejde med Turneringsudvalget.
Udvalget prioriterer støtte til elitespilleres deltagelse i individuelle turneringer. Det
forudsættes at disse spillere opfylder betingelserne i elitekonceptet – bilag 3.
Udvalget sørger sammen med bestyrelsen for at spillerne har ens spilledragter og
anvender de udleverede spilledragter i forbindelse med turneringer for klubben.

Møder i udvalget
Der afholdes minimum 2 årlige møder i udvalget samt efter behov med bestyrelsen og/eller
Golfmanageren.
Formanden indkalder til møderne og udsender dagsorden med kopi til Golfmanageren.
Udvalget er beslutningsdygtigt såfremt minimum halvdelen af medlemmerne er til stede.
Udvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Golfmanageren kan deltage i udvalgsmøderne, men har dog ikke stemmeret.
Formanden sørger for, at der sendes et godkendt referat fra mødet til Golfmanageren
senest 7 dage efter mødet.
Forplejning i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder sker med en kop kaffe/the.

Budget
Udvalget udarbejder et regnskab ved sæsonens afslutning samt et forslag til budget for den
kommende sæson ud fra forventninger om forbrug. Dette skal være bestyrelsen i hænde 1.
november.
Bestyrelsen afsætter herefter et rammebudget, som tilbagemeldes til udvalget i januar.

Ændring af forretningsorden
Bestyrelsen vurderer hvert år, om ”Forretningsorden og opgaver for turneringsudvalget”
skal justeres.
Udvalget kan komme med ændringsforslag til forretningsordenen, der sendes som et
skriftligt oplæg til bestyrelsen.
Vedtaget af bestyrelsen den 19. februar 2013

Bilag 1
Medlemmer i Eliteudvalget i Odense Golfklub 2015
Formand:

Peter Therkelsen pt@restato.dk

Medlemmer:

Sara Thye
Dennis Jacobsen
Morten Beck

13. januar 2013

Bilag 2 og 3
Målsætning:
Odense golfklubs elite vil:
-

være klubbens sportslige ansigt, både ud ad til og for klubbens medlemmer
være rollemodeller for klubbens miniputter, lilleputter og juniorer
være med til at skabe en social golfklub, med plads alle
være synlig for klubbens medlemmer
spille i elitedivisionen eller 1. division i danmarksturneringen både for damer og herrer
opnå individuelle resultater på højde med de bedste amatører i Danmark (top-10 på
Elite tour).
have et træningsmiljø som kan udvikle spillere helt op til ECCO tour niveau
have en trup som kan samarbejde, og hvor et stærkt fællesskab kan være med til at
opnå både de kollektive og individuelle mål.

Handlingsplan:
Information, synlighed og opførsel:
Hele truppen skal hænge med profilbilleder på elitetavlen i klubhuset, samt fremgå af
hjemmesiden, herunder hvilke spillere som spiller på de forskellige hold.
Der skal være løbende opdateringer og beretninger på klubbens hjemmeside.
Spillerne skal snakke med de øvrige medlemmer om hvad eliten opnår og gør.
Spillerne skal være iklædt pænt golf tøj og opføre sig i tråd med golfens værdier.
Spillerne skal have en ”uniform” med klubbens logo, så man kan se at her kommer
spillerne fra Odense golfklub.
Spillerne skal hjælpe vores juniorer og deltage til juniortræning 1-2 gange på en sæson.
En social klub:
Odense golfklubs elite skal være repræsenteret med 5-8 til spillere til hver klubturnering.
Spillerne skal hjælpe til med diverse arrangementer minimum 2 gange på en sæson, f.eks.
Golfens dag.
Træningsmiljø:
Spillerne har 1 ugentlig fællestræning og mulighed for op til 10 individuelle lektioner hos
trænerteamet.
Spillerne skal have mulighed for at træne indendørs og med trænerteamet om vinteren.
Der skal arrangeres en træningslejr lige før sæsonen starter. Medio eller ultimo marts.
Der skal afholdes diverse teambuilding og fællesskab arrangementer 2 gange om året.

Der skal være krav til hvor meget en elitespiller i Odense golfklub skal træne. pt. 3 gange
om ugen.
Trænerne skal have adgang til den nyeste teknologi inden for undervisningsredskaber som
f.eks. video.
Trænerne skal være uddannet og løbende videre uddannes således, at de er udstyret bedst
muligt i forhold til udvikling af elitespillere.
Trænerne skal have mulighed for at alliere sig med eksperter inden for andre områder som
f. eks. Fysisk træning og mental træning.
Trænerne og de bedste spillere skal gå forrest som rollemodel for at skabe dette
træningsmiljø.
Der skal være konsekvenser overfor spillere som ikke lever op til elitens værdigrundlag.

