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Indledning 
Dette dokument beskriver, hvordan vi i Midtsjællands Golfklub har tænkt, at Eliten skal 
fungere i sæsonen 2020. 
Dokumentet er udarbejdet af sportsudvalget.

Visionen for elitearbejdet 
• Eliten skal bestå af seriøse, dedikerede og engagerede spillere, der brænder for at blive 

klubbens bedste.
• Eliten skal synligt bidrage til det gode klubliv.
• Eliten skal aktivt deltage i et effektivt træningsmiljø.
• Eliten vil anerkende talent og indsats.
• Eliten vil udfordres spillemæssigt og mentalt.

Sportslige forventninger til elitespilleren 
Du vil:

• Være en bedre golfspiller.
• Konkurrere.
• Være en god repræsentant for Midtgolf.
• Tage en samtale med træneren og udarbejde en målsætning.
• Deltage aktivt i klublivet.
• Prioritere deltagelse i klubmesterskabet.
• Som en selvfølgelighed deltage i elitens aktiviteter og derved bidrage til et godt socialt 

sammenhold.
• Prioritere deltagelse i elitens kampe højt, og strækker dig langt for at kunne deltage i 

disse.
• Anse relevant kritik som inspiration til at gøre en ekstra indsats.
• Bruge en periode, hvor det ikke lige kører til læring og udvikling.
• Gerne deltage i eliteturneringer andre steder end Midtgolf.

Sportslige aktiviteter for elitespilleren 
• Deltagelse i Danmarksturneringen.
• Træning – både individuelt og fælles.
• Løbende evaluering af spilleren.
• Træningslejr.
• Eliteturneringer.
• Sociale aktiviteter.

Hold og spillertrup 
I sæson 2020 har vi 1 damehold, 2 herrehold, 1 seniorhold og et ungdomshold.

Udvælgelse af spillere til truppen 
• Det er sportsudvalget der suverænt udtager spillertruppen
• Der foretages udvælgelse til spillertruppen i forbindelse med hver sæson.
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• I tilfælde af at der melder sig flere spillere end der er behov for, vil det, som 
udgangspunkt, være de der med lavest handicap, der udvælges.

• Eventuelle snakke med de potentielle spillere kan skønnes nødvendige, i forbindelse 
med endelig udvælgelse af truppen.

Truppen til sæson 2020 er udtaget i slutningen af 2019. 
For at kunne komme i betragtning til truppen i løbet af 2020 skal damer og ungdomsspillere 
tage kontakt til sportsudvalget og herrer spillere skal have handicap under 10.

Holdudtagelse 
• Der skal være afholdt en samtale mellem spiller og træner for at komme i betragtning til 

holdudtagelse.
• Det er runder fra Eliteturneringerne, der bruges i udtagelsesøjemed.
• Klubbens pro’er - playing & teaching - vurderer selv deres form i forbindelse med 

holdudtagelsen. Hvis de mener, at de vil kunne forstærke holdet og er klar til dette; så 
har de en plads på holdet.

• Sæsonen består af tre udtagelsesvinduer – ét i forbindelse med hver spilleweekend.
• I et udtagelsesvindue skal der være spillet mindst tre Eliteturneringer for at komme i 

betragtning til holdudtagelse.
• En spiller kan vælge at spille to slagspils-klubturnering i Midtgolf eller to ”Selv-

arrangeret” eliteturnering i stedet for to af de tre Eliteturneringer. Der skal som minimum 
være ét scorekort fra en eliteturnering. De selv arrangerede eliterunder er kun for 
elitespillere. 
Det er dog en betingelse at dette meddeles til både træner og den 
eliteturneringsansvarlige SENEST 24 TIMER FØR planlagt spilletidspunkt. Der skal 
sendes en mail til eliten@midtgolf.dk om spille tidspunkt så andre kan komme med. Når 
en eliterunde er spillet, skal der sendes et billede af scorekortet til 
elitescorekort@midtgolf.dk

• Der kan uddeles wildcards til spillere som har haft skader, eller af andre tungtvejende 
årsager, ikke har kunne spille de krævede Eliteranglisteturneringer. Dette er udelukkende 
spillerens ansvar at tage en snak med træneren omkring dette.

• Er man forhindret i at kunne deltage i en spilleweekend, skal det meddeles til træneren 
hurtigst muligt.

• Holdene udtages i fællesskab af alle holdkaptajnerne i samarbejde med træneren.

Udtagelsen af holdene vil ske således, at der først ses på seniorholdet, og de spillere der 
har ønsket at spille på dette hold. Derefter kigges på de øvrige dame-, herrehold og 
ungdomshold. 
Spillere som ikke udtages til seniorholdet vil indgå (hvis ønsket) i puljen til de øvrige dame- 
eller herrehold.

Seniorspillere 
Alle de spillere (født i 1970 eller før) der er potentielle deltagere på seniorholdet skal i 
forbindelse med samtalen med træneren fortælle, om de er til rådighed for seniorholdet eller 
ej.
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Sportsudvalget tolker dette som at en seniorspiller kan spille på seniorholdet den ene 
spilledag og den følgende spilledag på dame- eller herreholdet UDEN at det giver 
karantæner.

Juniorspillere 
Træneren vurderer om en juniorspiller er parat til at indgå i elitetruppen. Her vurderes ikke 
kun på hcp. men også på om deltagelse i elitetruppen er det næste skridt i juniorspillerens 
golfmæssige udvikling. 

Juniorspilleren skal stadig prioritere deltagelse i junioraktiviteterne, og ikke kun 
eliteaktiviteter. Dette er ønskeligt fra sportsudvalget side, således at der kommer en glidende 
overgang fra junior til elite.

Elitespillerens eget ansvar 
Elitespilleren skal selv sørge for 

• At få booket træneren til den indledende personlige samtale. 
• At få booket træneren til eventuelle efterfølgende opfølgninger.
• At booke individuel undervisning hos træneren.
• At give besked til træner og eliteturneringsansvarlig, hvis spilleren ønsker, at en 

klubturnering eller selv-arrangeret eliteturnering skal indgå i spillerens resultater i 
forbindelse med holdudtagelse.

Økonomi 
Vi forventer, at der fra klubbens side ydes et mindre tilskud til hver holdkamp, således at de 
deltagende spillere og holdkaptajner kan få lidt forplejning. 

Der ydes også tilskud til overnatning og bro for de hold, der skal til Fyn/Jylland i en 
spillerunde hvis disse er i puljer hvor det er nødvendigt.

3. januar 2020 Side  5
af 5


	Indledning
	Visionen for elitearbejdet
	Sportslige forventninger til elitespilleren
	Sportslige aktiviteter for elitespilleren
	Hold og spillertrup
	Udvælgelse af spillere til truppen

	Holdudtagelse
	Seniorspillere
	Juniorspillere
	Elitespillerens eget ansvar
	Økonomi

