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Indledning 
Bestyrelsen   i   Midtsjællands   Gol�lub   har   vedtaget,   at   der   skal   sæ�es   mere   fokus   på   det   sportslige   herunder 
at   der   kommer   nogle   klare   retningslinjer   for   elitearbejdet.   Endvidere   skal   der   være   mere   fokus   på   at   disse 
retningslinjer   også   e�erleves. 

På   den   baggrund   har   sportsudvalget   udarbejdet   disse   rammebe�ngelser   for   elitearbejdet   i   Midtsjællands 
Gol�lub. 

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

bedste. 
● Eliten   skal   synligt   bidrage   �l   det   gode   klubliv. 
● Eliten   skal   ak�vt   deltage   i   et   effek�vt   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   ak�vt   i   klublivet. 
● Prioritere   deltagelse   i   klubmesterskabet. 
● Som   en   selvfølgelighed   deltage   i   elitens   ak�viteter   og   dermed   bidrage   �l   et   godt   socialt   sammenhold. 
● Prioritere   deltagelse   i   elitens   kampe   højt,   og   vil   strække   dig   langt   for   at   kunne   deltage   i   disse. 
● Anse   relevant   kri�k   som   inspira�on   �l   at   gøre   en   ekstra   indsats. 
● Bruge   en   periode,   hvor   det   ikke   lige   kører   �l   læring   og   udvikling. 
● Gerne   deltage   i   eliteturneringer   andre   steder   end   Midtgolf. 
 

Sportslige   aktiviteter   for   elitespilleren 
● Deltagelse   i   Danmarksturneringen. 
● Træning. 
● Løbende   evaluering   af   spilleren.   Herunder   personlig   målsætning   i   samarbejde   med   træneren. 
● Træningslejr. 
● Eliteranglisteturneringer. 
● Sociale   ak�viteter. 
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Spillertrup 
● 1   Damehold,   truppen   består   af   8   damer. 
● 2   Herrehold,   truppen   består   af   22   herrer. 

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

med   lavest   handicap,   der   udvælges. 
● Eventuelle   snakke   med   de   poten�elle   spillere   kan   skønnes   nødvendige,   i   forbindelse   med   endelig 

udvælgelse   af   truppen. 

Holdudtagelse 
● Der   skal   være   a�oldt   en   samtale   mellem   spiller   og   træner   for   at   komme   i   betragtning   �l   holdudtagelse. 
● Det   er   runder   fra   Eliteranglisteturneringerne,   der   bruges   i   udtagelsesøjemed. 
● Klubbens   pro’er   -   playing   &   teaching   -   vurderer   selv   deres   form   i   forbindelse   med   holdudtagelsen.   Hvis 

de   mener,   de   vil   kunne   forstærke   holdet   og   er   klar   �l   de�e;   har   de   en   plads   på   holdet. 
● Før   hver   spilleweekend   skal   der   være   spillet   mindst   tre   Eliteranglisteturneringer   for   at   komme   i 

betragtning   �l   holdudtagelse.   Dog   kan   der   uddeles   wildcards   �l   spillere   som   har   ha�   skader,   eller   af 
andre   tungtvejende   årsager,   ikke   har   kunne   spille   de   krævede   Eliteranglisteturneringer.  

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

Elitens   økonomi 
Elitens   økonomi   ser   således   ud: 

● Tilmeldingsgebyrer   for   det   antal   hold   i   DGU’s   Danmarksturnering,   som   sportsudvalget   ønsker. 
● Et   beløb,   der   kan   dække   de   basisudgi�er   der   er   omkring   spillerunderne,   f.eks.   buggy   �l   holdkaptajn   og 

pole�er   �l   driving   range,   hvis   de   ikke   er   frie   ved   udekampe. 
● Den   træningskapacitet   der   skønnes   nødvendig   af   klubbens   trænerteam   i   samarbejde   med 

sportsudvalget,   �l   afvikling   af   fællestræninger   og   træningslejre   mm. 
 

 

Godkendt   af   bestyrelsen   xx.   november   2017. 
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