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Eliten 

Formål: 

At sætte VFG på landkortet og dermed hæve klubbens generelle image.  

At have såvel et elitehold for herrer og et for damer, som kan deltage i 

DGU`s holdturneringer. 

At give nye talenter et pejlemærke - noget at stræbe efter. 

At skabe særlige sportslige udfordringer for klubbens pro. 

I samarbejde med juniorafdelingen har juniorer mulighed for at deltage i 

elitetruppen. 

Definition/ retningslinjer: 

Ved elite forstås spillere med et lavt handicap p.t. defineret således: Herrer 

max.12 i handicap og damer max.18 i handicap. 

Der kan i enkeltstående tilfælde gives dispensation, hvor en spiller har 

bevist en udvikling som gør, at kravet forventes at være opfyldt inden for 

kort tid. 

Det er eliteudvalget, der træffer beslutning om dispensation samt i øvrigt 

vurderer behovet for at justere de nævnte max-handicap. 

Dette skal som minimum ske i forbindelse med evalueringen af sæsonen.  

Eliteudvalget består af 5 elitespillere samt 1 person valgt af bestyrelsen. 

Holdledere udpeges af eliteudvalg og træner. 

Bruttotrup udpeges af eliteudvalg efter spillestyrke og Hcp. 

Hold til turneringer udtages af holdleder og træner ud fra spillestyrke på 

dagen og forholdene, der skal spilles under.  

Udtagelsen er en suveræn holdlederbeslutning, der dog bør ske i samråd 

med træner/ spillere på dagen. 

Alle spillere er forpligtet til at yde den nødvendige indsats for holdet og for 

sig selv. 

Opfylder man ikke sportsudvalgets krav, vil man kunne sorteres fra, så 

pladsen kan bruges til anden side. 

Hele bruttotruppen bør deltage på dagen for en match. Det kan fx være 

som caddie, og man går ikke hjem, før alle går. 

Bruttotruppen skal arbejde selvstændigt med spille- og fysisk form. Det 

forventes, at spilerne gør, hvad der er nødvendigt for at opnå den 

maksimale spillestyrke og vedligeholdelse af denne. 

Bruttotruppen skal følge træningen ved klubbens pro. Hvis spillere ikke har 

mulighed for at møde til træning, skal der meldes afbud til træneren senest 

dagen før. 



 
 

 

 

Kravene/ regler: 

Det er kravet, at den enkelte elitespiller forpligter sig til at følge de regler, 

der opstilles af eliteudvalget i samarbejde med daglig leder/pro.  

Rammerne herfor besluttes af elitens bestyrelse.  

Reglerne skal indeholde: 

1) Deltagelse i selvtræning. 

2) Deltagelse i turneringskampe. 

3) Bruttotruppens størrelse. 

4) Udpegning til bruttotruppen. 

5) Udpegning til turneringsholdet. 

6) Deltagelse i og omfang af træning med pro. 

7) De økonomiske præmisser for deltagelse i elitetruppen. 

8) Udpegning af holdleder samt beskrivelse af dennes opgaver. 

Økonomien: 

I forbindelse med den årlige budgetlægning fastlægges det årlige tilskud til 

elitens aktiviteter. 

Den økonomiske ramme administreres af eliteudvalget med følgende 

bindinger: 

Elitespillerne afholder selv udgifter til transport til turneringer samt evt. 

prøvespil. 

VFG afholder udgifter til træner – der er fri træning i Vestfyns Golfklub. 

Sponsering: 

Beklædning til turneringskampe fremskaffes delvis af sponsor(er). Samt 

egenbetaling.  

Henvendelse til potentielle sponsorer koordineres med golfklubbens daglige 

leder. 

 

Evaluering af sæsonen: 

Efter afslutningen af turneringssæsonen evalueres denne af eliteudvalget.  

 

  

 

 



 
 

Opgaver for Holdleder: 

Være spillernes kontakt til spillerkomite. 

Spilleme skal bruge holdleder som talerør i elitekomitéen, hvor ønsker om 

ny træning og ændringer af igangværende projekter kan bearbejdes. 

Være "praktiske gris" ved træning og match. 

Være medspiller i arbejdet med eliten. 

Følge spillerne i bruttotruppen samt holde sig informeret, om der er nye på 

vej. 

Sørge for hvem, der kører sammen til prøvespil og turneringer. 

Sørge for bestilling af mad på turneringsdage. 

Udtage holdet i samarbejde med træner. 

Holde kontakten til spilleme og være den, der er samlingspunktet i klubben. 

Kommunikation: 

Komitéen er ansvarlig i henhold til VFGs kommunikationspolitik. 

 


