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Værdigrundlag 

Klubbens elitearbejde har ud fra klubbens perspektiv følgende værdigrundlag: 

• Fastholde og udvikle gode spillere samt udvikle elitearbejdet 

• Igennem sportslige resultater bidrage til at gøre Rold Skov Golf Klub mere kendt og 

attraktiv for klubbens egne elitespillere at forblive i klubben, og være med til fortsat at 

udvikle elitemiljøet. 

• Igennem indsats og resultater at engagere og inspirere klubbens medlemmer og 

sponsorer og derigennem bidrage positivt til klublivet. 

• Deltage i udvalgsarbejde og andet arbejde i klubben 

  

Målsætning 

Disse målsætninger er lavet ud fra en forudsætning om, at den enkelte spiller skal fungere 

socialt såvel inden for som uden for golfklubben. Klubbens værdisæt har altid taget udspring i 

et stærkt socialt sammenhold, hvilket afspejles gennem elitearbejdet. Dette sammenhold skal 

være grobunden for den enkelte spillers motivation for at udvikle og forbedre sig såvel 

spillemæssigt som socialt. Forudsætningerne for at opnå disse målsætninger skal findes i det 

spillermateriale, der er til stede, samt de muligheder klubbens økonomi og støtte fra 

sponsorer giver. Spillertruppen er sammensat af nogle rutinerede spillere, der har været med 

i flere år, en række unge seniorer, spillere som er på vej ned i handicap og juniorer, hvor 

talentet er åbenlyst. 

 

  

Hold 

Kort sigt (1-2 år) 

RSG har ikke et tilmeldt damehold i DGU turneringen, men der søges emner til truppen. 

Klubbens bedste herrehold skal spille om oprykning til 3. division. 

2. Holdet skal i 2019 kunne spille om oprykning til 5. division. 

- vi skal give gode juniorer og boblere muligheden for at spille med og få erfaring, dog skal alle 

spille sig til en plads på holdet og ikke tildeles spilletid ud fra en betragtning om alder. 

Yderligere skal der udvikles spillere til på sigt at deltage på 1. holdet. 

  

Langt sigt (3-5 år) 



Klubbens bedste herrehold har konsolideret sig i 3. division og spiller med om top 2 for evt. 

deltagelse i oprykningsslutspil til 2. division. 

Det næstbedste herrehold har konsolideret sig i 5. division med evt. oprykningsspil til 4. 

division, og er fødekæde til 1. holdet 

Et evt. tredjehold skal sikre bredden og agere fødekæde til de øvrige to hold. 

Individuelt 

Der skal gives bedre mulighed for, at spillere under hcp 5 kan deltage i landsdækkende 

individuelle turneringer under DGU, dog skal bestyrelsen efter indstilling fra eliteudvalget 

godkende evt. udgifter i forbindelse med deltagelse inden turneringerne. 

Kunne stille et førstehold med maks. handicap på 5,0 

  

Handlingsplan 

Nøglen til at nå målsætningen er et mere struktureret og forpligtende arbejde med holdet og 

den individuelle indsats. Som følge heraf er hovedpunkterne i handlingsplanen, at spillerne i 

elitetruppen skal: 

• Gennemføre fastlagt fællestræning i sæsonen og i øvrigt træne på egen hånd. 

• Deltage i klubmatcher, elitematcher, klubmesterskaber osv. igennem hele sæsonen. 

• Være synlige i klublivet samt være et forbillede for juniorer. 

For at sikre at de individuelle – og dermed holdets – potentialer kommer til udfoldelse, vil det 

være et krav til spillerne at engagere sig i ovennævnte punkter. Dette vil yderligere bidrage til, 

at vi får en øget teamspirit på holdet. 

 

Eliteudvalget og dets opgaver. 

Til gennemførelsen af målsætningen nedsætter bestyrelsen et Eliteudvalg. 
Bestyrelsen udpeger en formand, der sammen med en af bestyrelsens medlemmer, træner 
samt en holdkaptajn/spillerrepræsentant udgør udvalget. 
Vision 
Udvalget har et ansvar for at der igangsættes og til stadighed foregår en drøftelse af visioner 
og målsætninger vedrørende udvalgets område og udvikling flere år frem, samt ikke mindst at 
konkrete handleplaner i forhold hertil for det kommende år fremlægges for bestyrelsen ved 
budgetdrøftelserne. 
Økonomi 
Udvalget har ansvaret vedrørende forslag til kommende års budget. 
Udgiftsbudgettet baseres såvel på økonomisk støtte til prioriterede turneringshold som 
prioriteret støtte til elitespillere, der opfylder betingelserne i Elitekonceptet. 
Den besluttede holdstøtte har dog 1. prioritet for gennemførelse, hvilket kan bevirke, at støtte 
til deltagelse i individuelle turneringer må vige, såfremt udgifter hertil ikke kan holdes 
indenfor årets budgetramme. 
Formand har budgetansvaret og er tildelt beføjelser til overholdelse heraf. Udgifter i 



forbindelse med RSG II(All Stars) er ikke en del af eliteudvalget og udgifter til træning, bolde 
og deltagelse i Danmarksturneringen er for egen regning, herunder anvendelse af buggy ved 
ude og hjemmematcher. Modstandere der møder dette hold er dermed ikke berettiget til at få 
denne ydelse og holdet er selv ansvarlige for at informerer disse. 
Profilering 
Udvalget skal søge at sikre at alle turneringsspillere får stillet holddragt til rådighed. 
Udvalget skal sikre, at medlemmer gennem hjemmesiden løbende holdes orienteret om 
resultater og aktiviteter af betydning for udvalgets område. 
Turneringsafvikling 
Udvalget skal sikre, at de tilmeldte holds hjemmekampe skemasættes i klubbens 
turneringsprogram samt at sponsordage, der kræver disposition over banen eller driving 
range, planlægges i god tid. 
Dette foregår i samarbejde med Turneringsudvalget og Træneren. 
Turneringer afvikles i regi af turneringsudvalget, som også er ansvarlig for startere til 
matcher hjemme. 
 

 

Holdkaptajnens opgaver 

Hvert hold kan have en udpeget holdkaptajn, der refererer til Eliteudvalget. Den ene af de 2 

holds kaptajn kan have en plads i udvalget. 

Holdkaptajnen, træner og udvalgsformand sikrer, at der ud fra bruttotruppen stilles det til 

enhver tid stærkeste hold til turneringsafvikling, dette gøres på baggrund af 

træningsindsats/fremmøde samt spillerens form op til og inden den pågældende match.  

Et hold kan medtage en holdleder (fungerer også som reserve) til at tage sig af det praktiske 

under turneringsafvikling m.m.  

Kaptajn/holdleder skal overholde de økonomiske rammer og tidsfrister i forbindelse de 

udstukne regler for afregning og aflevering af bilag. 

 

  

  

Elitespillerens rettigheder 

• Fællestræning, der fastlægges ved sæsonstarten, samt træner støtte i hele trænings 

tiden. 

• Træningsbolde til træning og opvarmning i forbindelse med turneringer 

• Deltagelse i holdturneringer 

• Eliteudvalget opfordrer spillerne til at deltage i amatøreliteturneringer. Derfor kan 

spillerne søge om tilskud til dækning af udgifter til disse turneringer(se pkt. økonomi 

vedr. evt. prioritering). Efter deltagelse i turneringer, som eliteudvalget har givet 



tilskud til, er spilleren forpligtet til at underrette eliteudvalget om turneringens forløb 

og resultat. 

  

 

Elitespillerens forpligtelser 

• Bidrage positivt til holdet ved såvel træning, turneringer og matcher under 

Danmarksturneringen 

• Være rollemodeller for de øvrige medlemmer, både på og uden for golfbanen. 

Herunder repræsentere klubben på værdig vis i forbindelse med turneringer i andre 

klubber 

• Være parat til en personlig indsats med frivilligt arbejde som RSG bestyrelse eller 

udvalg måtte anmode om støtte til. 

• Møde op til træning hver gang 

Såfremt man er forhindret skal træneren informeres så tidligt som muligt og altid 

inden træningen, enten på FB Rold Skov Elite eller Caspers mobil/SMS 

• Deltage i spillermøder indkaldt af Eliteudvalg eller træner 

• Udarbejde et personligt mål og handleplan for næste sæson inden 1. april. 

(Iværksættes af træneren, som informerer eliteudvalget om mål og midler er 

realistiske.) og i øvrigt tage ansvar for egen læring 

• Deltage i klubbens turneringer igennem hele sæsonen. 

Herunder klubmatcher, elitematcher, klubmesterskab i slagspil og hulspil osv. 

• Have spillet 4 runder (klubmatcher, elitematcher) inden første spillerunde i slutningen 

af april. Samt spille mindst 10 runder i løbet af sæsonen 

• Deltage i særlige arrangementer med klubbens øvrige medlemmer og sponsorer efter 

ønske fra bestyrelsen. 

• Såfremt en elitespiller ønsker at benytte caddie i forbindelse med eliterunder eller 

runder i Danmarksturneringen, skal denne enten være en elitespiller fra bruttotruppen 

i Rold Skov Golfklub eller person godkendt af eliteudvalget i RSG 

• Prioritere deltagelse i Danmarksturneringen højt, og det forventes at spillerne 

planlægger efter dette. Såfremt en spiller ikke prioritere dette og årsagen hertil ikke er 

plausibel, kan formanden for eliteudvalget efter drøftelse med bestyrelsen, pålægge 

spilleren karantæne fra elitearbejde og træning i resten af turneringsåret. Sker dette er 

spilleren forpligtet til at aflevere det sponserede tøj retur. 

• Bære det delvist sponserede tøj, når man repræsenterer RSG, både i holdturneringer 

og i individuelle turneringer 



• Såfremt man som elitespiller har deltaget i træning og turnering i det foregående år, 

kan man ikke benyttes af det af eliteudvalget godkendte hold til Danmarksturneringen 

også benævnt som RSG All Stars i det efterfølgende år. Hvis dette er tilfældet 

ekskluderes spilleren fra at kunne repræsenterer RSG i Danmarksturneringen og 

holdet All Stars indstilles til behandling i bestyrelsen. Hvis spillere eller dem ansvarlige 

for RSG All Stars forsøger at rekrutterer spillere blandt RSG elite trup, kan dette 

medføre holdet trækkes ud af Danmarksturneringen. 
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