Sportsudvalget
Sportsudvalget i Samsø Golfklub er tænkt som en ”paraply”, der samler
de hold og de spillere, der repræsenterer klubben.
Formål: Samsø Golfklub skal give gode rammer for konkurrencesporten
for alle aldre. Vi vil udvikle egne talenter og skabe gode resultater både
individuelt og for hold – og være gode ambassadører for Samsø Golfklub.
Det sociale fællesskab og klubånden er en vigtig del af den sportslige
indsats
Mål:
At være repræsenteret i DGU’s turneringer med min. tre hold.
Hvem deltager i udvalget:
Én repræsentant fra hhv. Regionsholdet, Veteranholdet,
Danmarksserieholdet, Juniorholdet samt klubbens trænere (Jesper
Rasmussen og Mette Kramer)
Der afholdes et møde i december for at starte udvalget op og lave
budgetønsker til bestyrelsen samt planlægge aktiviteter for den
kommende sæson.
Økonomi:
Holdene er ansvarlig for en årlig match fx juli (fx hulspil i Ryder Cupformat eller lign.) med fællesspisning. Overskuddet fra denne turnering
går til Sportsudvalgets arbejde. Herudover støtter Samsø Golfklub med et
tilskud besluttet af bestyrelsen.
Udgifter, der skal dækkes under Sportsudvalget:
- Matchgebyr til DGU
- Rejseudgifter: 600 pr. turnering/rejse samt mulighed for at få
dækket en overnatning i campinghytter eller lign. (når der er tidlig
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starttid) (Der er lavet en aftale om reduceret pris på rejser med
Samsø Rederi)
- Polo med klublogo (finansieret via sponsor/logo)
- Matchgebyr til DM og eliteturneringer (Scratch-turneringer) max. 3
turneringer pr. person
- NB: Udgifter til juniorturneringer afregnes via Juniorudvalget
Retningslinjer:
- Hvert hold har en kaptajn. For juniorhold og Danmarksserie er det
trænerne, der er kaptajner for holdene.
- Der laves for hvert hold en bruttotrup.
- Udtagelse af trupperne foretages af kaptajnen. (der trækkes listes
via Golfbox i kategorierne)
Spillerne i sportstrupperne skal:
- Indsende billeder, resultater og gerne et lille referat efter hver
turnering til at lægge på Facebook (hver hold har en ”PR-ansvarlig”
som sørger for info på Facebook og opslag i klubben)
- Så vidt muligt deltage i holdtræning mandage kl. 17-18 (eller enkelte
lørdage) Jesper/Mette skiftes til at stå for fælles øvelser – lave plan)
- Spille i klubbens polo til holdturneringer.
- Spillerne fra holdene opfordres til at være hjælpetræner for
juniorerne en gang i løbet af sæsonen på par 3-banen. (tilmelding
hos Jesper/Mette)
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Hold:
- For sæsonen 2019 er vi repræsenteret med:
- Danmarksserie Herrer
- U-16 Juniorholdturnering (3-mandshold)
- Regionshold Senior (4 herrer og 2 damer over 50 år – ingen hcp.
begrænsning)
- Regionshold Superveteran (4 herrer og 2 damer over 50 år – ingen
hcp. begrænsning)
To-do:
- Rangliste ud fra hcp. orden hænges op (opdateret liste hænges op
hver uge) Hvem er ansvarlig?
- Trupper offentliggøres på tavlen i klubben inden sæsonstart.
Kaptajner er ansvarlige.
Kaptajner/udvalgsmedlemmer:
Michael Svinth: ms@anjo-holding.dk
Hanne Tranberg: hannetr@me.com
Jesper Rasmussen: Sandra_jesper@Yahoo.dk
Mette Kramer (formand): mk@kramermanagement.dk
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