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Fra og med sæsonen 2014 er Eliteudvalget og talentudvalget lagt sammen til et Elite- og 

Talentudvalg. Udvalget varetager interesserne for både piger/damer og drenge/herrer.  

  

Udvalget består af følgende personer:  

• Sportsansvarlig  

• Udvalgsformand  

• Cheftræner  

• 1-2 spillerrepræsentanter  

  

Se oversigt over nuværende udvalgsmedlemmer på hjemmesiden.  

  

Udtagelse af bruttotrupper  

  

Ved sæsonstart udtages to bruttotrupper, en for piger/damer og en for drenge/herrer. Juniorer 

fra de to bruttotrupper vil, udover at være en del af bruttotrupperne, også være en del af 

sæsonens TalentProjekt.  

  

Generelle retningslinjer for dækning af udgifter i Viborg Golfklub  

  

Medlemmer af Viborg Golfklub, der er udtaget til klubbens elitehold og/eller talentprojektet, kan i 

et nærmere bestemt omfang opnå (delvis) dækning af udgifter til deltagelse i turneringer, der er 

godkendt af DGU og afholdes i Danmark. Kun ganske undtagelsesvist vil der kunne ydes dækning 

til deltagelse i turneringer i udlandet. 

 

Omfanget af udgiftsdækningen bestemmes fra sæson til sæson under hensyntagen til, hvad 

klubbens bestyrelse har budgetteret til eliteafdelingen og talentprojekt, og korrektion af 

dækningsomfang kan ske i løbet af en sæson under hensyntagen til klubbens økonomiske 

situation. De generelle retningslinjer for opnåelse af udgiftsdækning fastsættes af Elite- og 

Talentudvalg.  

 

Elite og talent spillere skal før sæsonstart aflevere ønskeliste med, hvilke individuelle nationale 

turneringer den enkelte spiller ønsker at deltage i for den nye sæson. Sportsansvarlig og klubpro 

beslutter på denne baggrund, hvilke turneringer der kan ydes støtte til og i hvilket omfang. Der 

udfærdiges en gensidig kontrakt for den individuelle støtte der bevilges. 

 

Elite- og talentspillere skal i det omfang det er muligt, fungere som hjælpe coach for nye 

medlemmer i forbindelse med deres træning 1-2 gange årligt. Plan udarbejdes af elite- og 

talentudvalg i samarbejde med klubpro. 

  

Det er som udgangspunkt en betingelse for opnåelse af udgiftsdækning, at spilleren er til 

rådighed for de klubturneringer, som Elite- og Talentudvalget udvælger for en sæson (eks. Viborg  

U22 Open, Viborg Open, klubmesterskaber m.fl.), og spilleren skal være til rådighed for alle 

kampe i Danmarksturneringen, inkl. prøvespil. De omfattede turneringer betegnes under et som 

obligatoriske turneringer.  

  

En spiller kan fritages for deltagelse i en obligatorisk turnering, hvis der foreligger særlige 

grunde. Der gælder følgende retningslinjer:  
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• Bliver en spiller udtaget til at spille med landsholdet vil dette have fortrinsret over for 

obligatoriske turneringer.  

   

• Bliver en spiller opfordret af landstræneren/DGU til at deltage i en turnering i ind- eller 

udland, kan Viborg Golfklub fastholde, at spilleren skal repræsentere klubben i en 

obligatorisk turnering, der afholdes på samme tidspunkt. Vælger spilleren at modsætte sig 

klubbens ønske om, at vedkommende stiller op til den af klubben forlangte obligatoriske 

turnering, kan spilleren fratages retten til at få dækket sine turneringsomkostninger i en 

nærmere fastsat periode i tidsrummet fra afbuddet til den obligatoriske turnering til 

udgangen af indeværende kalenderår  

   

• Deltagelse i begravelse, konfirmation, bryllup eller lignende privat begivenhed i den nære 

familie fritager som udgangspunkt en spiller for at stille op i en obligatorisk turnering, 

således at spilleren ikke taber retten til at opnå dækning af turneringsudgifter.   

  

• Tab af rettigheden til dækning af turneringsudgifter vil I hvert enkelt tilfælde ske i en 

dialog mellem medlemmer i Elite- og Talentudvalg.  

  

  

  

Vedtaget af bestyrelsen i Viborg Golfklub  

  

Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dækning af udgifter  

  

Elite- og Talentudvalget dækker følgende for spillere i hhv. Danmarksturneringen for hold samt 

individuelle turneringer:  

  

  

Udgifter i forbindelse med Danmarksturnering (hold - Damer/Herrer)  

  

Dækkes:  

• Tilmeldingsgebyr for hvert hold  

• Bolde (der udleveres 3 bolde til hver kampdag) Gælder ikke senior og veteran hold 
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• Forplejning: Hold der spiller 2X18 huller er berettiget til 50,- kr. til morgenmad samt 

100,- kr. til frokost pr. kampdag. Hold der spiller 18 huller pr. kampdag er berettiget til 

100.- kr. til frokost når der spilles på udebane  

• Overnatning (hvis dette skønnes nødvendigt – aftales specifikt med udvalgsformanden)  

• Udgifter til færge eller bro  

• Holdkaptajnerne for hold der ikke kommer fra elite/talent modtager klippekort med 15X20 

minutters træning, som kan disponeres til fællestræning for holdet hen over sæsonen 

• Senior og veteran hold er velkommen til at finde en boldsponsor. (skal koordineres med 

eliteudvalg/sportsansvarlig) 

  

Dækkes ikke:  

• Kørsel (spillerbetaling) o Alle spillere medbringer 30 kr. som fordeles lige mellem de 

kørende biler (uanset antallet af spillere i bilerne)  

  

  

Udgifter i forbindelse med individuelle NATIONALE turneringer  

  

Dækkes:  

• Turneringsfee op til 600 kr.  

• Overnatning, dog skal nedenstående være opfyldt:  

o Hvis turneringen afholdes minimum 120 km. fra Viborg Golfklub, og det skønnes 

nødvendigt med overnatning af udvalgsformanden  

o Kræver altid særskilt aftale med udvalgsformanden. Hvis ikke der er fremsagt 

ansøgning om dækning af overnatning FORUD for turneringen, opnås der ingen 

dækning  

o Overnatning skal have niveau af vandrerhjem/campinghytte  

o Hvis turneringen har deltagelse af flere spillere fra klubben, SKAL spillerne 

arrangere fælles overnatning  

• Udgifter til færge eller bro  

  

Dækkes ikke:  

• Udgifter til turneringsfee som overstiger 600 kr. (golfklubben fremsender girokort på det 

beløb over 600 kr. når sæsonen er ovre)  

• Forplejning  

• Kørsel  

• Bolde  

  

  

 

 

Dispensationer  

  

Der kan fremsendes ansøgning til udvalgsformanden om ekstraordinær dækning af udgifter, som 

fremgår af listerne ovenfor under ”Dækkes ikke”. Elite- og Talentudvalget vil tage individuel 

stilling til hver enkelt ansøgning.  

  

Bliver en ansøgning ikke imødekommet i Elite- og Talentudvalget, kan der ansøges om 

ekstraordinær bevilling i bestyrelsen. En sådan ansøgning skal til enhver tid gå igennem den 

sportsansvarlige i Viborg Golfklub.  
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Spilletøj  

 

Under forudsætning af, at den fornødne økonomi kan tilvejebringes, tildeles alle spillere der 

spiller på dame/herre holdene et par bukser, en overdel samt to poloer. Øvrige divisionshold 

(senior og veteran) tildeles et par bukser, en overdel og en polo til maximalt 8 spillere. Der 

fastsættes fra år til år en egenbetaling for alle spillere 

  

  

Der kan være år, hvor udvalget vælger at springe et år over med anskaffelse af nyt spilletøj, eller 

kun anskaffer delvis i forhold til ovenstående.   

  

Bolde  

  

Ud over de bolde som udleveres i forbindelse med kampe i Danmarksturneringen, har alle spillere 

i bruttotrupperne mulighed for at bestille ekstra bolde.  

  

Når det er blevet besluttet hvilken bold der skal spilles med i sæsonen, vil der blive mulighed for 

at bestille ekstra bolde inden de bestilles hjem. Prisen for ekstra bolde vil blive annonceret på 

forhånd.  

Bestilling af bolde er bindende, og sekretariatet vil fremsende samlet faktura på køb af bolde når 

disse kan afhentes.  

  

BEMÆRK: Der bestilles kun det præcise antal bolde som er bestilt på forhånd. Der vil 

ikke være mulighed for at bestille ekstra bolde i løbet af sæsonen!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vedtaget af Elite- og Talentudvalget i Viborg Golfklub  

  

Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2020  


