
SPORTSUDVALGET 
 
Referat fra Sportsudvalgsmøde – 1-2019 
 

1. Kort intro fra Lunde om forventninger og målsætninger til den nye sæson. 
 

2. Budget for tilskud til turnering, reminder om at aflevere matchplaner inden 1/3. 
 

3. Fastlægning af træninger som fremover vil være mandage fra 17-20. Kort program om afvikling af 
træninger øvelser, tiltag med mere. 
 

4. Gennemgang af matchdage i divisionerne, Husk at melde afbud hurtigst muligt. 
 

5. Klubturneringer, ser gerne så mange som muligt fra eliten deltage i vores klubturneringer, så vi 
bliver mere synlige i klubben. Sillebro Cup skal man være til rådighed og KM er et krav med mindre 
man har en god årsag. 
 

6. Søndags matcher bliver aktuelle igen og der forventes at man deltager så meget det er muligt i 
disse, så Carina har et overblik over dags form og spillerne bliver ført up to date med deres spil. 
 

7. Prøv at deltage i regelmøde, evt få en kort gennemgang af de nye regler fra Jesper P ? 
 

8. Truppen, prøver at udvide truppen til ca 20 spillere, da der i år skal bruges min. 14 mand hver 
weekend. Rekruttering af nye spiller kunne evt ske ved opslag eller gennemgang af spillerlister. 

1. Samtidig vil der blive mulighed for 2-3 juniorer at blive en del af elitetruppen og på sigt komme 
med ud og spille matcher. 
 

9. Træningslejr, i år bliver der ikke nogen udlandstur, da truppen skal rystes sammen har Lunde 
vurderet at vi skal så mange afsted som muligt og derfor bliver den afholdt i Skjoldnæsholm over en 
weekend. kommer til at foregå 12/4-14/4, der arbejdes med tilbud fra Skjoldnæsholm. 

2.  
Som nyt tiltag vil der blive afholdt åben elite træning, hvor der vil være mulighed for klubgolferne 
at deltage i en elite træning, det vil ikke være et trænings tilbud men en mulighed for at lave 
øvelser med eliten som de har sat op, der vil kommer nærmere info ud i klubben senere. 

3. datoer ikke fast lagt men det bliver efter 1 match weekend og en efter 2 match weekend. 
 

4. Der kommer til at forgå et tættere samarbejde med vores juniorer i år og der er allerede flere 
forslag til hvordan vi kommer til det. 
 

5. Under evt, så ser klubben gerne at der i år kommer lidt mere info ( historier og billeder fra/om elite 
afdelingen ). Der bliver for egen regning mulighed for at køber trøjer for de spillere som mangler de 
nye klubpolo'er, bred tilslutning fra spillerne og vil være super at fremstå som en samlet flok. 

 
 
 


