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Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2  
 
Formål:  
Formålet er at udvikle de bedste golfere og fremme golfen på Bornholm 
således, at den bornholmske golf kan repræsenteres højst mulig i DGU’s 
turnering, styrke talentudviklingen samt udbrede og promovere golfen 
generelt.  
 
Grundlag:  
Baggrunden for denne samarbejdsaftale er at skabe mulighed for:  
- at der sker en større eksponering og promovering af kendskabet til golfen 
på Bornholm  
- at golfen bliver den største idrætsgren på Bornholm med bl.a. øgede 
medlemmer på ungdomssiden  
- at udgifterne til eliteholdene samlet set for klubberne bliver mindre 
(udgiftsneutrale)  
- at man deles om det økonomiske ud fra et forud aftalt budget  
- at den enkelte spiller kan fastholde sit klubtilhørsforhold og samtidig 
spille på højeste plan  
- at de fire klubber får styrket deres position i Danmarksturneringen  
- at de fire klubbers bedste spillere kan spille på det højest rangerende hold  
- at spillere der ikke bliver brugt på det bedste hold stadig kan spille 
divisionsgolf  
- at rekrutteringen og træningen af unge talenter kan foregå i samlet forum  
- at der gives mulighed for en sportslig udvikling af de unge talenter i 
klubberne, gennem bl.a. at 2. holdet også får virke som 
talentudviklingshold.  
- at der i samarbejdet arbejdes på at de unge talenter får mulighed for 
fælles deltagelse i DGU tællende ranglisteturneringer.  
- at grundlaget for sponsorstøtte styrkes og kommer alle klubber til gode  
 
 
 
 
 



Mål:  
Målet for fusionsholdets 1. hold, for de 3 år er, at forblive og stabilisere sig 
som minimum i 2. division. Hvert år i august aftales nye mål.  
Et delmål er, at træne og udvikle de bornholmske talenter således, at de på 
sigt kan nå et niveau, hvor de kan deltage på fusionsholdets 1. hold, samt 
kunne konkurrere med den øvrige golfelite i Danmark.  
Visionen er en dag, at kunne udvikle en challenge- eller europatourspiller 
med rødder i en bornholmsk klub.  
 
Træning:  
Klubbernes spillere skal grundlæggende trænes af deres egne trænere. Der 
etableres dog en fælles træningsplan, hvor hele truppen samles og indøver 
forskellige tekniske discipliner samt har fælles spiltræning på klubbernes 
baner 2 dage om ugen.  
 
Eliteudvalg:  
Der nedsættes et eliteudvalg bestående et antal personer – alle fire klubber 
skal være repræsenteret. Eliteudvalget er højeste myndighed i dette 
samarbejde. Eliteudvalget konstituerer sig selv og udarbejder et sæt 
retningslinjer/arbejdsfordeling.  
 
Holdudtagelse:  
Det er vigtigt, at man fra sæsonstart har klarhed om, hvem der har ansvaret 
for udtagelse af hold.  
Kriterier for holdudtagelse:  
1) Indlevering af scorekort i tællende matcher.  
2) Der forventes deltagelse i klubbernes elitematcher, klubmatcher og  
DGU turneringer i øvrigt.  
3) Der forventes deltagelse i Bornholms mesterskab.  
4) Engageret træningsindsats samt fremmøde til ugentlig fællestræning.  
5) Socialt engagement og holdånd.  
6) Sportslig og etisk korrekt optræden. Retningslinjer fra Eliteudvalget 
skal følges.  
7) Der forventes deltagelse i alle holdkampe.  
8) Dagsform, bl.a. spilles ca. 1 uge før holdkampe en udtagelsesmatch.  



Som udgangspunkt udtages det stærkeste hold, vurderet ud fra ovenstående 
otte kriterier.  
Holdende udtages af en udtagelseskomite bestående af de to trænere samt 
holdlederne. Ved tvivlsspørgsmål er det Eliteudvalget der træffer 
beslutningen.  
Holdende udtages senest sidste fællestræningsdag ugen før kampweekend. 
Holdende offentliggøres skriftligt på alle klubbers opslagstavle, 
hjemmesider m.v. Der oprettes en fælles hjemmeside. Samtidig opsættes 
deltaljeret plan for spilleweekenden for de enkelte hold udfærdiget af 
holdlederen og assistenten. Herunder afrejse, overnatning, prøvespil, 
hjemrejse mv.  
 
Økonomi:  
Der er en målsætning om, at de fire klubbers samlede udgiftsniveau til 
eliteholdene bliver mindre ved en sammenlægning (evt. udgiftsneutral).  
Der udarbejdes et elitebudget som inden hver sæson skal godkendes i de 
respektive klubbers bestyrelse.  
Udgangspunktet er, at man deles om udgifterne til træning, forplejning, tøj, 
udstyr, rejser og ophold i forbindelse med kampene i divisionerne. Andre 
tiltag skal være selvfinansierede og må ikke belaste klubbernes betaling til 
divisionsgolfen. Det være sig betaling til spillere, træningsophold og andet. 
Ingen kan ”skaffe” sponsorer uden det er godkendt af Eliteudvalget. Alle 
nye sponsorer eller lignende, skal godkendes af Eliteudvalget. Det er kun 
Eliteudvalget der kan bruge navnet TEAM GOLFBORNHOLM.  
 
Sponsorer:  
Det nye holdfællesskab skal sælges til sponsorer, der dels skal dække 
udgifter til tøj, bolde, træning, træningsture og rejser generelt.  
Der kan placeres reklamer på spillernes tøj samt på klubbernes 
hjemmesider og Golfbornholms hjemmeside, ligesom eventuelle 
hovedsponsorer bliver promoveret ved omtale og i forbindelse med tv-
dækning i form af baggrundsskilt ved interview af spillere og holdledere.  
Der er på sigt en fælles målsætning om at deltagelsen for de to elitehold, 
gennem sponsoraftaler kan blive selvfinansierende. Al kontakt til 
sponsorer går gennem Eliteudvalget.  



DGU krav til aftale:  
Et fusionshold bestående af hold fra forskellige divisioner spiller i den 
division, hvor det højest rangerede hold hører til. Der er her tale om to 
fusionshold mellem 4 klubber, med et hold i to forskellige divisioner.  
I 2012: 1 holdet har hjemmebane i BGK og 2. holdet hjemmebane i NGK  
I 2013: 1 holdet har hjemmebane i NGK og 2. holdet hjemmebane i 
NBGK/GGK  
I 2014: 1 holdet har hjemmebane i NBGK/GGK og 2. holdet hjemmebane 
i BGK  
Cyklus forsætter forfra såfremt samarbejdet forsætter.  
Geografisk placeres holdene i den division / region / pulje, som af 
turneringsledelsen skønnes mest hensigtsmæssig.  
Aftalen gælder i første omgang for sæsonerne 2012 – 2014 og BGK 
overtager pladsen i den højeste række, NGK overtager pladsen i den 
næsthøjeste række. NBGK og GGK må såfremt de ønsker det, tilmelde sig 
Kvalifikationsrækken.  
Aftalen mellem klubberne er forpligtende i minimum 3 turneringssæsoner. 
I denne periode kan den ”stærke” part ikke trække sig ud af fusionen. Den 
”stærke” part defineres som værende den klub, der ifølge ovennævnte 
skriftlige aftale overtager pladsen i den højeste række i tilfælde af 
opløsning.  
I tilfælde af enighed mellem parterne kan opløsning dog ske til enhver tid, 
og alle parter har mulighed for at overtage pladsen i turneringen eller ved 
enighed klubberne imellem en anden fordeling en ovenfor nævnt.  
 
 
Bornholm, den 10. oktober 2011  
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