Eliteidrætspuljen
Ansøgningsskema for aktive hold og idrætsudøvere i Varde Kommune.
Ansøgningsskemaet indsendes til Kultur og Fritid senest 15. januar 2018 på mail til bera@varde.dk
Faktuelle oplysninger:
Foreningens navn:

Varde Golfklub, Sports-/eliteafdeling

Holdbetegnelse

Herre 2. division

Ansvarlig ledelse

Navn

E-mailadresse

Telefon

Formand

Birthe Kristensen

bsk@dgi.dk

2639 6763

Eliteansvarlig

samme

Træner

Jacob Tranberg

info@tranberggolf.dk

4244 9750

Hvilket projekt søges der støtte til?
At få det bedste herrehold (nu 2. div) til at spille i 1. division, som er landets næstbedste rækker. Holdet er i
sidste sæson rykket op fra 3. division.
Hvilket beløb ansøges der om?
50.000 kr. som dækker:
Kr. 20.000 træning hos instruktører med høj viden, fx puttetræning, læsning af greens, short-game.
Kr. 25.000 mentaltræning. I golf er den mentale psyke afgørende. Når teknikken er god afgøres kampe ofte
af, hvilken spiller som er mest robust og har det rigtige mindset.
Kr. 5.000 Markedsføring af golf i Varde Kommune med afsæt i vores elitespillere. Budskabet skal være, at
golf er et spil både for elitespillere og motionister med fokus på sundhed, frisk luft, sociale
relationer mv.
Sportslige spørgsmål:
Holdets eller udøvernes nuværende placering i forhold til den nationale elite eller elite på eget alderstrin?
Dansk Golfunions turneringsrækker er:
- Santander division er den bedste række.
- Første division er den næste bedste række
- Anden division er den tredje bedste række
Hidtidige bedste resultater for de udøvere eller det hold, der søges støtte til:
Anden division
Sportslige målsætninger for den kommende støtteperiode:
-

Første målsætning er at rykke op i første division.

-

Anden målsætning er at forblive i første division.

Sportslige målsætninger for de kommende 3 år:
Samme som ovenfor
Ugentligt antal træningspas for de udøvere eller det hold, der søges støtte til, herunder tidspunkter for disse?
3-4 gange ugentlig – derudover selvtræning. Tirsdag aften, torsdag aften, lørdag formiddag samt indkaldelse til
special træninger efter behov.
Træningssted/steder:
Træningsakademiet i Varde Golfklub.
Trænerens baggrund, herunder idrætsmæssig uddannelse
Uddannet PGA træner via Dansk Golfunion.
Trænerteam omkring hold eller udøvere:
Holdleder Jan Christensen, PGA træner Jacob Tranberg og Sportsudvalget i Varde Golfklub.
Beskriv rammerne omkring klubbens konkurrencer/kampe. (konkurrence sted/kampbane, tilskuermuligheder,
sponsorernes eksponering, presse m.v.)
Danmarksturneringen består af 3 spilleweekender. Den første foregår i maj, den anden i juni og den tredje i
august måned, hvorefter der foregår op- og nedrykning helt på traditionelt vis. Hvis man vinder puljen går
man videre til regionsmesterskab, jysk mesterskaber osv. Sidste år vandt Gyttegård Golfklub, som ligger ved
Hejnsvig i Billund Kommune. Vi vil gerne samme vej …
Økonomiske spørgsmål:
Hvilke økonomiske midler har klubben afsat til det projekt, der søges støttet i projektperioden?
Selve budgettet til at drive sportsafdelingen som dækker de bedste herrehold og et damehold i 3. division
ligger omkring 100.000 kr. Hertil kommer betaling af timer til PGA træneren, som betales af Varde Golfklub og
en betragtelig egenbetaling fra spillerne.
Har klubben p.t. en økonomi, der kan bære en deltagelse på højeste niveau både pt. og fremadrettet? Hvis nej
findes der da en plan for at opnå denne økonomi?
Ja. Især taget i betragtning af, at der vil være mulighed for øgede sponsormuligheder og øget interesse fra
klubbens øvrige medlemmer.
Organisatoriske spørgsmål:

Hvordan er klubben organiseret? F.eks. hvilke ledere, trænere, administration m.v. er der til at føre klubbens
målsætninger ud i livet?
Først og fremmest er der en professionel PGA træner, Jacob Tranberg, tilknyttet holdet. Derudover er der
yderligere en nyuddannet træner, som kan bidrage. Han spiller dog også selv på holdet, så han har flere roller.
Vi håber på, at vi ved denne ansøgning kan få råd til at tilføre yderligere trænerkompetencer, så
teknikniveauet hos spillerne kan arbejdes et niveau op.
Der er en engageret holdleder, et engageret sportsudvalg, en sponsorklub og endelig Varde Golfklubs øverste
bestyrelsen. Der er to deltidsansatte medarbejdere i administrationen, som sørger for at basis driften kører.
Organisationen omkring holdet og golfarbejdet er grundlæggende stærk.
Se evt. vores hjemmeside her Varde Golfklub
Hvor skønnes det at klubben har mangler i forhold til det der kræves for at være på højeste nationale niveau?
Herunder har klubben en plan for at nå dette niveau?
Det højeste nationale niveau er Santander divisionen. For at nå dette skal vi have råmaterialet – altså spillerne
– og så skal der være en stærk organisation omkring spillere, holdledere, trænere mv. og ikke mindst en stærk
økonomi.
Samlet er vi der ikke endnu, men hvis vi når første målsætning, altså første division, vil vi tage stilling til, hvor
langt vores ambitionsniveau rækker. Se desuden nedenfor omkring elitestrategi.
Har klubben et talentarbejde, der har sammenhæng med det projekt, der søges støtte til? Hvis nej har klubben
en plan for et sådant talentarbejde?
Varde Golfklub har masser af talentarbejde. Vi har en juniorafdeling med ca. 50 spillere, som træner ugentlig.
Vi tager udgangspunkt i R.U.S. princippet (relation- udvikling- sjov), og der er et fantastisk sammenhold.
Derudover skal elitespillerne jævnligt interagere med juniorafdelingen, så de både kan lære fra sig og være
rollemodeller for de yngre spillere.
Derudover har vi et samarbejde med skolerne, hvor golf er et valgfag ligesom der er et samarbejde mellem
skole og fodbold- og badmintonklubber. De næste golf elitespillere, som udklækkes i løbet af de næste par år,
er startet på denne måde.
Arbejder klubben ud fra en nedskrevet elitestrategi?
Vi arbejder internt i Sportsafdelingen med målsætninger for holdet. Disse målsætninger er skrevet i et referat
og til kick-off møde med spillerne i februar måned, bliver de afstemt med spillerne. Målsætning i 2019 er at
spille med om oprykning til 1. division og gerne rykke op. Med støtte fra Varde Kommune får vi mulighed for
at specialisere træningen yderligere, og dermed er chancerne for at rykke op større.
Hvis vi opnår støtten fra Varde Kommune, vil vi intensivere arbejdet med en decideret elitestrategi.

Medieomtale:
Hvorledes er Varde Kommune helt konkret eksponeret i aviser, radio, TV m.v. – lokalt, regionalt eller
landsdækkende – i forbindelse med eliteprojektet i den forløbne sæson (hvis I har modtaget støtte i 2017) –
og hvilken omtale forventes for den kommende sæson, der søges til?
Vi har en presseansvarlig, Freder Baldersbæk, tilknyttet Sportsafdelingen og inden hver match har Varde
Golfklub i 2018 haft omtale af den kommende turnering i de lokale medier. Derudover har der jævnt fordelt
hen over året været personomtale af både dame- og herrespillere. Samtidig inviterer vi publikum til at komme
og heppe på vores spillere. Vi kan se, at tilskuerantallet i løbet af 2018 har været stigende.
I 2019 gøres der en ihærdig indsats for at få flere medlemmer. Det understøttes af, at vi hen over vinteren har
lavet flere teesteder, så det er muligt at spille en kortere bane. Derved håber vi at få fat på flere seniorer, som
kan komme med i et fællesskab, få motion og frisk luft og dermed bliver sundere borgere i Varde Kommune.
Helt i tråd med Varde Kommunes ønske om at være en Outdoor Kommune.

Underskrift på vegne af den ansøgende klub, dvs. klubformand eller en af bestyrelsen
bemyndiget person (hvis ansøgningen fremsendes elektronisk er fulde navn nok her):

Navn:

Birthe Kristensen

DATO: 15. januar 2019

Såfremt I har spørgsmål til denne ansøgning, er I meget velkomme til at ringe på min mobil nr.
2639 6763.

