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9. januar 2017 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i  
Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Mandag den 9. januar 2017 kl. 16.00 – 20.00 
 

            Til stede:      Jim Staffensen                              JST  
Lars Broch Christiansen    LBC 
Søren Casparij     SCA 
Uffe Steffensen     UST 
Karin Thøgersen     KTH 
Helle Berit Kristensen     HBK 
Morten Backhausen, direktør                 MOB  
Torben Kastrup Petersen, bane- og miljøchef  TKP 
Jesper Jürgensen, kommunikationschef  JEJ 
Christina Dalsgaard, referent                     CDA 

  Afbud: Tuula Undall                                         TUN 

 
Torben Kastrup Petersen samt Jesper Jürgensen, sekretariatet deltog ved mødet i forbindelse med 
punkt A.1. 
 
A&O var repræsenteret ved Lars Urup (LUR), Handicap & Course Rating Komitéen ved Peter Strøm 
(PST) og ToRK ved Jan Rye (JRY) som var inviteret til at fortælle om udvalget og komitéernes arbejde 
i det forgangne år, samt hvordan de ser fremtiden for deres arbejde i 2017. 
 
JST bød velkommen og gav ordet videre til LUR. A&O har haft et mere stille år end tidligere. De fleste 
sager handlede om generhvervelse af amatørstatus. De typiske klagesager, er sager, som er 
behandlet i klubberne, men hvor der efterfølgende ankes til A&O. I 2016 har der været to sager. A&O 
har ligeledes bistået med udarbejdelse af en vejledning om amatørreglerne, som elitechef i DGU 
Claus Mølholm har været primus motor på. 
 
ToRK har ligeledes haft en stille år. Turneringslederne gør i deres turneringsrapporter opmærksom 
på, at der nogle steder mangler lidt hjælp fra den klub, som afholder en given turnering, og derfor 
tages det op som fokusområde fremover. Det samme gælder for et lokale med ro til 
turneringsledelsen. ToRK oplever også at planlægningen af, hvor længe en runde varer sjældent 
holder, og det skal de blive bedre til at præcisere for både dommerne og spillernes skyld. Der har 
været få protester, dog har der været en del turneringer med no-show. Antallet af frivillige dommere 
skal meget gerne øges i de kommende år, idet der er efterhånden er mangel på dem.  
 
På det kommende kursus i ”Golfregler videregående” er der oprettet venteliste. På det kommende 
”Turneringsleder- og dommerseminar” bliver nogle af emnerne ”Hvordan optræder den gode 
turneringsleder og dommer?” og ”Rutinerne omkring turneringsafviklingen” taget op. Manualen for 
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turneringslederne skal omskrives bl.a skal alkoholpolitikken under turneringsafviklingen præciseres. 
Jan Rye er blevet valgt ind i EGA Championship Committee. 
 
Course rating komitéen har fået ny manual fra USGA i 2016, og systemet er blevet opgraderet. Der 
blev ratet 27 baner i 2016, og kalibreringsseminaret i Vejle Golf Club havde 24 deltagere.  
 
Der er blevet lavet mange begynder teesteder i 2016. Et stort antal klubber har ændret fra hvid, gul 
og rød teesteder til hektonumerisk angivelse i stedet. Der skal være måleklodser. GolfBox har lavet 
en anbefaling til, hvor en spiller skal spille fra, når der printes scorekort.  
 
Der er uddannet fire nye ratere i korpset, men desværre er tre stoppet pga alder. Der er yderligere 
fire som stopper. Der er 24 ratere lige nu, og desværre er der ingen kvinder i korpset.  
 
Der har været et par klager over ratingerne i 2016. Komitéen har bla. brugt Golfspilleren i Centrum, til 
at se scorestatistikken for gæsterne på hullerne i deres behandling af klagerne.  
 
USGA har lavet et nyt elektronisk rating system, hvor man kan indtaste data direkte, hvilket gør, at alt 
data er samlet et sted og ikke ligger i papirform, som det gør i dag. Komitéen forventer flere 
henvendelser fra klubberne omkring rating i 2017. 
 
Handicap komitéen laver småjusteringer for at hjælpe klubberne. Der er afholdt fire regionale 
handicapmøder rundt om i Danmark i 2016. Reglerne oversættes kun i meget begrænset omfang. 
Der har været et par sager om skønsmæssig regulering af spillere i 2016. Komitéen har deltaget i 
nogle møder i WHS. De nordiske lande arbejder sammen i WHS. Årsrevisionen er blevet ændret. De 
fleste bliver reguleret op. 30-40% får et klubhandicap, da de ikke har afleveret 8 scorekort.   
 
Formanden takkede for det fine stykke arbejde, som alle yder i A&O, ToRK samt Handicap & course 
rating komitéen, og bestyrelsen ser frem til det fortsat gode samarbejde i 2017. 
 
0.   Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde 21. november 2016 

(bilag O.a) 
 

 Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.  
 
 Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. november 2016 skal godkendes og underskrives.  
 
Afgørelse 

Dagsorden blev godkendt.  
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 21. november 2016 blev ligeledes godkendt og underskrevet. 
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A.1 Tema: Drøftelse om miljø (bilag A.1.a) 
 Med udgangspunkt i bilag A.1.a skal bestyrelsen drøfte og forholde sig til temaet miljø. 
 

TKP gav status på miljøområdet med udgangspunkt i DGU’s strategiplatform. Strategien for 
bane og miljøområdet udspringer inden for seks forskellige indsatsområder: Forskning, 
Uddannelse, best practice, værktøjer, rådgivning og formidling af viden.  Målene i 
virksomhedsplanen for 2016 er alle blevet indfriet over forventning.  
 
Det tidsmæssige og økonomiske forbrug fordeler sig som følger: Forskning står for 22%, 
værktøjer 7%, Rådgivning 45%, uddannelse, formidling og best practice 26% af det afsatte 
budget og tidsforbrug. 

 
I en undersøgelse af de besøgte klubber i 2016 har konsulenterne fået 8,3 ud af 10 mulige i 
bedømmelse. I samme undersøgelse spurgte afdelingen greenkeeperne, baneudvalgene etc, 
”hvad de mente, at DGU’s baneområde primært skulle arbejde med i 2017?”. Der var 157 svar 
og ”formidling af ny viden om miljøvenlig banepleje” var der 70,7% som fandt vigtigst. ”Hjælp 
til analyseredskabet Golfspilleren i Centrum” stod for 17,8%, og var det som respondenterne 
fandt mindst vigtigt. ”Hvilken efteruddannelse har greenkeepere mest brug for” mener 51,9% at 
ledelse er det vigtigste. ”Hvor får du din viden om banepleje fra?”. Her er det DGU’s info-møder 
som 40,5% får viden fra og 39,9% ved konsulentbesøg.  
 
UST opfordrer til, at der engang imellem kommer artikler i Dansk Golf f.eks. om den klub som 
vinder årets Miljøpris. Antallet af ansøgere til årets Natur- & Miljøpris er steget. Golfsportens 
miljøinitiativer har for nogen være inspirationskilde. Der er ligeledes kommet flere ansøgninger 
til de to mindre priser. Juryen har modtaget 11 ansøgninger til Natur- og Miljøprisen og 5 
ansøgninger til de to inspirationspriser.  
 
SCA kunne godt forestille, sig at vi også godt kunne tale om selve maskin- og teknologi-delen 
med udgangspunkt i formålsparagraffen, således at det ikke kun er miljø og pesticid-snak. Der 
er endvidere aspekter som opvarmning af klubhuse med f.eks. jordvarme eller solceller etc., 
som også er relevante at tale om. 

 
HBC foreslår, at der bruges mere energi på at klæde greenkeeperne på til at blive bedre til at 
formidle, hvilke arbejder de udfører på banen. 
 
Miljøcertificering er også en mulighed for at sætte mere fokus på miljøet i klubberne.  
 
Der foreligger ikke målinger omkring golfsportens omdømme i offentligheden for nuværende. 

 
Afgørelse 

På baggrund af oplæg fra UST og status i forhold til her og nu er formålet for baneområdet 
stadigvæk gældende. Bestyrelsen ønsker at øge formidlingen af miljøarbejdet både lokalt og 
nationalt. Der er afsat en ekstrabevilling på kr. 100.000 i budgettet for 2017 til miljøområdet, 
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som kan bruges til formidlingen af miljøarbejdet. UST og Torben Kastrup Petersen arbejdere 
videre med konkretiseringen på baggrund af de faldne bemærkninger.  

 
A.2  Synoptik Cup 2017  

INDSTILLING BESTYRELSEN 

Dato 3. januar 2017 

Ref. THH 

Emne Synoptik Cup 2017 

Baggrund Synoptik har valgt ikke at forlænge deres sponsorat i DGU Erhverv A/S. Der er 
derfor ingen sponsor til Synoptik Cup 2017. 

Kendsgerninger Da Synoptik ikke har forlænget deres sponsorat med DGU Erhverv A/S, er der 
ingen navnesponsor eller sponsor-kr. til turneringen i 2017. Vi har vurderet, at 
det bliver svært at nå at finde en sponsor så sent i forløbet, da vi allerede medio 
januar sender invitation ud via KlubNyt til alle klubberne om at deltage i 
turneringen. Vi forventer, at det vil være muligt at finde en ny sponsor snarest. 

Vurdering Synoptik Cup er blevet en etableret og stor breddeturnering, som har vokset sig 
større år for år, således deltog 98 klubber i 2016. Det er Danmarks største 
breddeturnering, og ca. 25.000 golfspillere er i berøring med turneringen, enten 
via klubkvalifikationen til landsdelsfinaler eller finalen. Vi vurdere, at turneringen 
skal fortsætte, da det giver et tilbud til bredde golfspillerne, som ellers ikke er 
tilstede for nuværende. Det er en populær turnering, og golfspillerne samt 
klubberne har et rigtig godt kendskab til den. Det vil være ærgerligt ikke at 
fortsætte med den i 2017, for så at starte den op igen i 2018, når der findes en 
sponsor, idet klubberne og DGU skal til at bygge den op igen. Derfor er vores 
vurdering er, at turneringen skal fortsætte i 2017 under et andet navn. 
Turneringsudgifterne er ca. 200.000 kr. Turneringsgebyret bliver 1.000,- kr. pr. 
hold/klub, mod tidligere 500,- kr. Vi forventer, at mellem 90-100 klubber 
deltager i 2017.  

Indstilling Det indstilles at,  
 
turneringen fortsætter under navnet DGU KlubCup 2017, og at bestyrelsen 
bevilliger de resterende 100.000,- kr. til afvikling af turneringen i 2017. 

Aktivitet Turneringen fortsætter som hidtil bare under et andet turneringsnavn, og er klar 
til at blive lanceret som oprindelig planlagt. 

Bilag Ingen 

 
Afgørelse 

Indstillingen blev godkendt med den bemærkning, at turneringsgebyret forbliver på 500,- i  
2017. 

 



 
 

 
 

5 

A.3  Udkast til årsberetning 2016 (bilag A.3.a) 
 Bestyrelsen skal drøfte udkastet til årsberetningen for 2016.  
 
Afgørelse 

Udkastet til den skriftlige årsberetning 2016 blev overordnet godkendt. Der foretages 
justeringer på baggrund af de faldne bemærkninger.  

 
A.4 Notat vedr. Made in Denmark 2017 aktiviteter (bilag A.4.a) 

 Bestyrelsen skal med udgangspunkt i bilag A.4.a beslutte, hvordan DGU’s aktiviteter ved Made 
in Denmark i 2017 skal forløbe. 

 
Afgørelse 

 Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder et konkret forslag til, hvordan en placering i 
teltbyen kunne se ud og aktiviteterne i teltet konkretiseres. Det blev endvidere besluttet, at 
formandsgolfen om lørdagen ophører. 

 
B. Orienteringssager 

B.1 Nye rammer for PGA træneruddannelsen (bilag B.1.a)  

ORIENTERING BESTYRELSEN 

Dato 20. december 2016 

Ref.: CHM 

Emne Nye rammer for PGA træneruddannelsen 

Baggrund I takt med ændrede vilkår i golfbranchen har kravene og forventningerne til 
trænerrollen ligeledes forandret sig. PGA trænere har fortsat en helt central rolle 
i de danske golfklubber og skal, i takt med de stigende krav, behov og ønsker, 
være i stand til indtage en stærkere rolle, tage mere ansvar for klubbens 
træningsmiljø og i større grad bidrage til en øget fastholdelse og rekruttering i 
golfklubben. Træning kan bruges som et middel til at skabe fastholdelse, klubliv 
og gode oplevelser for golfklubbens medlemmer. Med et ændret fokus på 
træning, og andre opgaver for træneren i golfklubben, bør træneruddannelsen 
ændres for at tilpasse disse nye krav. Faglige kvalifikationer og personlige 
kompetencer skal modsvare de behov, som morgendagens træner vil møde i 
sin dagligdag i golfklubben. 
Samtidig har vi gennem de seneste år også set en stigning i antallet af trænere, 
som har skiftet trænerjobbet ud med andre opgaver i golfbranchen eller uden 
for golfbranchen. I dette skifte har det været ønskeligt at træneruddannelsen 
kan klassificeres på linje med andre uddannelser og give adgang til andre 
jobmuligheder. 

Kendsgerninger På baggrund af dette har DGU og PGA valgt, med opstart i november 2016, at 
ændre i uddannelsesstrukturen. Fra at være en “PGA of Europe” godkendt 
uddannelse, afholdt af trænerskolen i Ikast (teori) og hjemmetræner/klub 
(praktik), bliver træneruddannelsen nu placeret i mere formelle 
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uddannelsesrammer. I samarbejde med Dania Erhverv i Silkeborg udbydes 
træneruddannelsen nu som en akademiuddannelse, hvilket stiller nogle andre 
krav til indhold, opbygning og eksaminering. Formelt set bliver uddannelsen 
godkendt i det danske uddannelsessystem, på linje med andre ECTS givende 
uddannelser, hvilket blandt andet gør det muligt at modtage statens 
voksenuddannelsesstøtte (SVU) for studerende over 25 år.  
Den teoretiske del af uddannelsen vil fortsat have sin plads på trænerskolen i 
Ikast, ligesom den praktiske del fortsat vil foregå i klubben. De store ændringer 
ligger i tilførelsen af de akademiske fag, underviserne samt de opnåede ECTS-
point den studerende får ved de afsluttende eksamener. De akademiske fag vil 
ligesom de mere golf-praktiske fag tage sit udgangspunkt i golfmiljøet, hvorfor 
cases og andet undervisningsmateriale vil have en klar kobling til hverdagens 
behov, udfordringer og gøremål.     
Med andre ord bliver man nu både PGA golftræner og akademiøkonom i 
oplevelsesøkonomi i en og samme uddannelse. Vi mener, at denne forandring 
er i tråd med golfklubbernes behov og sikrer, at fremtidens golftræner bidrager 
til værdiskabelsen for de danske golfklubber. 

Bilag Læs mere om uddannelsen i bilag B.1.a  

 
Afgørelse 
 Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
C. Eventuelt 
 
 

LUKKEDE SAGER 
 
A.  Beslutningssager 
 
B.  Orienteringssager 
 
C.  Eventuelt 

 

Christina Dalsgaard  
 

Godkendt på bestyrelsesmødet den      

 

 

          

Jim Staffensen     Lars Broch Christensen 
Formand     Bestyrelsesmedlem 
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Tuula Undall     Søren Casparij 
Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem 

 

 

          

Uffe Steffensen     Karin Thøgersen 
Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem 

 

 

    

Helle Berit Kristensen 
Bestyrelsesmedlem     

     

 


