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1

AKTIVNOSTI GLEDE NA USMERITVE KLUBA

V letu 2017 smo ohranili vse dobre stvari iz preteklih let ter dodali nekaj novosti na področju vadbe
članov, dela z otroci in mladimi, ki so bile pozitivno sprejete med vsemi člani.
Izvedene aktivnosti glede na splpšne usmeritve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V šolskem letu 2017-2018 nadaljujemo z vadbo golfa za osnovnošolske otroke.
Organizirali smo družabne dogodke za člane kluba.
Izvajali smo šolo golfa za otroke, mladino in ostale člane na igrišču GGO.
Izvajali smo zimsko šolo golfa za otroke, mladino in ostale člane v »vadbenem centru Golfy«.
Udeleževali smo se tekem v organizaciji Golf Zveze Slovenije.
Izvajali vadbo članov kluba (2 krat tedensko / 1 uro s profesionalnim učiteljem golfa).
Klubska lestvica (v organizaciji kluba je bilo izvedenih 7 turnirjev za klubsko lestvico, v lestvici
je sodelovalo 48 tekmovalcev / povprečno 28 tekmovalcev na tekmo).
Klubsko Match play tekmovanje (udeležilo se ga je 36 tekmovalcev).
Senijorski ponedeljki (izvedenih je bilo 7 tekem, v lestvici je sodelovalo 26 tekmovalcev /
povprečno 18 tekmovalcev na tekmo).
Klubske srede / Cvičkova liga- lestvica (izvedenih je bilo 10 tekem, v lestvici je sodelovalo 78
tekmovalcev / povprečno 22 tekmovalcev na tekmo).
Audi Eclectic (organiziranih je bilo 10 tekem, v kvalifikacijski lestvici je sodelovalo 14
tekmovalk).
Prijateljska srečanja (organizirana sta bila 2 srečanja)
Organizirali smo tri dnevni izlet na Madžarsko.

2

ČLANSTVO

•

V letu 2017 je imel klub 201 članov in od tega 30 novih.

Statistika članstva:
članarine
leto 2012
4
otroci do 12
13
mladina, študenti
231
odrasli
Slovenija igra golf
skupaj
248

2013
0
16
190

2014
0
6
176

2015
1
8
179

206

182

188

2016
5
9
164
4
182

2017
6
12
171
12
201

V bazo članov niso vključeni otroci, ki jih poučujemo v štirih OŠ.
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VADBA, TEKMOVANJA IN DOSEŽKI

Osnovi cilj in namen je spodbujanje vseh članov kluba k vadbi, igranju golfa, tekmovati na
rekreativnih turnirjih in turnirjih na državnem in meddržavnem nivoju.
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3.1 Otroci in mladinci
Za klubsko vadbo otrok in mladincev je v letu 2017 skrbela Šola golfa Golfy, vodja otroške in
mladinske selekcije je bil učitelj Omer Demirovič.
Vadba je v obliki redne klubske vadbe potekala skozi celotno sezono, in sicer v letnem delu sezone
na golf igrišču Otočec, v zimskem delu pa v športni dvorani Marof. Ob koncu leta 2017 pa se je z
odprtjem notranjega vadbenega centra v Novem mestu, zimska vadba preselila v te prostore.
Otroci in mladinci so se v letu 2017 redno udeleževali tekmovanj, ki jih organizira Golf zveza
Slovenije – Šolsko tekmovanje, SLO AM tour, državna in mednarodna prvenstva, mladinskih
prvenstev, ki jih organizirajo tuje nacionalne panožne zveze in turnirjev, ki jih je organiziral GKGO
ali Šola golfa – Odprto prvenstvo Novega mesta, Odprto prvenstvo občine Trebnje, Področno
prvenstvo osnovnih šol.
Uspehi otroške selekcije v letu 2017:
Mladinsko državno prvenstvo do 14. let
Končna razvrstitev na Šolskih tekmovanjih
Mladinsko državno prvenstvo do 14. let
Končna razvrstitev na Šolskih tekmovanjih

Mia Lavrih
Mia Lavrih
Anže Lavrih
Anže Lavrih

1. mesto U8
1. mesto U8
10. mesto U12
8. mesto U12

Aljoša Kafol
Jan Zupančič
Veronika Levak
Jan Zupančič
Aljoša Kafol
Aljoša Kafol
Veronika Levak
Veronika Levak
Aljoša Kafol
Jan Zupančič
Veronika Levak
Jan Zupančič
Aljoša Kafol
Veronika Levak
Jan Zupančič
Veronika Levak
Veronika Levak
Jan Zupančič
Aljoša Kafol
Jan Zupančič
Veronika Levak
Aljoša Kafol
Jan Zupančič
Veronika Levak
Veronika Levak

5. mesto U18
7. mesto U18
3. mesto U18
7. mesto U18
8. mesto U18
6. mesto U18
7. mesto U18
2. mesto
7. mesto
12. mesto
2. mesto U18
7. mesto U18
10. mesto U18
2. mesto U18
3. mesto U18
2. mesto U18
2. mesto U18
3. mesto U18
8. mesto U18
4. mesto U18
2. mesto
3. mesto
4. mesto
3. mesto
3. mesto

Uspehi mladinske selekcije v letu 2017:
Državno prvenstvo za mladince
Končna lestvica 2017 SLO AM TOUR

Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije
Trnovo Masters U24

SLO AM TOUR LIVADA

SLO AM TOUR DINERS
SLO AM TOUR PTUJ
SLO AM TOUR OTOČEC

SLO AM TOUR ARBORETUM
Serbian Junior Open

Croatian Junior Open
Austrian Junior Tour
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3.2. Člani
1. Selekcija članov in članic je v letu 2017 GKGO zastopala na tekmovanjih v organizaciji Golf
zveze Slovenije – Državno klubsko in ekipno prvenstvo Slovenije, Državno prvenstvo
Slovenije za amaterje in amaterke, Mednarodno amatersko prvenstvo Slovenije. Z osvojenim
prvim mestom na Državnem klubskem ekipnem prvenstvu so članice nastopile tudi na
Evropskem ekipnem klubskem prvenstvu pod okriljem Evropske golf zveze na Slovaškem.
Rezultati članskih selekcij:
Državno klubsko ekipno prvenstvo za članice
Državno klubsko ekipno prvenstvo za člane
Državno prvenstvo Slovenije za amaterke
Državno prvenstvo Slovenije za amaterje
Evropsko klubsko ekipno prvenstvo za članice
2.

1. mesto
4. mesto
2. mesto
4. mesto
8. mesto
11. mesto
12. mesto

Ekipa GKGO (Kirn, Levak)
Ekipa GKGO (Zupančič, Kafol)
Anja Kirn Hrovat
Veronika Levak
Aljoša Kafol
Jan Zupančič
Ekipa GKGO

Ekipa MID AM se je udeleževala pokalnega tekmovanja MID AM, ki ga organizira Golf
zveza Slovenije. Za rezultat ekipe šteje 6 najboljših rezultatov posameznikov. Na podlagi
dobrih rezultatov se je MID AM ekipa GKGO uvrstila na finalni turnir, kjer so osvojili
končno 2. mesto v neto razvrstitvi.

Uspehi na MID AM tekmovanjih:
MID AM LIVADA
MID AM ARBORETUM
MID AM PTUJ
MID AM DINERS
MID AM ARBORETUM
MID AM DINERS

2. mesto
4. mesto
13. mesto
2. mesto
4. mesto
13. mesto
14. mesto
6. mesto
14. mesto

Boštjan Žajber
Aleš Stopar
Andrej Kralj
Andrej Kralj
Boštjan Žajber
Boštjan Žajber
Andrej Kralj
Aleš Stopar
Andrej Kralj

3. Selekciji seniorjev in seniork pa sta nastopali na pokalnih tekmovanjih, ki jih organizira Golf
zveza Slovenije in na mednarodnem prvenstvu seniorjev in seniork. Najodmevnejši rezultat je
dosegel Andrej Kralj, ki je na mednarodnem prvenstvu seniorjev osvojil prvo mesto tako v
mednarodni kot državni kategoriji.
Uspehi seniorskih selekcij:
Mednarodno prvenstvo seniorjev
Mednarodno prvenstvo seniork

1. mesto
10. mesto
7. mesto
11. mesto

Andrej Kralj
Matevž Aš
Milica Korošec
Jožica Pelko
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Končna lestvica pokalnih tekmovanj - seniorji

Končna lestvica pokalnih tekmovanj - seniorke

2. mesto
3. mesto
5. mesto
8. mesto
8. mesto
14. mesto

Ekipa GKGO (ekipno)
Andrej Kralj (posamezno)
Vladimir Urek (posamezno)
Gašper Pelko (posamezno)
Ekipa GKGO (ekipno)
Milica Korošec (posamezno)

3.3. Vadba golfa v osnovnih šolah v MONM
Tudi v letu 2017 smo preko Šole golfa GOLFy izvajali program vadbe golfa na osnovnih šolah.
Program se je izvajal v telovadnicah OŠ Grm, OŠ Drska, OŠ Center in OŠ Otočec, planirana je bila
tudi izvedba na OŠ Stopiče, OŠ Brusnice in OŠ Bršljin, a je žal bilo premalo prijavljenih. Skupaj se
je na vseh osnovnih šolah vadbe udeleževalo 55 otrok. Vadba je potekala enkrat tedensko pod
strokovnim vodstvom učiteljev ali vaditeljev golfa ter s prilagojeno golf opremo za uporabo v
telovadnicah. V okviru vadbe je potekalo tudi tekmovanje liga Golfy, kjer otroci zbirajo točke v
spretnostnih nalogah. Ob zaključku vadbe smo za otroke skupaj s Šolo golfa Golfy in GK Trebnje
organizirali regijsko prvenstvo Osnovnih šol iz Dolenjske. Tekmovanje je bilo izvedeno 10. 5. 2017
na golf igrišču Grad Otočec in se ga je udeležilo prek 70 otrok iz 9 osnovnih šol občin Novo mesto in
Trebnje. S pomočjo prostovoljcev, vaditeljev in učiteljev golfa ter učiteljev športa se bil pripravljen
pester tekmovalni program, ki je bil obogaten tudi z poučnimi vsebinami o golfu, pravilih, opremi in
igrišču.

4

ORGANIZACIJA KLUBSKIH TURNIRJEV

Klub je v letu 2017 organiziral ali soorganiziral blizu. 40 turnirjev:
•
•
•
•
•
•

7 tekem za klubsko lestvico od tega Novo mesto open, 2 na dnevih golfa na Otočcu,
10 tekem za Cvičkovo ligo ob sredah,
10 tekem za Audi Eclectic,
7 tekem za Seniorsko ligo ob ponedeljkih
3 družabne turnirje in
Match play klubsko tekmovanje

4.1 Klubska lestvica
V organizaciji kluba je bilo izvedenih 7 turnirjev za klubsko lestvico, katerih se je udeležilo 84
članov, povprečno 40/turnir. Pogoj najmanj 3 odigrane turnirje za uvrstitev na klubski lestvici je
izpolnilo 52 članov.
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Rezultati lestvice:
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4.2 Klubske srede- Cvičkova liga- lestvica
Spozor »Vina Zajc«, igrišče in klub so ob sredah organizirali 10 tekem, v lestvici je sodelovalo 62
različnih tekmovalcev.
V razvrstitvi lestvice je bilo upoštevanih najboljših 6 rezultatov. Rezultati lestvice:
BRUTO
1.
Zupančič Jan
2.
Pakar Mitja
3.
Kralj Andrej

201
181
179

NETO kategorija A
1.
Zupančič Jan
2.
Sobočan Miro
3.
Hribar Jože

222
217
215

NETO kategorija B
1.
Gradišnik Vidko
2.
Škedelj Boris
3.
Predin Andrej

161
159
149

4.3 Klubski Match Play
Klub je organiziral Match play tekmovanje v katerem je sodelovalo 43 tekmovalcev.
Rezultat tekmovanja:
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4.4 Audi Eclectic
Organiziranih je bilo 10 tekem, v kvalifikacijski lestvici je sodelovalo 14 tekmovalk.
Pri Eclectic načinu tekmovanja igralka na vsaki naslednji tekmi lahko izboljša do tedaj najnižje
število udarcev na posamezni luknji. Na koncu se od seštevka udarcev po vseh luknjah odšteje še
polovica igralnega hendikepa. Na zadnjem turnirju so igralke finale popestrile z zanimivimi
priboljški in nagradami za najboljše.
Rezultati lestvice:

4.5 Seniorska liga - lestvica
Izvedenih je bilo 7 turnirjev prvi ponedljek v mesecu. Za lestvico je štelo 5 najboljših.
Najboljši posamezniki:
BRUTO seniorji – PELKO Gašper
BRUTO seniorke – KOROŠEC Milica
NETO seniorji – ZAJC Božidar
NETO seniorke – ZAGORC Milena
4.6.

Klubski prvak v seštevni igri

Na zaključnem turnirju GKGO, je v kategoriji seštevne igre zmagal MITJA PAKAR in tako postal
klubski prvak za leto 2017.
4.7. Družabni turnirji
Klub je organiziral 3 družabne turnirje, ki so bili sicer dobro sprejeti s strani udeležencev, žal pa
ugotavljamo, da bi bila lahko udeležba bistveno večja.
5

IZLETI IN DRUŽENJA

Zaradi želje po okrepitvi klubskega družabnega življenja in vklučitev čim večjega števila članov smo
v letu 2017 organizirali:
• tridnevni izlet na Madžarsko,
• prijateljska srečanja s slovenskimi klubi,
• druženje na tematskih klubskih srečanjih (seniorski ponedeljki, klubske sredecvičkova liga,…)
• sofinanciral zimsko vadbo in druženje ob petkih v »Vadbenem centru Golfy«

8 od 9

Poročilo dejavnosti GKGO za leto 2017
Golf klub Grad Otočec

6

IZOBRAŽEVANJE ČLANOV

Klub je svojim članom omogočil 2 krat tedensko vadbo po 2 vadbeni uri s profesionalnim učiteljem
golfa, organiziral šolo golfa za otroke in mladino (2 x tedensko po dve uri) ter v primeru včlanitve,
novim članom sofinanciral izobraževanje po programu »Slovenija igra golf«.
7

UGODNOSTI ČLANOV GOLF KLUBA GRAD OTOČEC

Polnopravnim članom GKGO je klub v letu 2017 nudil ugodnosti, ki so jih člani tudi v večini
izkoristili, in sicer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizacija in sofinanciranje pokalov in medalj na igrišču GGO.
Organizacija in sofinanciranje pokalov in medalj v sklopu prijateljskih srečanj z drugimi klubi.
Plačilo prevoza na tekme s prijateljskimi klubi.
Subvencionirano šolo golfa za otroke, mladino in člane.
Plačano startnino na tekmah za klubske lestvice.
V sklopu akcije »Slovenija igra golf« včlanitev novim kandidatom le za 21 EUR.
Plačano startnino in igralnino ekipam in posameznikom na tekmah v organizaciji GZS.
Na turnirju predsednika kluba in zaključnem turnirju plačano startnino in pogostitev.
Organizacija in sofinanciranje turnirja za zaslužne člane in tekmovalce kluba konec sezone.
Ugodnosti in popuste dogovorjene z igriščem GGO (popust pri nakupu letnih in dnevnih kart,
najem avtomobilčka, shramba palic in opreme,….).
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