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SPLOŠNE USMERITVE

1

Upravni odbor GKGO (v nadaljevanju UO) bo tako kot dosedaj ohranil dobre stvari iz preteklih
let in uvedel nekaj novosti za katere upamo, da bodo prinesle dodano vrednost klubu in članom.
Splošne usmeritve v letu 2020:
 Organizacija in izvajanje šole golfa bo tudi v letu 2020 v domeni kluba in v sodelovanju z
izvajalcem Golfy d.o.o..
 Krepitev šole golfa za učence osnovnih šol.
 Krepitev izvajanja šole golfa za otroke in mladino na igrišču in vzgoja mladih tekmovalcev.
 Nadaljevali bomo z načinom zastopanja kluba posamezni in ekipno na tekmovanjih v
organizaciji GZS (članice, člani, seniorke, seniorji).
 Nadaljevali bomo s stimulativnim sistemom financiranja tekem za člane ekip GKGO.
 Organizacija klubske lestvice in Match play-a ter tekmovanj za otroke.
 Organizacija družabnih dogodkov in prijateljskih tekem (izleti, prijateljske tekme, …)
 Promoviranje golfa kot športa, ki je dostopen širšemu krogu ljudi v vseh starostnih obdobjih.
 Reaktivacija članov, pridobivanje novih članov in sponzorjev.
 Novi EGA hendikep sistem – izobraževanje članov kluba
 Ažurno dopolnjevanje internetne in Facebook strani kluba.
2

KLUBSKA TEKMOVANJA

Klub bo organiziralal v sodelovanju z igriščem Golf Grad Otočec:
 Klubske in druge HCP turnirje v tekmovanju za za Klubsko lestvico)
 Match play klubsko tekmovanje
 Klubske srede
Prijave za vse turnirje zbira recepcija igrišča GGO.
2.1 Klubska lestvica Kompas Novo mesto
V sezoni 2020 bodo za klubsko lestvico organizirani klubski turnirji za HCP,
1
2
3
4
5

Otvoritveni turnir GKGO - zaprti
Dobrodelni turnir (GKGO&Rotary)
Predsednikov turnir GKGO - zaprti
Odprto prvenstvo Novega mesta
Zaključni turnir GKGO - zaprti

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

4.4.2020
17.5.2020
13.6.2020
5.09.2020
3.10.2020

V tekmovanju za klubsko lestvico štejejo tudi naslednji turnirji, ki jih bo organiziral GGO v
sklopu lige Term Krke.
1
2
3
4
5

Liga term Krka - GGO
Liga term Krka - GGO
Liga term Krka - GGO
Liga term Krka - GGO
Liga term Krka - GGO

torek
torek
torek
torek
torek

5.5.2020
26.5.2020
14.7.2020
25.8.2020
15.9.2020

 Vodja klubske lestvice je Dušan Dular, ki skrbi za organizacijo in korenspodenco lestvice.
 Za končno uvrstitev na Klubski lestvici šteje en turnir več od polovice vseh odigranih.
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 Udeležba na vsaj tretjini vseh odigranih turnirjev pomeni, da bo igralec uvrščen v nabor za
končno razvrstitev.
 Vsi turnirji za klubsko lestvico, z izjemo Otvoritvenega turnirja, Predsednikovega pokala in
Zaključnega turnirja, so odprtega tipa.
 Pravico tekmovanja na lestvici imajo vsi člani GKGO s plačano članarino za tekoče leto.
 Na turnirjih, ki štejejo za klubsko lestvico in jih organizira GKGO, klub plača startnino
polnopravnim članom GKGO (A in B članstvo).
 Turnirje se igra po pravilih določenih v razpisu posameznega turnirja. Startno listo na klubskih
turnirjih pripravi vodja tekme s pomočjo recepcije igrišča. Praviloma sestavi skupine (flajte) po
HCP, kadar tekmovanje šteje za spremembo HCP.
 Najboljšim na posameznih turnirjih v organizaciji GKGO in na koncu najboljšim
posameznikom lestvice bodo podeljene nagrade. Nagrade najboljšim na lestvici sponzorira
pokrovitelj lestvice Kompas Novo mesto.
BRUTO:
1. mesto bruto moški,
1. mesto bruto ženske
NETO:
1. neto moški
1. neto ženske
1. neto začetniki - moški in ženske s HCP večjim od 36 na začetku sezone
2.2 Match play





Vodja tekmovanja je Dušan Dular, ki skrbi za organizacijo in korenspodenco tekmovanja.
Tekmovanje se izvede v tekmovalni sezoni, sodelujejo lahko polnopravni A in B člani
Vodja tekmovanja s posebnim razpisom k prijavam pozove vse člane.
Splošna pravila, ki veljajo v tem tekmovanju so:
o Najboljših 8 prijavljenih tekmovalcev se glede na HCP razglasi za nosilce tako, da se v
četrtfinalu srečajo 1.,8. in 2.,7. in 3.,6. in 4.,5. nosilec, v polfinalu pa 1.,4. in 2.,3. nosilec
in v finalu 1.,2. nosilec, če s porazom svoje mesto ne prepustijo drugim tekmovalcem.
o Ostalim prijavljenim tekmovalcem se začetno mesto določi z žrebom. Na žrebanju je poleg
vodje tekmovanja prisoten vsaj še en član UO GKGO.
o Slabši igralec ima prednost udarca na luknjah stroke od 1 do n (n=2/3 razlike v igralnem
HCP). Maksimalni igralni HCP 36 (vsi, ki imajo HCP >36, igrajo s HCP=36).
o V primeru, da do določenega roka za posamezno kolo vodja tekmovanja ne dobi
informacije o rezultatu dvoboja ali dogovora med tekmovalcema, OBA tekmovalca
izpadeta iz tekmovanja.
 Match play mora biti končan do zaključnega turnirja GKGO, kjer bodo najboljšim podeljene
nagrade za 1., 2. in 3. mesto.
2.3 Klubske srede
V letu 2020 ponovno uvajamo klubske srede z družabnimi načini in tekmovalnimi načini igranja.
Start turnirjev je praviloma 6 ur pred mrakom.
Na klubske srede želimo privabiti vse vrste igralcev od začetnikov do najboljših igralcev; od tistih,
ki igrajo predvsem tekmovalni golf, do tistih, ki jim je golf le oblika rekreacije; od otrok do
superseniorjev; od zaposlenih do upokojencev. Zato uvajamo več oblik dogodkov ob sredah
popoldan.
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2.3.1. Popoldanski HCP turnirji
so sicer tekmovalno usmerjeni, namenjeni pa so temu, da privabimo vse omenjene vrste igralcev, tudi
začetnike, ki bodo lahko dobili prve izkušnje v tekmovalnem golfu ob igranju z že izkušenimi igralci.

1
2
3
4
5
6

Praviloma 2. sreda v mesecu
Popoldanski HCP turnir - 9 lukenj
Popoldanski HCP turnir - 9 lukenj
Popoldanski HCP turnir - 9 lukenj
Popoldanski HCP turnir - 9 lukenj
Popoldanski HCP turnir - 9 lukenj
Popoldanski HCP turnir - 9 lukenj

Sreda
8.4.2020
13.5.2020
10.6.2020
8.7.2020
12.8.2020
9.9.2020

2.3.2. Klubski Eclectic ob sredah
V sezoni 2020 bo predvidoma vsako 1. sredo, če bo interes pa tudi vsako 3. sredo v mesecu
organiziran klubski eclectic.
 Vodja Audi Eclectic lestvice je Vesna Dular, ki ob pomoči Irene Jakše skrbi za organizacijo
in korenspodenco lestvice.
 V skladu s pravili vodja Eclectica pripravi klubska pravila in pozove vse A članice k prijavi na
klubko Eclectic tekmovanje.
 Vodja Eclectica z igriščem GGO uskladi termine tekem (praviloma je to vsako 1. in 3. sredo v
mesecu) in z njimi seznani vse prijavljene tekmovalke. Prijave za vsako tekmo posebej zbira
vodja tekmovanja ali pomočnik vodje.
 Pravila, razpored klubskih Eclectic tekmovanj in rezultati bodo objavljeni na spletni strani
kluba. Najboljši posamezniki/ce bodo na koncu nagrajeni s praktičnimi nagradami.
2.3.3 . Družabne igre ob sredah
Praviloma 4. sredo v mesecu bo povsem družabno srečanje igralcev, kjer bomo glede na prijave
določili katero vrsto turnirja bomo odigrali.
Možne vrste družabnih turnirjev:
 Texas scramble celega flajta
 Texas scramble parov
 Bloodsome Scramble parov
 Turnir treh palic
 Mulligan - neto seštevna igra
 No Alibis Mulligan – seštevna igra
Opisi in pravila posameznih vrst družabnih turnirjev so objavljena na spletni strani kluba.
V primeru, da člani ne bodo pokazali interesa za tako druženje (manj kot 10 udeležencev), bomo
po dveh zaporednih takih sredah ta način druženja opustili.
3 TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI GOLF ZVEZE SLOVENIJE (GZS)


GKGO bo v letu 2020 sodeloval v naslednjih tekmovalnih selekcijah:
o Otroci in mladina (vodja ekipe Matjaž Lavrih)
o Seniorke (vodja ekipe Milica Korošec)
o Seniorji (vodja ekipe Matevž Aš)
o Člani (vodja ekipe Franc Šašek)
o Članice (vodja ekipe Anja Kirn Hrovat)
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Klub bo sofinanciral udeležbo članov na naslednjih tekmovanjih v organizaciji GZS:
 ekipno
o Seniorke in seniorji pokalno – po 6 kol
o Mid-amaterji - 6 kol (samo prijava ekipe)
o Državno prvenstvo RS & klubsko ekipno (18-20.8. TBA)
 posamično
o Mednarodno prvenstvo za amaterje (14.-16. maj - Livada)
o Mednarodno prvenstvo za amaterke (14.-16. maj - Livada)
o Mednarodno prvenstvo za MID am & seniorji (5.-7. 6. – Otočec)
o Mednarodno prvenstvo za MID am & seniorke (9.-11.6. Otočec)
 otroci in mladina:
o Šolska tekmovanja (šolski pokal) – 11 turnirjev
o Slo Tour -5 turnirjev
o Mednarodno mladinsko prvenstvo do U18 (26.-28.6. Arboretum)
o Državno mladinsko prvenstvo do U14 (22.-23. 8. Kranjska gora)

3.1 Pravila za sestavo tekmovalnih ekip po selekcijah odraslih
 UO GKGO imenuje vodjo ekipe. Vodja ekipe skrbi za koordinacijo in prijavljanje ekip ter
posameznikov na tekmovanja GZS. Za vsako tekmo, kjer klub sofinacira udeležbo,
zadolženemu članu UO javlja podatke za izstavitev naročilnice.
 V primeru, da GZS v razpisu posameznega ekipnega tekmovanja zahteva prijavo ekipe, vodja
ekipe v ekipo pozove vse člane, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
 kandidat za tekmovalca mora biti primarni A član GKGO,
 kandidat za tekmovalca mora biti pripaden klubu, upoštevati vsa etična pravila in
dostojno predstavljati klub.
 kandidat mora nedvoumno izraziti pripravljenost tekmovati kot član ekipe.
 Registracijo ekipe na GZS na začetku sezone opravi zadolženi član UO kluba.
 Ekipa se lahko med sezono dopolnjuje z dodatnimi člani, ob izpolnjevanju pogojev za članstvo
v ekipi (upošteva se lahko aktualna klubska lestvica).
 Vodja ekipe lahko določi datum in pozove ekipo na skupni trening.
3.2 Pravila za izbor ekipe za posamezno tekmo in sofinanciranje
 Vodja ekipe k sodelovanju na posamezni ekipni tekmi povabi vse člane ekipe.
 Ekipo kluba lahko na posamezni ekipni tekmi predstavlja tudi več tekmovalcev, če to dovoljuje
razpis temovanja, vendar klub plača startnino le toliko tekmovalcem, kolikor rezultatov uradno
šteje za ekipni rezultat kluba (npr. v seniorski ligi trije).
 V primeru ligaških ekipnih tekmovanj (Mid Am, liga seniork in seniorjev) si udeležbo na prvi
tekmi plačajo tekmovalci sami.
 V vsakem naslednjem kolu klub sofinancira udeležbo toliko tekmovalcem kot šteje ekipa.
Prednost imajo najboljše uvrščeni v preteklem kolu. V primeru, da ekipa na ta način ni
popolnjena, kapetan določi komu še bo klub sofinanciral udeležbo (praviloma po HCP).
 Praviloma ekipa ne dobi točk, če ni popolna. Če se prijavljeni tekmovalec tekme neupravičeno
ne udeleži oz. pravočasno ne odpove udeležbo, je izključen iz ekipe za naslednje kolo. V
primeru ponovitve prekrška, je izključen iz ekipe za tekočo sezono.
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 V primeru mednarodnih in državnih tekmovanj posameznikov, klub sofinancira udeležbo
maksimalno trem tekmovalcem. Vodja ekipe pozove vse A člane kluba k udeležbi na turnirju
posameznikov (npr. posamično državno prvenstvo). V primeru da je prijavljenih več
tekmovalcev, prijavimo tiste z najboljšimi HCP, sofinancirano udeležbo s strani kluba dobijo
najboljši trije uvrščeni na tem turnirju. V primeru, da je nekdo boljši od prijavljenih
tekmovalcev, vodja ekipe uredi, da boljši dobi plačilo od slabšega s plačano startnino.
 Dokončno odločitev o izboru posameznikov v ekipo za posamezno tekmo sprejme vodja ekipe,
ki tekmovalce prijavi na tekmo in zadolženemu članu v UO posreduje podatke glede plačila
startnine posameznikom. Zadolženi član v UO pošlje naročilnico.
3.3 Pravila za tekmovanja otrok in mladine
 Pri otrocih in mladini je subvencioniranje tekem, ki jih organizira GZS, pogojeno z
obiskovanjem klubske šole golfa oz. treningov ali z rednim treniranjem na nivoju reprezentance
Slovenije.
Opomba: tekmovalci, ki zaradi upravičenih razlogov (reprezentančni treningi, šolanje in
treniranje v tujini,…) ne morejo trenirati v klubu, so se dolžni na poziv klubskega trenerja
udeležiti vsaj nekaj treningov zaradi vzpodbude mlajšim tekmovalcem. Vsi tekmovalci morajo
tudi vsaj občasno sodelovati pri dogodkih, ki jih organizira klub (golf kamp, srečanja s
sponzorji, klubske tekme, ...).
 Za posamezno skupino na podlagi pripravljenega programa vadbe trener in vodja ekipe opravita
mesečno analizo stanja (napredovanje, selekcija za udeležbo na tekmah) in o tem obveščata
klub in starše. Trener priporoči/odloči, kdaj se posameznik lahko uvrsti v tekmovalno ekipo.
 Pogoji za članstvo v tekmovalni ekipi so:
 A čanstvo v Golf klubu Grad Otočec s plačano članarino,
 poravnane obveznosti za preteklo leto (npr. treningi, udeležba, poročanje, ..) in redno
mesečno plačilo vadbe, določene za tekoče leto,
 obvezno nezgodno zavarovanje (dokazilo ali podpisana izjava staršev),
 da starši podpišejo izjavo, da so seznanjeni s temi pravili, da jih bodo spoštovali in
dovoljujejo, da njihovi otroci sodelujejo na tekmovanjih za GKGO.
 Na tekmovanjih Slo Am Toura, ki štejejo za WAGR, ekipo kluba na posamezni tekmi lahko
predstavlja tudi več tekmovalcev, če to dovoljuje razpis tekmovanja, vendar klub plača štartnino
in igralnino dvema na tem turnirju najbolje uvrščenima tekmovalcema/kama v posamezni
kategoriji.
 V primeru mednarodnih in državnih tekmovanj posameznikov, klub za posamezno tekmo
sofinancira udeležbo maksimalno dvema tekmovalcema. Vodja ekipe pozove k udeležbi na
turnirju posameznikov vse A člane kluba, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo. V primeru, da je
prijavljenih več, sofinancirano udeležbo s strani kluba, dobita dva najbolje uvrščena na tem
turnirju.
 Prijavo na tekme opravi vodja ekipe oz. trener v soglasju s starši. Vodja ekipe zadolženemu
članu v UO posreduje podatke glede plačila startnine posameznikom. Zadolženi član v UO
pošlje naročilnico za po 2 tekmovalca z najnižjim HCP. V primeru, da je nekdo boljši od teh
dveh tekmovalcev, vodja ekipe uredi, da boljši dobi plačilo od slabšega s plačano startnino.
 Tekmovalec, ki zastopa klub na turnirjih, ki mu jih finančno podpira klub, mora promovirati
klub tako, da nosi klubsko majico in po potrebi kapo. Kot dokazilo mora konec sezone poslati
UO GKGO fotografije s tekmovanj posameznikov, ki se jih je udeležil. Za ekipne fotografije
poskrbijo vodje ekip. Ne glede na sofinanciranje, so otroci in mladina, ki nastopajo na Šolskem
pokalu dolžni zastopati pod enakimi pogoji, kot je zapisano v prejšnjem stavku.
 Tekmovalci morajo sami ali v sodelovanju s klubskim trenerjem voditi tabelo doseženih
rezultatov in jo ob zaključku sezone poslati UO GKGO (na e- pošto kluba).
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 Če je možno in smiselno, vodja ekipe oz. trener organizira skupni prevoz (več kot trije
tekmovalci). Stroške prevoza krijejo starši.
 Na turnirje v organizaciji GZS in turnirjev, ki jih bo za otroke organiziral GKGO, bo
zagotovljeno spremstvo učiteljev golfa na podlagi dogovora vodje ekipe in predstavnika UO ali
predsednika GKGO. Na šolskih tekmovanjih bo šola golfa zagotovila spremstvo učitelja ali
vaditelja golfa. Stroške šolskih tekmovanj krijejo starši sami.
4 RAZVOJ OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA GOLFA
4.1 Izvajanje šole golfa in odgovornosti
GKGO nadaljuje vizijo, da je potrebno šolo golfa dvigniti na višjo raven in ponuditi kvalitetno,
strokovno in uspešno izvajanje programov, ki bodo dolgoročno prinesli vrhunske rezultate in
povečanje števila članov in aktivnih golfistov v Novem mestu in širši okolici. Ta cilj ostaja tudi v
letu 2020.
Za izvajanje programa razvoja otroškega in mladinskega golfa je GKGO v letu 2016 sklenil
pogodbo z Golfy d.o.o., ki je pripravil programe izvajanja. Za nadzor nad izvajanjem programov
je s strani GKGO odgovoren član upravnega odbora, ki je zadolžen za otroški in mladinski golf.
Spremembe programov in potrebna finančna sredstva se sproti usklajuje s predsednikom kluba.
4.2 Organizacija in vadba na igrišču









Vadba za otroke in mladince na igrišču bo razdeljena v tri sklope, in sicer vadba za
otroke/mladince od 6. do 14. leta starosti, treningi mladincev od 14. leta dalje (odvisno od
spola in telesne starosti tekmovalca) ter kombinirana skupina za tekmovalce (otroci in
mladinci). Prva skupina je namenjena otrokom za poučevanje golfa na rekreativni ravni in
služi za vstop v svet klubskega poučevanja golfa. Kombinirana skupina (otroci-tekmovalci od
10. leta dalje) ima namen ponuditi tako otrokom kot tudi mladincem dodaten trening, na
katerem je poudarek na igri in taktiki golfa. V skupini mladincev bodo trenirali predvsem
udeležnci programov z višjim nivojem znanja, ki potrebujejo individualiziran program
treningov in so že na takšni ravni, da se udeležujejo tekmovanj višjega ranga.
Za otroke/mladince do 14. leta bodo organizirani skupinski treningi enkrat tedensko po dve
uri ali dvakrat tedensko po eno uro. Predvideno število udeležencev je 12. Spodbujala se bo
tudi udeležba na tekmovanjih glede na zmožnosti posameznika (Šolski pokal, Odprto
prvenstvo Novega mesta, Pitch&Putt tekmovanja). Cilj za to skupino je, da jih spodbudimo k
sodelovanju na lokalnih in državnih tekmovanjih.
Za otroke, ki obiskujejo kombinirano skupino (otroci-tekmovalci) je cilj doseči vidne rezultate
na državni ravni (do konca 2018 vsaj en prejemnik priznanja s strani GZS) ter zagotoviti
udeležbo članov GKGO na tekmovanjih lokalnega in državnega značaja.
Za mladince od 14. leta dalje bo organizirana skupinska vadba dvakrat tedensko po dve uri in
bo temeljila na izdelanem individualnem programu treninga golfa, kondicijskem treningu in
načrtu tekmovanj za posameznega mladinca. Z kvalitetnim in strokovnim programom bo
tekmovalcem GKGO omogočeno, da bodo dosegli najvišjo možno raven pripravljenosti in
izboljšali svoje rezultate.
Predviden termin izvajanja šole golfa je: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. V času šolskih počitnic
ni predvidenih aktivnosti šole golfa v smislu rednih treningov. Poletni cikel treningov se izvaja
od 1.4.2020 – 31.10.2020. V zimskem delu sezone se predvideva zimska vadba v vadbenem
centru Golfy.
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Pred pričetkom treningov bo sklican uvodni sestanek staršev, učiteljev golfa in predstavnikov
kluba in igrišča.
Udeleženci klubske vadbe prejmejo žetone za vadbo, na voljo imajo brezplačno izposoje
opreme ter strokovno vodene treninge z učiteljem golfa. Organizacija in izvajanje vadbe,
obveščanje staršev, sestava ekip in prijavo na tekmovanja skrbijo učitelji golfa.
Informacije o ceniku vadbe, terminih in o izvajanju šole golfa so objavljene na spletne strani
GKGO, zavihek »Šola golfa«.

4.3 Dodatno





V času poletnih počitnic bodo organizirane počitniške dejavnosti v obliki golf kampa in
praviloma na začetku in na koncu poletnih počitnic. Termin A: 29.6 – 3.7.2020, Termin B:
24.8. – 28.8.2020
Organizirani bodo družabni dogodki za starše in otroke, ki bodo namenjeni spodbuditvi
zanimanja za golf kot družinski šport.
Organiziran bo dan odprtih vrat šole golfa na katerem bo družabno srečanje otrok, staršev in
izvajalcev programa in bo izveden kot družinsko tekmovanje.
Golf bomo promovirali na raznih krajih in prireditvah (Qlandija, MO NM,…).

5. DRUGE AKTIVNOSTI IN UGODNOSTI ČLANOV GKGO
5.1 Članstvo v klubu v letu 2020
 Pogoj za članstvo v letu 2020 je plačana letna članarina na transakcijski račun kluba:
SI56 0297 0009 1927 259 odprt pri NLB d.d.

članarina 2020
Redna članarina

člani
120 €

mladina do 18 in
študenti do 26 let
60 €

otroci do 12 let
40 €

novi člani »SIG«
21 €

 Vsi člani, ki do sedaj tega še niso storili, morajo v letu 2020 podpisati nove Pristopne izjave, ki
so skladne z EU GDPR (splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov). Pristopne izjave so na
voljo na spletni strani GKGO.
5.2 Splošne ugodnosti članov GKGO









Klub svojim A in B članom plača startnino na klubski lestvici (5 tekem)
Na treh zaprtih turnirjih klub poleg startnine krije tudi stroške pogostitve.
V sklopu akcije »Slovenija igra golf« lahko udeleženci tečaja postanejo člani le za 21 EUR.
Sofinanciranje skupnega prevoza na izlete.
Sofinanciranje organizirane vadbe s profesionalnim učiteljem golfa.
Program mentorstva - izbor mentorjev, ki uvajajo začetnike
Sofinanciranje tekmovalcev, ki zastopajo klub na tekmovanjih v organizaciji GZS.
Ugodnost in popusti dogovorjeni z igriščem GGO so navedeni na spletni strani kluba in se lahko
uveljavljajo samo ob plačilu članarine za tekoče leto. Letna karta kupljena s popustom za člane
GKGO ni veljavna do plačila letne članarine v GKGO.
 Klub za svoje člane voluntersko organizira in vodi izlete.
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5.3 Vadba članov
 GKGO bo tudi v letu 2020 sofinanciral delovanje šole golfa za odrasle na način, da novi golfisti
ob včlanitvi v klub plačajo članarino samo 21€.
 Klub si bo prizadeval pridobiti nove golfiste preko tečajev golfa za začetnike in jih vpeljati v
klubsko življenje.
 Klub bo usmerjen tudi v razvoj in napredek obstoječih članov kluba, kar bo omogočil preko
izvajanja in delnega sofinanciranja rednih tedenskih treningov pod vodstvom profesionalnega
učitelja golfa. S sistematičnim delom bomo poizkušali izboljšati vse elemente igre golfa.
 Trenini za člane in seniorje bodo potekali enkrat ali dvakrat tedensko po eno uro. O programih
vadbe bodo člani obveščeni preko spletne strani kluba in po elektronski pošti.
 Cilji, ki jih GKGO nadaljuje na področju organiziranega dela s člani in seniroji so:
 večja udeležba članov na klubskih dogodkih,
 večji vložek aktivnih igralcev v lasten razvoj igre golfa in izboljšanje rezultatov,
 povečanje obiska igrišča in vadišča,
 povečanje števila aktivnih članov kluba,
 vzpostavitev šole golfa za člane in seniorje pod strokovnim vodstvom,
 večja prepoznavnost GKGO,
 izboljšanje rezultatov GKGO in članov kluba na tekmovanjih GZS.
5.4 Izleti
Klub bo tudi v letu 2020 organiziral tradicionalni 3 dnevni izlet.
Glede na interes članov bodo organizirani tudi drugi izleti (npr. zimski) ter izlet za tekmovalce in
zaslužne člane GKGO.
Če bo interes s strani drugih klubov, bomo organizirali prijateljska srečanja.
6. Finančni plan
Okvirni finančni plan:
Članarine

19.000,00 €

64%

Sponzorstva in razpisi

10.900,00 €

36%

29.900,00 €

100%

Članarine pri GZS, ŠZNM

5.830,00 €

20%

Stroški delovanja kluba

4.480,00 €

15%

Treningi in startnine GZS za otroke in mladino

6.700,00 €

23%

Startnine GZS za odrasle

4.450,00 €

15%

PRIHODKI skupaj

Družabni golf
ODHODKI skupaj

7.800,00 €

27%

29.260,00 €

100%

Podrobni razrez po zgornjih planskih postavkah bo podan na skupščini kluba.
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