
Ønsker du å utvikle golf-
spillet?
Haugaland Golfklubb inviterer deg 
til å bli med i Turneringsgruppen se-
songen 2011. 
Mennesker trives stort sett bedre 
når de får være en del av en gruppe 
som jobber mot de samme målene, 
og derfor ønsker vi å skape et miljø 
blant de bedre spillerne i klubben og 
de som ønsker å bli bedre.

Hva kan vi tilby deg!
Vi tilrettelegger treningsmuligheter 
og felles samlinger hvor vi spiller og 
utvikler golfspillet til enhver enkelt 
i samarbeid med Head Professional 
Gavin Hinds.
Vi skaper en sosial og inkluderende 
samlingsplass for de i klubben som 
ønsker å gjøre noe med golfspillet, 
og som i tillegg ønsker å represen-
tere klubben i lokale, nasjonale og 
i fremtiden internasjonale turnerin-
ger. 

Hvilke krav stiller vi?
Vi ønsker å bruke flere av våre eta-
blerte spillere som hjelpetrenere og 
forbilder for de yngre golferne i klub-
ben. 

I praksis betyr dette at medlemmer 
i turneringsgruppen binder seg til å 
være med på noen juniortreninger 
i året hvor de hjelper til med trenin-
gen.

Videre skal alle medlemmer i turne-
ringsgruppen lage en målplan for 
det kommende året i samarbeid med 
Gavin, i tillegg til at de får en innfø-
ring i Coaching System. 

Spillerene skal delta på Klubbmester-
skapet samt oppfordres til å delta på 
andre klubb og eksterne turneringer 
i løpet av sesongen.

Veien videre!
Som et ledd videre fra dette skrivet 
inviterer vi til en samling tidlig på 
våren, følg med på nettsidene. Her 
teller vi opp og diskuterer hva spil-
lere, trener og klubb tenker rundt 
sesongen. På denne måten kan vi 
sette oss mål for hvordan turnerings-
gruppen skal samarbeide sesongen 
2011.

Lyst å være med i Turne-
ringsgruppen?

Halvor Eilerås 

Klubbsekretær

Kontakt oss på

Telefon 97 62 64 53/ 53 74 20 20
klubb@haugaland-golf.no
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Turneringsgruppen
Sesongen 2011



Reisestøtte fra klubben

Regionstour/Dametour/ Se-
nior Tour

Grunnstøtte:    Startkontingent
Oppnådd Cut:             + kr. 2000
Mellom de 20 beste: + kr. 1000
Mellom de 3 beste:    + kr. 1000

Norgescup

Grunnstøtte:                   kr 3500
Oppnådd Cut:            + kr. 1000
Mellom de 20 beste:  + kr. 500
Mellom de 10 beste:  + kr. 500

Jr. Regionstour

Egenandel spiller: 700,-
Grunnstøtte: Startkontingent, reise 
og opphold

Titleist Tour

Egenandel spiller: 1000,-
Grunnstøtte: Startkontingent, reise 
og opphold

Generell informasjon

For alle turneringer gjelder prinsip-
pet om samkjøring og flerperson rom 
der det er mulig. Dekking av kostna-
der skal godkjennes av leder for tur-
neringsgruppen før avreise!

Reiseregning

Kvalifiserte spillere mottar økono-
misk støtte fra klubben med grunn-
lag i oppnådd resultat i aktuelle 
turneringer. Reise støtte blir utbetalt 
etterskuddsvis og kun mot fremviste 
kvitteringer.

Lyst å være med i turnerings-
gruppen?

Kontakt klubbsekretær Halvor Ei-
lerås

Telefon 53 74 2020
klubb@haugaland-golf.no
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