GOLF KLUB ZLATI GRIČ

POROČILO za leto 2017
 Golfska sezona je bila uspešna. Na odlično urejenem igrišču Zlati grič je bilo mogoče igrati vse
do sredine novembra. V letu 2017 se nam je pridružilo 29 novih članov in tako je bilo ob koncu
leta 209 aktivnih članov s plačano članarino.
 Tekmovalna sezona 2017 je bila za naše člane kluba prav tako uspešna. V kategoriji mladih
golfistov, ki se financirajo preko SKLADA za perspektivne golfiste, imamo dva reprezentanta,
to sta Jan Hribernik v članski reprezentanci in Hana Mirnik v mladinski reprezentanci GZS.
Izkušnje nabirata tudi na turnirjih v tujini in sta uvrščena na WAGR (WORLD AMATEUR GOLF
RANKING) lestvico. Tekmovala sta tudi na SLO-AM turnirjih, kjer je Jan v svoji kategoriji (člani)
zasedel skupno 1. mesto, Hana pa pri mladinkah skupno 4. mesto.
Prav tako uspešno so zastopali barve kluba člani mladinske sekcije, Primož Zidanšek, Niko in Tomi
Bezenšek ter Erazem ALIČ, ki so se udeleževali SLO-AM turnirjev in šolskih tekmovanj in v svojih
kategorijah dosegli solidne rezultate.
SLO-AM : mladinci U-16 (6 turnirjev):
7. mesto - Niko Bezenšek
11. mesto - Primož Zidanšek
Šolska tekmovanja (6 turnirjev):
mladinci U-18: 2. mesto - Tomi Bezenšek
dečki U-8:
1. mesto - Erazem Alič
 V Skladu za perspektivne golfiste smo zbrali 2.000,00 € donatorskih sredstev, ki so bila
namenjena kritju stroškov tekmovanj v okviru GZS (SLO- AM in šolska tekmovanja) za mlade,
ki trenirajo v klubu in za vzdrževanje vadbišča. Stroške tekmovanj v tujini in treninge so v celoti
krili starši otrok.
Na državnem prvenstvu v MID-AM je moška ekipa osvojila četrto mesto, tekmovanje v ženski kategoriji
pa v letu 2017 žal ni bilo izvedeno.
 Čez celo sezono je potekala LIGA ZLATI GRIČ. Sodelovalo je 10 ekip (64 igralcev). Po šestih
odigranih kolih so bruto zmagovalci postali člani ekipe Zlati grič, neto zmagovalci pa člani
ekipe Novista. Med posamezniki je bil najboljši bruto Jani Šribar, neto zmagovalka pa je
postala Jožica Jemenšek.
Golf klub je organiziral že tradicionalne turnirje : otvoritveni turnir, Moljkov turnir, Florjančičev turnir
in klubsko prvenstvo.
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GOLF KLUB ZLATI GRIČ
Klubski prvaki so postali:
-pri članih

Jan Hribernik

-pri članicah

Brigita Fučik

-pri mladincih

Primož Zidanšek

-pri seniorjih

Stane Rajh

 Sodelovanje s podjetjem Zlati grič d.o.o. je bilo zelo dobro. Dogovorjene ugodnosti za člane
našega kluba (igralnine, letne karte) so se pokazale kot odlične. V njihovi organizaciji so čez
celo sezono so potekali turnirji Challenge, ki so bili dobro obiskani.
 Organizirali in udeležili smo se medklubskih srečanj z golf klubom Lipica, Moravske Toplice,
Slovenska Bistrica in Radenci in družabnega srečanja na golf igrišču Smlednik za prehodni pokal
Slovenije.
Prav tako je klub plačal prijavnino za Štajersko ligo, ter prijavnino ter udeležbo na finalnem turnirju
ekipi v MID-AM ligi Slovenije.
V ženski sekciji so aktivnosti v preteklem letu potekale predvsem v sodelovanju na predtekmovanjih
Audi eclectic. Žal je finalni turnir Audi Eclectic odpadel.
 Koncept avtomatiziranega delovanja vadbišča deluje zelo dobro. Poleg avtomatov za pijačo
je dobro deloval tudi avtomat za deljenje žogic na kartice ali kovance. Klub je na začetku sezone
kupil nove vadbene žogice. Vadišče je bili ustrezno vzdrževano in urejeno.
Dobro so bili obiskani tudi brezplačni treningi za člane kluba, pod strokovnim vodstvom, ki so dobra
možnost osvojitve novih golfskih znanj s pomočjo učiteljev.
 Po koncu letne sezone se je dogajanje preselilo v Indoor center Zlati grič. Tudi v indoor centru
potekajo brezplačni treningi za člane kluba. Indoor center je na razpolago vsem članom golf
kluba Zlati grič. Poleg golfske vadbe poteka tudi trening fizične pripravljenosti.
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GOLF KLUB ZLATI GRIČ

PROGRAM za leto 2018
V letu 2018 se načrtuje:


Pokritje vseh finančnih obveznosti za nazaj



Organiziranje PRVENSTVA GOLF KLUBA ZLATI GRIČ za leto 2018 ter ostalih tekmovanj in
turnirjev po planu (priloga)



Udeležba na turnirjih in ligah pod okriljem GZS



Organizacija in udeležba na medklubskih srečanjih



Udeležba igralcev mladinske sekcije na šolskih turnirjih in turnirjih Slo-am



Omogočiti vadbo mladih ob ustreznem strokovnem vodstvu in ustreznih pogojih



Vključitev večjega števila otrok v organizirano vadbo



V sodelovanju z lastnikom in upravljavcem igrišča se dogovoriti za dodatne ugodnosti za člane
kluba, predvsem pa za mlade perspektivne igralce



Pridobiti dodatne donatorje za SKLAD za perspektivne golfiste



V sodelovanju z lastnikom vadbišča in stavbe v kateri je INDOOR, rešiti status vadišča in
prostora za indoor na daljši rok,



Reorganizacija vzdrževanja in upravljanja »vadišča in indoor centra«



Osnove organiziranja AKADEMIJE golfa



Pridobitev novih in dodatno izobraževanje strokovnega kadra



Organizirati večje število tečajev golfa, kar pomeni več novih članov kluba



Organizirati, pod ugodnimi pogoji, golfski izlet za člane kluba



Pri GZS doseči, da se del sredstev nameni za delo z mladini in za urejanje vadišča

Predsednik
Franc Skerbinek, l.r.
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