Årets GAF medarbejder
GAF Danmark indstifter endnu en ny pris – ”Årets GAF medarbejder”.
GAF Danmark er stolte over at vi kan præsentere denne nye pris.
En af vores målsætninger er, at synliggøre det store arbejde som det administrative
personale gør i de danske golfklubber og golfbaner. Vi vil gerne sætte fokus på at der er en
gruppe mennesker, de ansatte, som dagligt gør en stor indsats for, at de danske golfklubber
kan fungere.
Prisen vil blive uddelt til en person, som indenfor det seneste år, har udmærket sig ved en
ekstraordinær indsats i sin golfklub. Det er ikke en pris som uddeles for lang og tro tjeneste,
men for indsatsen det sidste år.
En ekstraordinær indsats kan være aktiviteter, som har betydet en positiv udvikling for
golfklubben, det kan være en ekstra god service overfor medlemmer og gæster, det kan
være en ekstra indsats i forbindelse med en krise eller svær situation for golfklubben, det
kan være en ekstra god kollega, som altid spreder glæde og empati, det kan være en ekstra
indsats i forbindelse med nye aktiviteter eller…….

Alle kan indstille en person, som lever op til kriterierne i ”konkurrencereglerne”. Man skal
sende sin indstilling til info@gafdanmark.dk senest 31. august 2016.
Juryen vil i løbet af september udvælge 10 personer, ud af de indsendte indstillinger. Disse
10 personer vil blive offentliggjort i Golfavisen i september måned. I løbet af oktober vil
juryen begrænse det endelig nomineringsfelt til 5 personer, disse vil blive offentliggjort i
Golfavisen i oktober måned.
Til gallamiddagen på GAF Danmarks årsmøde den 3. november vil den endelige vinder af
prisen blive offentliggjort og overrakt vinderen.
Vinderen og motiveringen for tildelingen af prisen vil blive offentliggjort i Golfavisen i
november.
Vi håber på at mange vil benytte denne chance for at indstille og dermed hædre den person
de mener har gjort en god indsats i løbet af året.
Spørgsmål vedrørende indstilling, processen eller andet kan stilles til GAF Manager Jørgen
Mathiesen på tlf. 20137656 eller mail. info@gafdanmark.dk

Med venlig hilsen
GAF Danmark
bestyrelsen
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Konkurrenceregler for ”Årets GAF medarbejder”.
1. Medarbejderen skal være medlem af GAF og medlemskabet skal have været aktivt i
hele sidste år og stadig være aktivt og ikke sat til udmeldelse.
2. Indsendelse af forslag af kandidater til ”Årets GAF medarbejder” foregår i perioden
juli-august måned. Sidste frist for indsendelse af forslag er 31. august.
3. Juryen består af følgende personer; formanden for GAF, sidste års vinder af Årets
GAF medarbejder, repræsentant for DGU, manager for GAF og redaktør for
Golfavisen.
4. Juryen vælger i oktober måned en bruttoliste på 10 kandidater, blandt de indsendte
bidrag, som offentliggøres i Golfavisen.
5. Juryen vælger i oktober måned de 5 kandidater fra bruttolisten, som bliver
nomineret til prisen.
6. På GAF Årsmøde i november udpeges ”Årets GAF medarbejder” som modtager sin
pris.
7. Indstilling til ”Årets GAF medarbejder” skal sendes til info@gafdanmark.dk
8. Indstilling skal minimum indeholde: navn på den indstillede og golfklubnavn samt en
motivation for indstillingen.
9. Nomineringskriterier. Juryen skal lægge vægt på følgende:
Medarbejderens indstilling i det sidste år (perioden fra 1/1 sidste år til 1/7 i
indeværende år) som eksempelvis er et højt serviceniveau, god og empatisk kollega,
ekstra indsats i GAF aktiviteter, hjælpsomhed i egen eller andre golfklubber,
10. Alle ansatte i danske golfklubber som lever op til disse kriterier kan blive indstillet.
11. Juryens beslutning er endelig.
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