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POSTANITE DEL ZGODBE

Verjamemo, da lahko najvztrajnejše iz naših vrst pripeljemo 
na najvišjo raven – v profesionalni golf. Strokovna in finančna 
podpora tekmovalcev sta zahtevni, tako za preskok na 
naslednjo razvojno stopnjo poleg navdušenja potrebujemo še 
nekaj več. Da bi lahko raven dela in rezultate na tekmovanjih 
še izboljšali ter otrokom omogočili osvojiti svetovni vrh golfa, 
vas vabimo, da našo vizijo podprete tako načelno kot tudi z 
materialnim prispevkom po vaših močeh in meri.

»Verjamemo,  
da lahko najvztrajnejše  
iz naših vrst pripeljemo na najvišjo 
raven — v profesionalni golf.«
Matjaž Car, glavni trener

DESETLETJE  
BREZ PREDAHA 
Začetki delovanja Racman golf šole segajo 
v leto 2007. Delovali smo na vadbišču v 
Trebnjem in na takrat novoodprtem igrišču 
v Trnovem. Že takrat se je pokazalo, da je 
treba več pozornosti posvetiti delu z otroki 
in mladostniki. Našemu idejnemu vodji in 
glavnemu trenerju Matjažu Caru se je takrat 
uresničila prav ta največja želja – delati v 
športu z mladimi.

Možnost združitve te plemenite igre z delom 
z mladimi nas je spodbudila k trdemu delu. 
Prepričani smo bili in še vedno smo, da se 
na področju golfa med mladimi v Sloveniji da 
narediti več.

Tako je nastala Racman golf šola, katere cilj 
je že od vsega začetka otrokom približati golf 
prek igre, zabave in s karseda veliko druženja. 
Naš osnovni cilj je, da se otrok v naši sredini 
dobro počuti in da rad prihaja na ure golfa, kjer 
se nauči vseh veščin te igre.

KONTAKTI
»Potrebuješ željo, odločnost, 
disciplino in požrtvovalnost. 
Združi vse skupaj, in tudi če 
ne zmagaš — ali sploh lahko 
izgubiš?«
Matjaž Car, glavni trener



TEKMOVALEC 
NAJ BO

Na začetku si nismo upali razmišljati 
o golfu kot edinem poslanstvu, 
predvsem pa ne o tekmovalnem golfu. 
A uspešno delo v prvih treh letih nas je 
pripeljalo do tega, da smo organizirali 
prve tekmovalne skupine. Ustanovili 
smo Racman golf klub in šele ta je 
lahko zagotovil stalno organizacijsko, 
strokovno in finančno podporo, 
nujno potrebno za dobro delovanje 
tekmovalcev in šole.

Poleg programov Racman golf 
šole smo se lotili tudi organizacije 
tekmovanj za najmlajše – Racman cup. 
Zavezali smo se, da bo to tekmovanje 
postalo največje v osrednjeslovenski 
regiji, kar smo tudi dosegli, saj smo že 
v letu 2015 uspeli organizirati tridnevni 
mednarodni turnir z več kot 80 
udeleženci iz petih držav.

OD MALČKOV DO 
MLADIH ODRASLIH

Vizija o razširjenosti golfa med mladimi je 
spodbudila tekmovalno naravo celotnega 
tima in otrok. Sestavili smo ekipo trenerjev, 
specializiranih za delo z mladimi. Njihovo 
predano delo in programi, sestavljeni posebej za 
otroke in mlajše, nam zagotavljajo dolgoročno 
dobre rezultate. Naš cilj je s pomočjo športa 
mlade vzgojiti, jim pomagati dvigniti kakovost 
življenja v času najstništva ter seveda omogočiti 
tekmovalcem, ki resno trenirajo, najboljše pogoje 
za doseganje vrhunskih rezultatov.

ZA ODLIČJA IN 
NACIONALNE BARVE

Danes je v Racman golf šolo vključenih več 
kot 50 otrok v vseh starostnih skupinah – od 
najmlajših, ki že pri treh letih vihtijo palice, do 
mladincev. Otroke smo s trdim delom pripeljali 
do HDCP pod 5 in jih uvrstili na evropski in 
svetovni seznam golfistov.

Naša zgodba nas je v devetih letih pripeljala 
med najuspešnejše klube v tekmovalnem golfu. 
Pohvalimo se lahko s tremi odličji z ekipnih 
državnih prvenstev članov in mladincev ter 
sedmimi v posameznih kategorijah na mladinskih 
državnih prvenstvih. Kar pet naših tekmovalcev 
redno zastopa barve slovenske reprezentance. 

»Pohvalimo se lahko s 
tremi  odličji z ekipnih 
državnih prvenstev 
članov in mladincev ter 
sedmimi v posameznih 
kategorijah na 
mladinskih državnih 
prvenstvih.«
Matjaž Car, glavni trener

»Dodatni napor je tisto, 
kar loči zmagovalca od 
drugega mesta.«
Matjaž Car, glavni trener

»Kar pet naših 
tekmovalcev 
redno zastopa 
barve slovenske 
reprezentance.«
Matjaž Car, glavni trener


