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• Match/turneringskalender 2016 

Kalenderen blev gennemgået og revideret. 

Der blev sat ansvarlige på listen for næsten hele året 

for så vidt angår matchledere, turneringsledere, startere og hjælpere 

samt baneopsætning 

Turneringskalenderen vil fremgå af hjemmesiden og sendes til de 
relevante interessenter. 

 

 

• Klubmesterskaber 2016  
Det blev aftalt, at Turneringsudvalget vil se positivt på eventuelle 

ændringer, og der blev nedsat en arbejdsgruppe – bestående af Jørgen W. 

Nielsen, Mette Mikkelsen og Villy Poulsen. 

De vender tilbage til udvalget med et oplæg på næste møde. 
 

• Uddannelse/oplæring  
Jørgen W. Nielsen gennemgik et oplæg, han havde lavet, der indeholder 

Turneringsudvalgets opgaver, Turneringsmodulet i Golfboks, 
turneringsleders og starters opgaver samt praktiske opgaver i forbindelse 

med matcher og noget omkring baneopsætning. Disse vejledninger sendes 

til medlemmerne af Turneringsudvalget.  

Jørgen afholder i april måned kursus i turneringsmodulet i Golfboks for 

interesserede medlemmer af udvalget 
 

• Flere deltagere i klubbens matcher  
Det blev aftalt, at alle deltagere i klubbens matcher gennem sæsonen får 

tildelt et lod med sit DGU-nr. Spilleren udfylder en lille talon, når man 
indskriver sig til matchen. Når sæsonen er færdig (gløgg-matchen) bliver 

der trukket lod mellem alle ”lodder” om en førstepræmie på kr. 5.000,- 

som gavekort til Caddie Golfrejser. Beløbet forventes inddækket via øget 

matchfee på kr. 10,- pr. gang. Derudover sponserer Caddie Golfrejser 
yderligere 5 præmier bestående af gavekort á kr. 1.000,- Det er ikke et 

krav at man er til stede ved lodtrækningen. 

 



 

• Regionsgolf  
Alle hold er nu tilmeldt og spilleplan, resultater og 

turneringsbestemmelser kan ses på hjemmesiden www.east.regionsgolf-

danmark.dk Der er udfærdiget en beskrivelse af regionsgolf samt en 

beskrivelse af jobbet som holdkaptajn. Disse er lagt på vores hjemmeside 
under nyheder og regionsgolf, ligesom de er hængt på opslagstavelen i 

klubhuset. Der er samtidig ophængt tilmeldingslister til de forskellige 

rækker. Sidste tilmeldingsfrist er 29. April 2016.  

Der mangler holdkaptajner til holdene i A, B, Veteran C, Veteran Elite og 
Super Veteran 

 

• Sommer/vinterturnering  
Vinterturneringen er ved at være slut og er igen ledet fortræffeligt af Kurt 
Christensen. Mogens Nielsen sørger for at takke Kurt på sidste dag og give 

en lille erkendtlighed. 

Mette og Steen vender tilbage med propositionerne for 

sommerturneringen. 

 

• Forslag til Generalforsamlingen fra Preben Larsen 

Preben Larsen har igen i år fremsendt forslag til bestyrelsen omkring en 
ændring af resultatopgørelsen i klubbens matcher, hvor Preben ønsker 

reglen omkring afgørelse ved de sidste 9, de sidste 6, de sidste 3 huller 

m.v. ændret til afgørelse via laveste handicap. 

Bestyrelsen mener ikke, at det er et forslag der skal behandles på 
Generalforsamlingen, men dette vil blive afgjort af dirigenten. 

Forslaget blev også behandlet i 2015, hvor det blev nedstemt. 

Vi har drøftet forslaget i Turneringsudvalget og er enige om, at vi ikke kan 

stemme for dette, men fortsat ønsker nuværende regel bibeholdt, hvilket i 

øvrigt også er i overensstemmelse med golfreglerne og DGU 
 

• Eventuelt  
Der var ingen yderligere punkter  

Næste møde aftalt til torsdag, den 19. maj. 
 

 

    Referent: Thomas Keller 

 
 

 


