Referat
Møde i Turneringsudvalget
24. januar 2017
Deltagere: Thomas Keller, Susanne Keller, Villy Poulsen, Niels Gram, Jørgen
Riedel, Mette Munch Mikkelsen
Afbud fra: Henrik Holm, Claus Bo Jensen

• Udvalgets sammensætning.
Velkommen til de nye medlemmer: Jørgen Riedel, Niels Gram og
Claus Bo Jensen. Lars Busborg fortrød og er ikke nyt medlem.
Det er – trods forespørgel – ikke lykkedes at få et nyt medlem fra
Seniorklubben. Udvalget vil gerne have 2 yderligere medlemmer, så
hvis der er interesserede, kan de henvende sig til formanden.
• LF-mesterskaberne
Der var indkaldt til et møde i Storstrømmen onsdag, den 23.
november vedr. fremtiden for LF-mesterskaberne.
Thomas Keller deltog.
Problematikken er, at der ikke er mange deltagere fra klubberne til
disse mesterskaber.
Der blev enighed om, at mesterskaberne fortsætter nuværende
turnus og dermed fortsætter yderligere 5 år. Næste gang bliver i
Storstrømmen søndag, den 8. oktober. Det er klubmesteren og
runner-up, der kan deltage, og der skal gøres opmærksom på dette i
propositionerne, og der skal ske afklaring om deltagelse på dagen
for klubmesterskaberne.

• Regionsgolf
Der er tilmeldt de samme 7 hold som i 2016.
A-B-C og D samt VE1, VC1 og SV11
Datoer og tidspunkter for hjemmekampe er fastsat og kan ses på
hjemmesiden for Regionsgolf Øst.
Der er skrevet til holdkaptajnerne for sidste år, og de er blevet
opfordret til at fortsætte. Det er endnu uvist, hvor mange der vil

fortsætte, men p.t. mangler der holdkaptajn på A, mens C og SV11
fortsætter. Hvis der er nogen, der gerne vil være holdkaptajn, må de
meget gerne kontakte Thomas Keller.
Der vil i løbet af februar blive opsat tilmeldingslister i klubhuset.

• Matcher i 2017
På baggrund af de ringe tilmeldinger til matcherne i 2016, har
udvalget besluttet, at der ”kun” bliver 5 officielle matcher i 2017.
Åbningsmatch søndag, den 2. April
Forårsmatch søndag, den 21. Maj
Midsommermatch med spisning m.v. lørdag, den 1. juli
Cross-Country match søndag, den 1. Oktober
Gløgg-match søndag, den 12. November
Synoptik Cuppen bliver ikke aktuel i 2017.
I stedet vil DGU lave en DGU Klubcup, hvor årets 3 første matcher vil
være tællende i denne.
I årets første 2 matcher vil spillerne blive sat sammen i de enkelte
handicapgrupper. Øvrige matcher vil blive blandet.
Matcher for første halvår vil snarest blive lagt på golfboks.
Klubmesterskaber bliver i weekenden 9-10. September og vi vil på
trods af mindre tilmelding i 2016 fastholde Netto-mesterskabet i
2017.
Mere omkring dette senere, hvor vi også vil løfte sløret for
yderligere sociale arrangementer i forbindelse med
klubmesterskaberne i håb om, at det bliver en sjov og festlig
weekend for alle klubbens medlemmer.
Der vil igen i 2017 blive afholdt en match over 9 huller for spillere
med handicap fra 28,1 fredag den 4. August.
Sommerturneringen (hulspil for par) vil blive gentaget, dog med
mindre grupper og kampe. Ansvarlige er Mette og Jørgen.

• Eventuelt
Næste møde 23. Marts kl. 19.00.
Referent: Thomas Keller

