
 

Referat fra møde i Turneringsudvalget 
 
Tirsdag 28. august 2018 

 

Til stede: Kirsten Nielsen, Aage Pedersen, Leif Jensen, Jesper Thøger Christensen, Evy 

Moric og Anders Dørum Jensen 

Afbud: Lotte Haugaard 

 

Referent: Anders Dørum Jensen 

_______________________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

2. Gennemgang af turneringer 

3. Evt. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Gennemgang af turneringer 
 
Klubmesterskaberne 

Klubmesterskaberne - indtil videre er der ikke så mange tilmeldte. Der er tro på, at flere vil 

komme til. Der uddeles kun diplomer til stablefordmesterskaberne. 

 

Leif står for uddeling af scorekort om morgenen - Jesper hjælper med startlister. 

 

Sidste år var der kritik af, at hullerne ikke blev flyttet mellem lørdag og søndag. Det var et 

spørgsmål om ressourcer. Samme kritik vil formentlig komme i år. Leif tager kontakt til Poul. 

 

Der sendes en reminder ud omkring tilmelding til klubmesterskaberne - der skal gøres lidt 

ekstra i forhold til at gøre opmærksom på stablefordmesterskaberne. 

 

Leif tager sig af maden. 

 

Det skal oplyses, at der kun uddeles diplomer til stablefordmesterskaberne. Til næste års 

klubmesterskaber undersøges andre muligheder for uddeling af bevis. 

 

Som forsøg sættes det op, at spillerne løbende kan indtaste scores på runden via deres 

telefon. Manuelle scorekort skal stadig udfyldes, underskrives og afleveres til 

turneringsledelsen til gennemtjek. 
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Natgolf 

Anders er turneringsleder, og sørger følgende: 

● Bestilling og afhentning af mad 

● Bestilling af lysbolde via Poul 

● Indkøb af fakler, lampeolie og knæklys 

 

 

3. Evt. 
 

Nibe Handelsstandsforening 

 

Det blev diskuteret, hvorfor prisen for turneringen er så høj. I år er prisen 300 kr. - modsat 

tidligere år, hvor prisen var 80 kr. inden den blev flyttet. Prisen er den samme for 

medlemmer og ikke-medlemmer. Flere fravælger turneringen på grund af den høje pris. 

 

Leif tager kritikken med videre. 

 

 

Næste møde afholdes 27. november 2018 kl. 17 i klubhuset. 
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