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Referat fra møde i turneringsudvalg 27. november kl. 17.00 i klubhuset 
Til stede: Jesper Thøger Christensen, Henning Kusk Larsen, Aage Pedersen og Leif Jensen 
Afbud: Kirsten Nielsen 
Uden afbud: Anders Dørum og Lotte Haugaard 
Referent: Jesper Thøger Christensen 

 
Erfaringer fra DGU-kursus i turneringsledelse 
Turneringsleder - Min 2 turneringsledere til hver turnering så begge kan spille med i forbindelse med slagspils 
turneringer (spiller kan blot spille to bolde hvis de er i tvivl om en regel) 
Med to turneringsledere kan assistentens ansvar være at tage foto og lave referat  
 
Dårlig opførsel - Mulighed for strafslag - men anbefales ikke indført.  
 
Ansvar som turneringsleder - Banens opsætning (pæle, hulplacering, areal under reparation osv.) og 
regelkyndig hvis der ikke er udpeget en dommer.  
Læs mere her: https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/afsnit-1 
 
Ophæng procedure for afbrydelse af spil i klubhuset 
Èn lang hyletone:  Øjeblikkelig afbrydelse af spillet, bolden markeres 
Tre på hinanden følgende hyletoner, som gentages: Hullet kan spilles færdigt, inden spillet afbrydes 
To korte hyletoner, som gentages: Genoptagelse af spillet 
Straf for overtrædelse af ovennævnte: DQ (Regel 5.7b) 
 
Indskriv afsnit om transport i forbindelse med almindelige turneringsbestemmelser 
”Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde – med mindre spilleren har en 
legitim medicinsk eller anden begrundelse for det. Turneringslederen afgør om begrundelsen er legitim.” 
 
Tag stilling til om lokalregel om at droppe på fairway mod 2 strafslag skal gælde i klubturneringer 
Skal ikke gælde i klub, række og stablefordmesterskaber, men hvad med resten af klubturneringerne. 
Der tages stilling på næste møde 
 
 

Generelle forhold omkring klubturneringer i 2019 
Rækkeinddeling  
For at gøre præmiefordeling lettere og undgå rækker med få deltagere indføres i 2019 følgende 
rækkeinddeling: 

• A-række hcp 0-15 slagspil. 

• Øvrige deltagere opdeles i lige store rækker efter antal deltagere. 
 
Dog afvikles vintertids- og andeturnering med 2 lige store rækker. 
 
Turneringsafvikling 
Fjern online leaderboard i forbindelse med almindelige klubturneringer så folk ikke kender vinder før 
præmieoverrækkelse. 
 
Foto 
Billede af alle turneringsdeltagerne sammen med præmievinderne så sammenhold og opbakning til 
turneringer kommunikeres gennem efterfølgende referat på hjemmeside, i avis osv. 
 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/afsnit-1
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Præmier til mesterskaber 
Gælder for klub, række- og stablefordmesterskaberne, men også Sebber Cup og klubmesterskaberne i hulspil 
Der arbejdes mod at uddele badge til vinderne (Total 20 kort til omkring 500 kr)  
Delte meninger om man skal fortsætte med uddeling af diplomer i ramme eller de blot skal sendes på email 
efterfølgende.  
 
 

Turneringsplan 2019 
Se vedhæftede regneark 
Øvrige notater til udvalgte turneringer følger nedenfor: 
 
Åbningsturnering 31. marts 
Ingen præmiepakke fra DGU til åbningsturnering 
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/ingen-pr%C3%A6miepakker-fra-dgu-til-klubbens-
%C3%A5bningsturnering-i-2019 
 
Nibe handelsstandsforening turnering 30 juni 
Hvis turneringsudvalget skal være arrangør, skal der: 

- være bedre kommunikation og medbestemmelse 

- forskellig pris for medlemmer og ikke medlemmer 
Leif følger op 
 
GF Forsikring turnering 25. aug. 
GF vil gerne sponsorere igen men denne gang med turneringsudvalget som arrangør. 
Leif følger op 
 
Klubmesterskaber i slagspil 
Fra 2018 

- Godt der blev flyttet huller mellem lørdag og søndag 
- Godt med indtastning af score på telefon  

Til 2019 
- Ville være godt med visning på projektor så det evt. kan være med til at fastholde folk i klubhuset 
- Det er udvalgets opfattelse at opdeling af Midage i 30+ og 40+ samt Veteran i 60+ og 70+ fik flere til 

at deltage og indføres derfor fremadrettet på samme niveau som de andre rækker 
- Husk DGU har en bagvagt som kan bruges til afklaring af regelspørgsmål i weekend med 

klubmesterskab https://www.danskgolfunion.dk/artikel/bagvagt-ved-klubmesterskaberne 
 
Stablefordmesterskaber 

- I håbet om flere vil deltage stilles der forslag om at deltagere i klub og rækkemesterskaber også er 
med i stablefordturnering.  

- Efter model fra Himmerland. (Spilleformen er som nævnt slagspil - dog afvikles en sideløbende 
stablefordkonkurrence. Vælger en spiller således at strege et hul, er den pågældende spiller 
udelukket fra slagspilsmesterskabet, men kan fortsat gøre sig gældende i stablefordkonkurrencen.) 

- 3-4 lige store rækker afhængig af antal deltagere 
- Der reguleres ikke handicap mellem runder og man skifter således ikke række 
- Forslaget behandles på næste møde 

 
Klubmesterskaber i hulspil 
Fra 2018 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/ingen-pr%C3%A6miepakker-fra-dgu-til-klubbens-%C3%A5bningsturnering-i-2019
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/ingen-pr%C3%A6miepakker-fra-dgu-til-klubbens-%C3%A5bningsturnering-i-2019
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/bagvagt-ved-klubmesterskaberne
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- Godt at der blev spillet placeringskampe 
- Ikke meget at lave for turneringsleder 

Til 2019 
- Godt med kval gennem klubmesterskaber i slagspil. Men der suppleres op med separat tilmelding så 

man når op på henholdsvis 8 damer og 8 herrer. 
- Herrerne spiller først 1-12 dernæst 13-6 og finale 7-18. Placeringskamp afvikles dog kun over 9 huller 

så man i højere grad kan følge med i de vigtige matcher 
- Damer spiller først 1-9, dernæst 10-18 og finale 1-9. Placeringskampe afvikles dog kun over 6 huller 

så man i højere grad kan følge med i de vigtige matcher. 
 
Sebber Cup 
Fra 2018 

- Fint med spil fra blå tee 
- Ikke alle får betalt 
- Finaler som ikke afvikles 

Til 2019 
- Betaling skal gøres lettere eller fjernes da det kræver for meget administration 

Løsning kan være ikke at uddele præmier men kun diplom og bagmærke.  
- For at sikre finaler afvikles deltager top 4 i finale med kampe over 12 huller og placeringskampe over 

9 huller. 
- Alternativ til taberrække  

Indført for at give folk to kampe, men giver ekstra administration. 
Forslag 1 - Fjern rækken  
Forslag 2 - Fjern rækken og lav indledende puljer hvor kampe skal afvikles over 10 uger og  
top 2 går videre til 1/8- eller 1/4-dels finaler.  
4 puljer med 3-4 spillere giver mellem 12 og 16 deltagere - 1/4-dels finaler 
8 puljer med 3-4 spillere giver mellem 24 og 32 deltagere - 1/8-dels finaler 
Men hvad med 17-23 deltagere og vil det ikke blot kræve endnu mere administration? 
Forslag gennemgås på næste møde 

 
Flagspilsmatch 
Hvad gør vi for at få flere til at deltage? 

- Spil med maks slag svarende til 0 point (maksimum score - netto dobbelt bogey) 
- Evt. forskelligt format for deltagerne 

Henning Kusk og Aage præsenterer forslag på næste møde 
 
 

Næste møde 
Torsdag - d. 10. januar kl. 17  
Husk også deltagelse i regelaften den 8. januar kl. 18 
 
Husk i forbindelse med næste møde: 

1. Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med turneringer 
2. Skal klubbens tilmeldes DGU klubcup (tidligere Abacus Cup) 

Klubbens udvælger 3 turneringer (april til og med august), hvor man som spiller får tildelt 
ranglistepoint alt efter placering.  
Vinderen af hver handicapgruppe på ranglisten, dvs. i alt 5 spillere fra hver klub, går videre til 
landsdelsfinale i Skive 8. september og de to bedste klubhold i hver landsdelsfinale går derefter 
videre til landsfinalen 6. oktober på Midtfyns Golfklub.   
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Eventuelt 
WosTow planlægger at arrangere foursome turnering efter samme model som Sebber Cup 
 
 

Aktionsliste 
Hele udvalget 

- Find ud af hvilke datoer man kan hjælpe med turneringsafvikling 
Leif Jensen 

- Blokeringer i golfbox tidsbestilling 
- Turneringsprogram indsættes i golfbox turneringsmodul så Hanna efterfølgende kan sende nyhed ud 

til medlemmer 
- Bed Hanna om at opdatere turneringsudvalg på hjemmeside 
- Drejebog for turneringsudvalg sendes til udvalg 
- Turneringsplan sendes til greenkeeperne så det sikres der klippes greens på turneringsdage 
- 4 nye tavler - 40+ Midage Herrer, Superveteran Herrer og Klubmester i hulspil for damer og herrer 

Jesper Thøger Christensen 
- Ophæng procedure for afbrydelse af spil i klubhuset 
- Præmier til mesterskaber - undersøg hvad vinderne i 2018 syntes 
- Indskriv afsnit om transport i forbindelse med almindelige turneringsbestemmelser 

 


