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Referat fra møde i turneringsudvalg 17. juni kl. 18.00 i klubhuset 
Til stede: Jesper Thøger Christensen, Henning Kusk Larsen, Kirsten Nielsen, Aage Pedersen, Marianne Møller, 
Anders Dørum og Helene Jensen 
Afbud: Lotte Haugaard 
Referent: Jesper Thøger Christensen 
 
Referat fra sidste møde godkendt 
 
1. Opfølgning på sidste møde 
Online betalingsløsning 
I july blev det af bestyrelsen besluttet kun at bruge MobilePay som en nødløsning ift. at ProBoxen går ned. 
Bestyrelsens vurdering pt er at det vil være for administrativt tung en løsning at tage i brug til andet. 
 
Mad i forbindelse med turneringer  
Turneringsudvalget er ansvarlig for at finde personer som vil hjælpe med mad 
Oprydning omfatter opvask, rengøring af grill og at tørre de værste borde af. Det omfatter således ikke 
støvsugning. 
Det er ikke turneringslederen der skal gøre dette, men sørge for at minde madholdet om at de får det gjort 
inden de smutter. 
 
 
2. Evaluering af 2019 
Turneringer frem til og med Spar Nord Turneringen er evalueret ved sidste møde og alle turneringer er 
evalueret gennem særskilt turneringsrapport. 
 
Nibe Handelsforenings turnering - 30. juni 

- Prisen er for egne medlemmer på 275 kr er for høj.  
- Bestyrelsen bør i stedet gøre mere ud af at tiltrække deltagere fra andre klubber.  

 
GF Forsikring - 25. august 

- Intet at bemærke ud over det der er anført i turneringsrapporten 
 
Klub-, række- og stablefordmesterskaber - 31. august og 1. september 

- Medlemmer tror det er for klubbens bedste, men reelt kan alle deltage. 
- Alle skal blive bedre til at fortælle positivt om turneringen 
- Evt. ændre hovednavn til Årsfest 

 
Klubmesterskaber i hulspil - 22. september 

- God opbakning og godt format 
- Evt. tilføje hulspilsturnering som alle kan tilmelde sig. 

 
Sebber cup - april til 21. september 

- Alle matcher afviklet og godt med nyt format 
- Evt. tilføje hulspilsturnering på finaledagen som alle kan tilmelde sig. 

 
Natgolf - 4. oktober 

- Godt mørkt i år. 
- 6 ud af 15 deltagere kom fra andre klubber - Så det gennem facebook og fik en god oplevelse. 
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- Få deltagere skyldes måske mange turneringer i samme weekend (Løvfaldsmatch og WosTow) 
- Næste år skal der være mulighed for kun at tilmelde sig sidste 9 huller med natgolf, så dem der er på 

arbejde også kan nå at være med.  
- Tilmelding rykkes til tidligere, så nemmere at bestille bolde, lys mv. 

 
Vinterturnering - 27. oktober 

- Flere nybegyndere deltog  
- Husk information om løbende start ved udsendelse af mail på golfbox efter tilmeldsfristen. 

 
Cross Contry - 10. nov 

- Intet at bemærke ud over det der er anført i turneringsrapporten 
 
Andeturnering - 1. dec 

- Pt. kun 8 tilmeldte 
 
 
3. Opfølgning på svar på spørgeskema 
Svar på spørgeskema blev gennemgået 
Det går igen af flere ikke har tid til at deltage i turneringerne da de tager en hel dag.  
Derfor prøver vi i 2020 med en ny turnering i foråert over 9 huller og med mulighed for alle kan deltage. 
 
Det går også igen at flere gerne vil prøve andre turneringsformer.  
Derfor prøver vi i 2020 at lave en holdturnering med forskellige former for parspil. 
 
 
4. Turneringsplan 2020 
Datoer, turneringsformat og bemanding blev diskuteret og foreløbig kalender fastlagt.  
Se vedhæftede regneark. 
Øvrige notater til udvalgte turneringer følger nedenfor: 
 
Åbningsturnering marts 
Bliver med mulighed for frit at vælge teested 
 
GF Forsikring turnering  
Forslag om at ændre formatet til 3x6 hullers parmatch. 
Henning følger op 
 
Vintertidsturnering 
Ændres til at foregå over 9 huller 
 
 
5. Næste møde 
Mandag den 20. januar 2020 kl. 1830-2030. 
Dagsorden: 

- Opsætning af turneringer i golfbox (medbring PC) 
- Bemanding af turneringer 
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6. Eventuelt 
Anders træder ud af udvalget men vil gerne stå for natgolf igen i 2020 
Udvalget takkede for Anders indsats og er glade for han vil fortsætte med at arrangerer natgolf. 
 
Turneringsbestemmelser  
Husk at læse korrektur inden tilmelding åbner 
 
Annoncering for turneringer 
Turneringsleder skal huske at annoncerer gennem hjemmeside, nyhedsbrev og facebook 
Hanna kan kontaktes for hjælpe hermed. 
 
Poster med turneringskalder til opslag i klubhuset 
Som gør opmærksom på at alle turneringerne er åbne for medlemmer og begyndere får kendskab hertil 
 
 
Aktionsliste 
Se opgavefordeling i referatet ovenfor, men i tillæg hertil er der følgende opgaver: 
 
Hele udvalget 

- Find ud af hvilke datoer man kan hjælpe (husk man kan spille med selv om man er turneringsleder) 
- Turneringslederne for de enkelte turneringer skal som udgangspunkt sørge for at have opdateret 

deres turneringer senest 6 uger før. 
 
Jesper Thøger Christensen 

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

til medlemmer 
- Turneringsplan sendes til greenkeeperne så det sikres der klippes greens på turneringsdage 
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Generelle noter omkring klubbens turneringer 
 
Turneringskomité 
Til hver turnering nedsættes en turneringskomité som består af turneringsleder og -assistent. 
På den måde kan komiteens medlemmer deltage i turneringen uden at skulle komme i habilitetsproblemer. 
Eftersom der er to medlemmer sikres en vis grad of objektivitet hvis der skulle opstå afgørelse hvor den ene 
må erklære sig inhabil. 
Skulle der opstå regelsituationer under turneringen (slagspil eller stableford) skal spillerne blot spille to bolde 
og situationen afgøres i klubhuset inden aflevering af scorekort. 
 
Komitéen deles opgaverne imellem sig, men har som udgangspunkt følgende opgaver: 
Turnerringslederen er ansvarlig for: 

- Afvikling af turneringen og uddelegering af opgaver. 
Turneringsassistenten er ansvarlig for: 

- At tage foto hvis der er fælles samling forud for turneringen 
- At tage samlet foto af alle deltagerne sammen med vinderne 
- Lave kort referat til hjemmeside 

Se i øvrigt komitéens opgaver og ansvar af følgende link. 
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/afsnit-1 
 
Turneringsinstruks 
Excel dokument indeholder årshjul, opgaveliste og turneringsrapport. 
Turneringsrapport skal udfyldes efter hver turnering og sendes til formanden som samler sammen til 
evaluering af sæsonen. 
 
Række inddeling  
For at gøre præmiefordeling lettere og undgå rækker med få deltagere indføres følgende rækkeinddeling: 

• Deltagere med handicap op til og med 15 spiller slagspil i A-rækken. 
• Deltagere med handicap fra 15,1 til 36 spiller stableford i et antal lige store rækker baseret på antal 

deltagere. Opdelingen finder sted efter tilmeldingsfristens udløb og inden startlisten offentliggøres. 
Dog afvikles vintertids og andeturnering med 2 lige store rækker, ligesom Sebber kloster turnering opdeles i 
rækker svarende til regionsmesterskabet. 
Som noget nyt indføres en fast række for deltagere med handicap over 36 i turneringsudvalget turneringer. 
Spilleform evalueres fra gang til gang sammen med Styregruppe for rekruttering og fastholdelse.  
 
Procedure i golfbox 

- Række inddeling indføres i golfbox ved overstående beskrivelse i tekstfeltet og ved at oprette A-
række for hcp 0-15, B-række for hcp 15,1-36 og C-række for hcp 37-72.  

- Efter tilmeldingsfristens udløb opdeles B-rækken i et antal rækker efter antal deltagere.  
 
Vejledning for oprettelse af rækker:  

- Ved 36 deltagere eller derover oprettes 2 rækker 
- Ved 54 deltagere eller derover oprettes 3 rækker 

 
Klubkalender på Golfbox 
Der er ok at sætte klubber i klubbens åbnings-, afslutnings og udebanematcher ind i klubkalender på golfbox. 
 
Regler for fotos og referater 
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Som det fremgår af klubbens privatlivspolitik 
https://www.sebbergolf.dk/skgs-privatlivspolitik-gdpr/ 
Kan vi frit tage situationsbilleder i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer. 
 
Yderligere må vi videregive personoplysning til journalister der dækker turneringen. Det fortolkes som at vi 
må offentliggøre navn på vinderne i forbindelse med hjemmeside, referater mv. 


