
Møde turneringsudvalget d. 23/3 

Tilstede: Lotte, Leif, Henning, Stefan, Susanne, Helene og Marianne 
Afbud: Ole 
 
Valg af referent: Marianne 
 
Ad. 1. “Nærmest pinden” invitation fra made in Denmark. Ole Nicolajsen har tilbudt at 
være ambassadør. Foregår i Uge 20 mandag-søndag her i klubben og valg af teested 
bliver hul 4. Forslag til at der kommer et banner op på hul 4. 
 
Ad. 2 Bemanding af turneringer. Vi gennemgår turneringer og sætter navne på. (Særskilt 
mail med oversigt) 
 
 
Ad. 3. Ændringer og diverse ift. turneringer og ift. restriktioner:  

• Vi skal have samlet op på klubmesterskab i hulspil i forhold til om det skal være via 
kvalifikation eller simpel tilmelding. Vi udsætter påsætning/bemanding. Helene 
følger op og kontakter Kristian. 

• Lotte mener Spar Nord skylder en turnering pga. aflysning sidste år. Leif følger op 
på det. 

 

• Vi venter med påsætning af de sidste turneringer til næste møde. 
 

• Mad til turneringer: Vi har aflyst mad til de første turneringer og aftaler at mødes 
inden Sebber Kloster turnering d. 6/6 

 

• Pga.Corona kan vi blive nødt til at ændre opsætning. Eksempelvis lige store 
grupper ændrer grænsen mellem a og b rækken.  

• Vi spiller udelukkende stableford.  

• Forespørgsel fra en kvindelig spiller om vedkommende må spille fra gul. Det er for 
sent at ændre til førstkommende turnering, men vi prøver at give valgmulighed til 
Nibe Handelsforenings turnering.  

 
Ad 4. Vi laver en gennemgang af opsætning i Golfbox, så vi alle på sigt kan blive 
superbrugere. Vi opsætter Sebber Kloster turneringen sammen.  
Stefan beder Povl, om at nye medlemmer i turneringsudvalget får adgang som 
administrator. 
Næste møde kopierer vi opsætning til de resterende turneringer for at øve. Medbring PC 
eller iPad.  
 
 
Evt.  Helene sender oversigt over arbejdsopgaver i forbindelse med turneringer samt 
turneringsrapport ud til udvalgets medlemmer.  
 
Næste møde: Tirsdag d. 4/5 kl. 16.00 



 

SvarVideresend 

 


