
Tilstede: Alle
Afbud:

● Gennemgang af en opsætning
Vi fik en hurtig gennemgang, så vi har en fornemmelse for hvordan golfbox.

● Opsætning af startliste samt scoreindtastning (Hennings prøveturnering)
Blev ikke gennemført, da der ikke var tid

● Diskussion om: Hvad er turneringsudvalgets hovedformål?

Vi kører videre med det formål, som er skrevet ind i turneringsudvalgets håndbog.
Formål:

- At udarbejde turneringsplan for den kommende sæson

- Udarbejde turneringsbestemmelser

- Opsætning af turneringer i Golfbox

- Forberede og afvikle turneringer

Visioner:

- At skabe en munter og venlig kappestrid

- Der skal være turneringer for alle kategorier af spillere

- Udvælge de turneringer der passer til medlemmernes ønsker og forventninger

- Antallet af deltagere skal stå i et rimeligt forhold til anvendt tid med banelukning

- Give præmiesponsorer en oplevelse, der gør dem interesserede i fortsat deltagelse

Målsætning:

- Med udgangspunkt i fællesskabet at styrke det sociale liv i klubben

- At udvikle den enkelte spiller til gavn for spilleren selv og andre i klubben

Dette skal fremsendes til Hanna Kristensen, så hun kan få det lagt på udvalgets
hjemmeside.

Opdatering af udvalgets side - Helene tager kontakt til Hanna om dette. En gennemgang af
siden skal på til et senere møde.

● implementering af nybegyndere i almindelige turneringer - oplæg til et senere
møde omkring samarbejde med begynderudvalg

Forslag til møde begynderudvalget tirsdag d. 7.- 14 dec. kl. 16.30 -8. -15. dec. kl. 16.30

● Fastlægning af næste års turneringer (årshjul bliver lagt til december-møde).

Åbningsturnering



3x6 huller
Sebber Kloster turnering u/regionsgolf
Nibe Handelsforening
Sommerferieturnering (?) En anden turnering
Klubmesterskaber slagspil hulspil
Natgolf
vintertid turnering
cross country
Adventsturnering

Helene forespørger Povl mht Invitationen fra International Pair tournament, om det er en
turnering klubben vil involvere sig i.

● Kursus i golfboks
vi har ønske om kursus i uge 5 alle dage undtagen torsdag. Det tager Helene med til Povl.

Næste tirsdag d. 7.- 14 dec. kl. 16.30 -8. -15. dec. kl. 16.30


