
Møde turneringsudvalget d. 4. maj 2021

Tilstede: Henning, Leif, Stefan, Ole, Marianne, Helene
Afbud: Susanne

- opdatering fra Ole omkring "nærmest pinden"
● Ole har aftalt med greenkeeper, om at de skifter listerne på hul 4 og 17 om morgenen

man.-fredag i uge 20. Ole tager lørdag, Henning tager søndag, Marianne tager
mandag morgen. Ole tager kontakt med os, hvis der sker ændringer.

● Pga slitage bliver der skiftet hulplacering i løbet af ugen
● Dagens vinder bliver udnævnt den efterfølgende dag.
● Der skal trækkes lod mellem de 7 nærmest flaget til en VIP-billet - Ole vil kontakte

Jakob om de kan lave et arrangement tirsdag i uge 21 med juniorer, hvor vinderen
udtrækkes.

● Bjarne Svendsen har oprettet en konto specielt til indbetalingerne til junior-støtten -
Jakob og Kristian sætter noget i værk.

● Aftalt med Povl, at der er indkøbt birdie-ænder, som uddeles til birdie-makere,
tilovers bliver sat til salg..

● Aftalt at Hanna lægger annoncering om konkurrence og støtte op på FB.
● Der mangler opsætning af en virtuel turnering (indbetaling af støtte til juniorafd.), som

kører separat fra “nærmest pinden”. Ole og Henning mødes om dette.
● Derudover bliver der tilsendt forskelligt materiale fra MID til opsætning i og omkring

klubhus for at markere, at der er “nærmest pinden”

- opsamling på de to sidste turneringer, hvis der er noget (Henning og
Helene)

● Det er gået godt med at lade folk overføre penge til konto inden turneringen.
● Der var god spredning på afhentning af scorekort.
● Forslag om at dele 3x6 op i to rækker.

- Tilbagemelding fra Leif og Helene på deres to forespørgsler (skylder
Spar Nord en turnering?, klubmesterskaberne)

● Nej - SparNord skylder ikke en turnering
● Klubmesterkaberne: tages op næste gange - men det bemærkes, at der er et kraftigt

fald i antal deltagere. Det er for sent at gå tilbage til den gamle model med
kvalificering til hulspil henover sæsonen. Erfaringen fra tidligere var, at det var svært
at få folk til at få afviklet indenfor tidsramme.

● En undren på hvordan vi får dels flere deltagere, men også hvordan vi kan få folk til
at blive til præmieoverrækkelse. Kan der iværksættes “hygge-tiltag” i og omkring
klubhus. Der bliver ikke aftalt konkret, men emnet bør tages op.

- opsætning af turneringer.
● Vi gennemgår opsætning af og opsætter Handelsforeningens turnering d. 27/6.
● Stefan vil gerne prøve-opsætte Sommerferieturnering og Natgolf (skjult)
● Leif kopierer Vintertidsgolf



- bemanding af de sidste turneringer.

19-sep.

Klubmesterska

ber i hulspil

Kvalifikation fra klubmesterskaber i

slagspil

3 x 12 huller og 3x9 huller

8-okt. Natgolf Stableford Helene/Stefan -

31-okt. Vinterturnering
2 lige store rækker - 18 huller
Maks slag – flagspil Leif/Marianne

7-nov. Cross Country

Holdturnering

Texas Scramble Henning/Ole Esben

27-nov.

Adventsturneri

ng

3 jern/køller + putter Turnering

9 hullers stableford Ole/Henning

-EVT.

- næste møde med dagsordenspunkter.

Tirsdag d. 25. kl. 16.00

Nærmest pinden afrunding (dagsvindere samt bidragsydere skal sendes til DGU)

Klubmester hulspil - formatet for denne sæson - plan for næste år.

Gennemgang af prøveopsætningerne

Opsætning af startliste samt scoreindtastning (Hennings prøveturnering)

EVT.


