
referat fra turneringsudvalgsmøde d. 16/5-22

Tilstede: Marianne, Stefan, Henning, Helene, Ole

Afbud: Susanne

Dagsorden:

1. Indskærpelse af medlemmers overholdelse af tilmeldings- og
betalingsfrister - evt via Nyhedsbrev - opslag

Bjarne er ok med metoden mht indbetalingsmetoden.
Når Bjarne sender listen over indbetalere, så er vi nødt til at sende en reminder ud til
de der mangler at indbetale.
Man kan også sende en påmindelse ud til alle deltagere i ugen op til turnering,
således de har en mulighed for at indbetale inden fristen udløber.

Vi vil høre bestyrelsen om der kan oprettes onlinebetaling, således manglende
indbetalinger udryddes. Det vil tillige lette arbejdet med at tjekke for indbetalinger.

Mht tilmeldingsfrister, så er der enighed om, at der kan være grænsetilfælde, hvor
eftertilmeldinger kan accepteres. Ellers generelt skal fristen overholdes.
Tilmelding er først gældende, når matchfee er indbetalt.

Vi udsender Nyhedsbrev med de indskærpede retningslinier

2. Forkortelse af ventetid til præmieoverrækkelse - evt. via
livescoreindtastning eller folk sammentæller point og de laveste scores
frasorteres til senere indtastning

Der skal stå en i døren og modtage kortene og tjekke underskrift og at pointene er
skrevet ind.
Ellers sorteres i kortene.

3. Gennemgang af turneringsbestemmelser - skal der rettes til?

Tilmeldingsfristen udløber kl. 16.00 - 3 dage før turneringen. ændres til kl. 23.59

Aflysning vil da ske ved opslag i klubhuset og på www.golfbox.dk senest 18 timer før
1. start. ændres til via mail.



For højt anført spillehandicap på scorekortet medfører diskvalifikation. • For lavt
anført spillehandicap på scorekortet medfører beregning ud fra det anførte
spillehandicap. (skal slettes)
Rækkeinddeling er generelt som anført, men kan ændres hvis det fremgår af
propositionerne i den pågældende turnering.

Framelding inden 24 timer før turneringen: Ingen sanktioner. • Framelding mindre
end 24 timer før turneringen: Turnerings Indskud skal betales.
skal ændres til: Framelding efter sidste tilmeldingsfrist: turneringsfee skal betales.
(resten slettes)

Turneringsgebyr betales ved afhentning af scorekort. • Turneringsgebyr skal betales
før start. ændres til skal betales ved tilmelding eller senest før den angivne
betalingsfrist.


