
Referat fra turneringsudvalgsmøde d. 12/1-2023

Tilstede: Stefan, Ole, Marianne og Helene
referent: Helene

Farvel til Henning og Susanne - rekruttering af nye medlemmer

Henning og Susanne har valgt at træde ud af udvalget. De har dog begge
tilkendegivet, at de er til rådighed for praktisk hjælp.

Dette er imødekommet. Helene henvender sig til Povl, om der er potentielle
emner i deres kartotek. Derudover skriver Helene en mail til Hanna, hvor vi
efterlyser to nye medlemmer for at kunne opretholde samme turneringsniveau.

Udover Henning og Susanne har udvalget dog et stående tilbud fra Helle
Rahbek, Lotte Haugaard og Lisbeth Møller om hjælp med det praktiske under
afvikling af en turnering.

Valg af turneringer - herunder dato

Dato Turnering Turneringsformat Turneringsleder

26/3 Åbningsturnering Alle spiller stableford Marianne

hjælp:Stefan og Helene

29/4 3X6 hullersturnering 3x6 hullers par turnering

(foursome, fourball og

greensome)

Helene

hjælp: Marianne, Stefan

21/5 Spar i Nibe stableford Ole

Spørger Henning

25/6 Nibe Handelsforenings

turnering

A slagspil

Øvrige rækker stableford

valgfrit teested

Stefan

Spørge Susanne

SOMMERPAUSE
26-27/8 Klubmesterskaber i

slagspil

Rækkemesterskaber

Stablefordmesterskab

3 x 18 slagspil

2 x 18 slagspil

2 x 18 stableford

Afventer

17/9 Klubmesterskaber i

hulspil

3 x 12 huller og 3x9 huller Afventer

29/10 Vinterturnering 2 lige store rækker - 18

huller

Maks slag – flagspil

Afventer

11/11 Cross Country Holdturnering Afventer



Reducering af turneringer:

I 2022 var turneringskalenderen tæt i efteråret. Til Natgolf og Adventsturnering
var der et lavt antal tilmeldinger, og derfor er de taget ud af årets
turneringsplan.

Topdress:

Under gennemgang af turneringer gør Ole opmærksom på, at der muligvis
topdresses i uge 39/40.

Løvfaldsmatch skal derfor flyttes - Julie Delgado kontaktes og er orienteret.
Turneringen flyttes til d. 24/9

Der er få deltagere til Klubmesterskaberne:

Nye tiltag foreslås:

I stedet for stablefordmesterskab foreslås der, at klubber i klubben spørges, om
de kunne være interesseret i at afvikle et internt mesterskab denne dag i
stableford.

Evt. arrangere en puttekonkurrence, sætte pølsevogn og fadøl op udenfor.

Ændre formatet for herrerne fra 36 huller lørdag til 27 huller. Det vil måske
være mere spiselig for flere herrespillere.

Ole tager de nye forslag med til bestyrelsen.

Vigtige kontakter i forbindelse med turnering:

Mad:

Povl kontor@sebbergolf.dk

Tlf: 22 10 45 00

Nyhedsbrev og FB:

Hanna Kristensen

webmaster@sebbergolf.dk

Ny struktur i udvalget ("ekspert-koncept") - uddeling af arbejdsopgaver

arb.opgave ansvarlig



opsætning af årets turneringer
(2 mand), bookning af baner,
orientering om turneringer til
bestyrelse, greenkeeper og
baneudvalg.

Marianne og Helene - aftalt til d. 20/1

reklame/annoncering af
turneringer (FB, nyhedsmail og
flyers)

Turneringsleder er ansvarlig
20 dg. før samt 1 uge før

bestyrelses-kontakt Ole N

indkøb af præmier

Ole får lavet aftale med Spar Nibe om levering
af præmier til 300, 200 og 100 kr til hver
turnering. Det kan være vin, slik, chokolade.
Hvis der er flere penge bruges de på gavekort i
shoppen.
Tilovers opbevares i øldepotet.

indkaldelse- og referat af
møder - mødeleder

Der aftales møde den førstkommende tirsdag
efter hver 3 turneringer.
Foreløbigt aftalt møder: 23/5 og 19/9

andre opgaver Helene spørge Susanne om tastning d. 25/6
og Lotte til d. 21/5

Næste møde:
Tirsdag d. 23/5 kl. 16.30 i klubhus

Evaluering af afholdte turneringer
Påsætning af turneringsledere til de kommende


