
Referat fra møde i turneringsudvalget den 28. marts 2017. 
 

 
Deltagere: Louis Schmidt-Lund   (Onsdagsherrerne) 

 Jørgen Hansen (Oldboys) 
 Tove Raun  (Morgenfruerne) 

 Pia Møberg (klubsekretær) 
 Verner Veedfald (Turneringsansvarlig) 

 

Afbud: Birgit Lauridsen (Tirsdagspigerne) 
 

 
Dagsorden: 

 
1. Gennemgang af turneringskalenderen for 2017 

2. Drøftelse af de generelle turneringsbetingelser. 
3. Eventuelt 

 
 

Ad. 1. Gennemgang af turneringskalenderen for 2017. 
 

Udvalget var indkaldt til møde bl.a. som følge af resultatet af 
generalforsamlingen, som havde afstedkommet, at enkelte af 

turneringslederne havde valgt at trække sig. 

 
Turneringskalenderen for 2017 blev derfor gennemgået med henblik på at 

finde erstatninger på turneringslederposterne i de berørte turneringer og for at 
sikre, at planen i øvrigt ”holdt vand”. 

 
Der er nu fundet erstatninger på turneringslederposterne, og 

turneringskalenderen for 2017 er blevet ajourført og efterfølgende 
offentliggjort på klubbens hjemmeside. 

 
 

Ad. 2. Drøftelse af de generelle turneringsbetingelser. 
 

De generelle turneringsbetingelser indeholder i pkt. 1.1. Tilmelding en passus 
om, at fristen for tilmelding til en turnering ikke må være tidligere end 2 dage 

før turneringen – dog med mindre andet er nævnt i betingelserne for den 

enkelte turnering. 
 

Der var en drøftelse af, om fristen skulle rettes til en 3 dages frist, idet 
sekretariatet havde et ønske om at få lidt bedre tid til at nå alle de praktiske 

opgaver forbundet med udarbejdelse af startlister, scorekort mv. Specielt er 
tingene meget presset op til turneringerne i weekender eller på helligdage. 

 



Udvalget var enige om, at der ikke var behov for at ændre ordlyden i punktet, 
idet det for den enkelte turnering netop kan aftales, at man afviger fra denne 2 

dages regel.  
 

For klubturneringerne må man derfor forvente, at tilmeldingsfristen typisk vil 
udløbe 3 dage før turneringernes afvikling.    

 
 

Ad. 3. Eventuelt 

 
Der var usikkerhed om, hvorvidt seniorerne plejede at have en repræsentant i 

udvalget, og det blev aftalt, at Verner Veedfald kontakter seniorerne for at få 
afklaret dette og i givet fald får udvalget suppleret. 

 
Der har tidligere været en drøftelse af, hvorvidt propositionerne for afviklingen 

af klubmesterskaberne skulle ændres – bl.a. for at sikre flere deltagere. 
Udvalget har ikke umiddelbart ønsker om at foretage justeringer, men vil lade 

det indgå i kommende drøftelser. 
 

 
Referent: Verner Veedfald 

 


