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Referat fra møde i Turneringsudvalget den 24. 
november 2017 
 
 
Deltagere: Louis Schmidt-Lund (Onsdagsherrerne) 
 Birgit Lauridsen (Tirsdagspigerne) 
 Tove Raun  (Morgenfruerne) 
 Jørgen Hansen (Oldboys) 
 Annette Stenov (Seniorerne) 
 Verner Veedfald (Turneringsansvarlig) 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Evaluering af turneringerne i den forgangne sæson 
2. Foreløbig turneringsplan for sæsonen 2018 
3. Hvorledes sikrer vi bemanding af næste års turneringer (turneringsledere, hjælpere) 
4. Skal der oprettes damerækker i nogle af turneringerne 
5. Skal der ske ændring i propositionerne for næste års klubmesterskaber 
6. Eventuelt 

 
 
Ad. 1. Evaluering af turneringerne i den forgangne sæson. 
 
I afvigte sæson har antallet af turneringer stort set været svarende til de tidligere år. Der var 
enighed om, at turneringerne i 2017 gennemgående havde haft et pænt deltagerantal, bortset 
måske fra enkelte tidligt på sæsonen, hvor turneringerne havde kollideret med helligdage eller 
konfirmationssøndage. 
 
På trods af et til tider ustabilt vejrlig i sæsonen, har dette ikke i nævneværdig grad afspejlet sig i 
medlemmernes interesse i at komme ud og spille turneringer. Det er glædeligt. 
 
 
Ad. 2.  Foreløbig turneringsplan for sæsonen 2018. 
 
Forud for mødet havde Verner Veedfald udsendt et foreløbigt udkast til turneringer i den 
kommende sæson. 
 
Den foreløbige turneringskalender indeholder som udgangspunkt de samme turneringer, som vi 
kender fra tidligere år. 
 
Vore sponsoransvarlige er i gang med at kontakte vore sponsorer og har i den forbindelse fokus 
på turneringssponsoraterne. Vi håber, at det lykkes at få turneringssponsorernes tilslutning til 
også at ville støtte klubben i den kommende sæson. 
 
Der var i den forbindelse en længere diskussion af, hvorvidt antallet af turneringer var passede. 
Verner Veedfald oplyste, at flere af vore medlemmer i spørgeundersøgelsen ”Golfspilleren i 
Centrum” havde tilkendegivet, at de syntes, banen for ofte var lukket på grund af 
klubturneringer, danmarksturnering mv. Fra bestyrelsens side var der derfor ikke ønsker om flere 
turneringer. Diskussionen mundede ud i, at der var mest stemning for, at vi ikke øger antallet af 
turneringer. 
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Nye medlemmer er i starten mindre tilbøjelige til at deltage i turneringer, og der er også en del 
medlemmer, som ikke ønsker at spille turnering. Også af denne grund bør banen ikke lukkes 
yderligere hen over sæsonen til turneringer. 
 
Der var i den forbindelse en diskussion af, hvorledes vi bliver bedre til at få nye medlemmer med 
i klubturneringerne. 
 
Den første betingelse er, at nye medlemmer generelt ikke føler sig presset, når de går på banen. 
Vi skal være varsom med at presse dem tidsmæssigt. Samtidig må vi sikre, at nye medlemmer 
gennem begyndeforløbet lærer ”færdselsreglerne”, så tidsforbruget på banen minimeres mest 
muligt. 
 
Udvalget drøftede de forskellige turneringsformer, og der var stemning for at prøve at lave en 
holdturnering – f.eks. som en Mexican Scramble. 
 
 
Ad. 3. Hvorledes sikrer vi bemanding af næste års turneringer (turneringsledere, 
hjælpere) 
 
Til afvikling af klubturneringerne er der brug for turneringsledere og hjælpere, og der var en 
drøftelse af situationen omkring rekruttering af disse. 
 
På mødet var der positive tilkendegivelser fra flere udvalgsmedlemmer, der tilbød at ville bistå 
ved visse af næste års turneringer. 
 
Der var enighed om, at Verner Veedfald i den nærmeste fremtid bør starte med at kontakte de 
medlemmer, som sidste år var villige til at bistå ved afviklingen af de respektive turneringer. I 
det omfang det ikke lykkes at få en positiv tilkendegivelse fra disse, var resten af udvalget 
indstillet på at ville bistå med at finde turneringsledere og hjælpere fra deres respektive klub i 
klubben. 
 
 
Ad. 4. Skal der oprettes damerækker i nogle af turneringerne. 
 
Fra enkelte medlemmer var der kommet ønske om, at der blev oprettet damerækker i vore 
turneringer, da det var opfattelsen, at damer sjældent var blandt præmietagerne. En eller flere 
særskilte damerækker kunne måske også bevirke, at der generelt var flere damer, der tilmeldte 
sig turneringerne. 
 
Der var en drøftelse heraf, men konklusionen blev, at særskilte damerækker ville øge det 
samlede antal rækker med større præmiebehov til følge. Hvis der kun blev oprettet en enkelt 
damerække pr. turnering var forventningen tillige, at præmierne ofte ville blive placeret på en 
snæver gruppe af deltagere. 
 
Der vil således ikke blive oprettet særskilt damerække/-rækker i den kommende sæson. 
 
 
Ad. 5. Skal der ske ændringer i propositionerne for næste års klubmesterskaber. 
 
Der har gennem flere år været drøftelser af, hvorvidt propositionerne for afviklingen af 
klubmesterskaberne skulle ændres. Det er ikke umiddelbart lykkedes at finde et bedre alternativ. 
 
Det kan dog konstateres, at deltagerantallet i klubmesterskaberne har været stabilt lavt de 
senere år, og der var en drøftelse af, hvad man kunne gøre for at øge antallet af deltagere. 
 
Konklusionen blev, at det fremover vil blive en betingelse for at kunne kåre en rækkemester, at 
der er mindst 4 deltagere i en række (i stedet for de nuværende 2). Vi håber dette kan animere 
nogle til at stille op, så alle rækker bliver repræsenteret. 
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Man har for år tilbage haft både brutto- og nettopræmier. Det kunne overvejes at genindføre 
dette. Det kunne også øge interessen for deltagelse. 
 
Endelig blev det foreslået, at der i tilknytning til den egentlige kamp om klubmesterskabet blev 
etableret en separat 9 huls turnering til afvikling på finaledagen. Dette skal animere medlemmer 
til at komme på banen den dag, hvor klubmestrene findes, og dermed være med til at fejre disse 
efterfølgende. 
 
 
Ad 6. Eventuelt 
 
Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt med relation til turneringsafviklingen, men 
medlemmerne af udvalget gav udtryk for synspunkter i relation til klubben i almindelighed 
herunder ønsker til fremtidige tiltag til modernisering og forskønnelse af vore klubhusfaciliteter. 
 
 
Referent: Verner Veedfald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


