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Referat fra møde i Turneringsudvalget den 29. 
november 2018. 
 
 
Deltagere: Jørgen Thorbjørn Thorbjørnsen  (Onsdagsherrerne) 
 Jørgen Hansen  (Oldboys) 
 Marianne Lykke  (Tirsdagspigerne, (supp. for Birgit Lauridsen)) 
 Verner Veedfald  (Turneringsansvarlig) 
 Ole Dalsgaard Sørensen  (bestyrelsessuppleant) 
 
 
Afbud fra: Tove Raun   (Morgenfruerne) 
 Ole Würtz   (Seniorerne) 
 
Det var desværre ikke lykkedes at finde suppleanter som repræsentanter for Morgenfruerne og 
Seniorerne. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Evaluering af turneringerne i den forgangne sæson 
2. Foreløbig turneringsplan for sæsonen 2019 
3. Sikring af bemanding af næste års turneringer (turneringsledere, hjælpere) 
4. Eventuelt 

 
 
Verner Veedfald meddelte indledningsvis, at seniorerne fremover vil blive repræsenteret ved Ole 
Würtz i Turneringsudvalget. Ole erstatter Anette Stenov. 
 
Verner Veedfald orienterede herefter om, at bestyrelsen arbejder på en udvidelse af bestyrelsen. 
Dette kræver dog en ændring af klubbens vedtægter, idet bestyrelsen ifølge disse nu består af 5 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen vil på den kommende ordinære generalforsamling stille forslag om, at bestyrelsen 
fremover kan bestå af 5-7 medlemmer. 
 
Ole Dalsgaard Sørensen er nuværende suppleant til bestyrelsen, og der arbejdes på, at Ole kan 
indtræde i bestyrelsen. Ole har i den forbindelse givet tilsagn om at ville påtage sig arbejdet som 
turneringsansvarlig og vil i den sammenhæng indtræde som bestyrelsens repræsentant i 
Turneringsudvalget.  
 
Herefter gik man over til dagsordenens punkt  
 
Ad. 1. Evaluering af turneringerne i den forgange sæson. 
 
Der var en kort drøftelse af turneringsaktiviteterne i indeværende år. Antallet af turneringer 
havde stort set været på niveau med tidligere års turneringsomfang, og fordelingen af 
spilformater ligeså. 
 
Der var tilfredshed med deltagelsen i årets turneringer. De fleste turneringer havde således været 
velbesøgte. 
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Udvalget drøftede herefter, om turneringsomfanget var passende henset til medlemmernes 
muligheder for at deltage i turneringer, men også henset til, at medlemmer, der ikke ønsker at 
spille med i turneringerne, fortsat har en rimelig mulighed for at booke tider. 
 
Verner Veedfald tilføjede i den forbindelse, at der af og til i spørgeundersøgelsen Golfspilleren i 
Centrum kommer bemærkninger om, at banen ofte er lukket på grund af turneringsaktivitet. 
 
Der var enighed om, at det nuværende antal turneringer er acceptabelt og tilstrækkeligt, så vi 
forhåbentlig kan tilgodese både ønskerne om at spille med i turneringer og ønskerne om at kunne 
få plads på banen, hvis man ikke er turneringsaktiv. 
 
 
Ad. 2. Foreløbig turneringsplan for sæsonen 2019. 
 
Forud for mødet havde Verner Veedfald udsendt oversigt over de planlagte turneringer for den 
kommende sæson. På nær en enkelt turnering, ligger datoerne nu fast. 
 
Turneringsplanen er – som sædvanlig – påvirket af, at der skal være plads til vore eliteholds 
deltagelse i Danmarksturneringen, ligesom vi er forpligtet til at stille banen til rådighed for DGU, 
når det er vores tur til at lægge bane til. I 2019 skal Viborg således være vært ved afviklingen af 
årgangsmesterskaberne for en del junior årgange. Dette vil blokere banen i en weekend i august. 
 
Der skal samtidig tages hensyn til afviklingen af klubmesterskaberne, hvor vi har reserveret de 
weekender, man anbefaler fra DGU’s side. 
 
Herudover indeholder planen som udgangspunkt de samme turneringer, som er kendt fra 2018 
og de forrige år, og der var ikke fra udvalgets side bemærkninger hertil. 
 
Selv om vi håber, at de sponsorer, som tidligere har været turneringssponsorer, vil fortsætte 
samarbejdet for det kommende år, vil Verner Veedfald nu kontakte Claus Hermann, som hjælper 
klubben med sponsorarbejdet for at sikre, at sponsorerne er helt indstillet på at fortsætte støtten 
til næste år.  
 
Jørgen Thorbjørnsen spurgte til rækkefølgen, når det gælder afviklingen af turneringerne i Best of 
Viborg Open. Er der en speciel grund til, at turneringen altid skal starte i Viborg om onsdagen 
(dette giver altid sammenfald med onsdagsherrernes turneringer samme dag). Verner Veedfald 
lovede at bringe spørgsmålet videre.  
 
 
Ad. 3. Sikring af bemanding af næste års turneringer (turneringsledere, hjælpere) 
 
Da turneringsplanen for 2019 nu stort set er på plads, udestår der et arbejde med at finde 
turneringsledere til de enkelte turneringer.  
 
Arbejdet hermed vil blive varetaget af Ole Dalsgaard Sørensen og Verner Veedfald i fællesskab, 
og der vil blive skelet til, hvem der havde ansvaret for turneringerne i 2018. Ole Dalsgaard 
Sørensen kunne i den forbindelse meddele, at han gennem sit netværk i klubben allerede havde 
haft kontakt til en række medlemmer, der havde givet accept på at ville bistå ved 
turneringsafviklingen næste år. Der vil selvfølgelig blive taget kontakt til dem også og i størst 
muligt omfang taget hensyn til de specielle ønsker, man måtte have mht. konkrete turneringer.  
 
 
Ad. 4. Eventuelt 
 
Jørgen Hansen oplyste, at han var bekendt med, at man i Juelsminde Golfklub var lykkedes med 
at samle tilstrækkeligt med deltagere til en udlandstur til Tunesien i en 4 ugers periode. Jørgen 
fandt det interessant, om noget tilsvarende kunne lykkes her i klubben.  
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Det vil dog kræve, at der er nogen medlemmer, der vil påtage sig det praktiske arbejde med 
tilrettelæggelsen, og henset til den lange rejseperiode, vil et sådant tilbud primært henvende sig 
til pensionister. 
 
Der var herudover ingen emner til drøftelse under dette punkt 
 
 


