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Referat fra møde i Turneringsudvalget den 27. 
november 2019. 
 
 
Deltagere:      Jørgen Thorbjørn Thorbjørnsen (JTT) (Onsdagsherrerne) 
      Tommy Ganderup (TG)  (Oldboys) 
      Birgit Lauridsen (BL)   (Tirsdagspigerne) 
      Ole Dalsgaard Sørensen (ODS)  (Turneringsansvarlig) 
 
      Verner Veedfald (VV)   Referent 
 
 
Afbud/fravær:   Ole Würtz (OW)   (Seniorerne) 
      Tove Raun (TR)   (Morgenfruerne) 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Evaluering af turneringerne i den forgangne sæson 
2. Foreløbig turneringsplan for sæsonen 2020 
3. Bemanding af næste års turneringer (turneringsledere og hjælpere) 
4. Eventuelt 

 
 
Ad. 1. Evaluering af turneringerne i den forgangne sæson 
 
Der var en kort drøftelse af erfaringerne med turneringsaktiviteterne i den nu forgange sæson. 
Antallet af turneringer har været på niveau med forrige år, og i udvalget var der tilfredshed med 
deltagelsen i turneringerne. 
 
Der var en drøftelse af, hvorvidt turneringsomfanget var passende - både henset til 
medlemmernes muligheder for at deltage i turneringer og til det forhold, at der er en stor del af 
klubbens medlemmer, som ikke ønsker at spille turneringsgolf, hvorfor disse fortsat skal have en 
rimelig mulighed for at kunne booke tider. 
 
Udvalget var enige om, at det gennemførte turneringsniveau tog et pasende hensyn til begge 
grupperinger. Der var derfor samtidig enighed om at fortsætte på samme niveau i 2020. 
 
Der var særskilt en drøftelse af Pro/Am’en, der afvikles i august. Desværre har der de seneste år 
været relativt få deltagere i rækkerne for Pro/Am. Tilsyneladende er det svært at få nye spillere 
med et handicap over 36 til at tilmelde sig turneringen. Der var enighed om, at det igen skal 
forsøges at promovere denne turnering, som netop er tiltænkt som en mulighed for nyere spillere 
til at komme i gang med turneringsdeltagelse.  
 
 
Ad. 2. Foreløbig turneringsplan for sæsonen 2020. 
 
Pia Møberg i sekretariatet har udarbejdet en foreløbig turneringsplan for den kommende sæson, 
og ODS havde forud for mødet udsendt denne til udvalgets medlemmer. 
 
Oversigten blev kort gennemgået. VV oplyste, at der i forhold til 2019 kommer en ny turnering i 
foråret sponsoreret af Viborg Blikkenslageri 
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VV oplyste videre, at der sammen med Hvalpsund Golfklub arbejdes på at lave en 
dobbeltturerning efter sommerferien næste år, hvor der spilles i Viborg den ene dag og i 
Hvalpsund den anden dag med mulighed for overnatning for spilere udefra. Der mangler fortsat 
endelig afklaring om datomæssig placering og fastlæggelse af overnatningssted. 
 
BL gav udtryk for, at der tidligere havde været flere sponsorerede turneringer spillet som 
almindelig Stableford, og hun foreslog, at vi ændrede nogle af spilformaterne, så der blev flere 
turneringer med almindelig Stableford som spilformat. 
 
Det blev derfor besluttet, at Afslutningsturneringen fremover skal spilles som Stableford i stedet 
for som Greensome. 
 
BL opfordrede tillige til, at spilformatet ved Mørup Afslutningsturneringen fremover bliver 
almindelig Stableford i stedet for Modificeret Stableford, som alle altid var usikre over for. 
 
Turneringsudvalget tiltrådte disse forslag. 
 
Der var herefter en drøftelse af klubmesterskaberne, hvortil deltagelsen de sidste par år havde 
været faldende. En af forklaringerne tilskrives det forhold, at der i den weekend, hvor der afvikles 
slagspilsturnering har været Fyrværkerifestival, hvor en del tilsyneladende har valgt at deltage i 
stedet for at melde sig til klubmesterskaberne. 
 
Der har tidligere været tale om at ændre turneringspropositionerne for klubmesterskaberne i et 
forsøg på at få flere af klubbens medlemmer til at stille op, men udvalget var enig om, at vi nu i 
første omgang prøver at ændre tidspunktet for klubmesterskabernes første weekend, så vi styrer 
uden om Fyrværkerifestivalen. I 2020 vil placeringen således afvige fra de datoer, som anbefales 
af DGU.  
 
JTT opfordrede til, at turneringen ”Spil golf med en ven” revurderes mht. hvor restriktiv vi skal 
være omkring deltagelse, hvis en spiller har forsøgt sig lidt med golf på et tidligere tidspunkt.  
 
I juli måned planlægges fortsat afviklet Fællesturneringer, hvor de enkelte klubber i klubben på 
skift påtager sig opgaven med at stille med turneringsledere. Der var i den forbindelse kommet et 
forslag om, at der på disse spilledage tillige skulle oprettes mulighed for at deltage i en 9 hullers 
turnering. 
 
Udvalget drøftede forslaget, men beslutningen blev, at der fortsat kun skal være en 18 hullers 
turnering. Beslutningen skal ses på baggrund af, at vi ikke ønsker at blokere hele banen, ligesom 
der i juli måned også planlægges Fyraftensgolf om torsdagen, hvor muligheden for at deltage i en 
9 hullers turnering er tilstede. 
 
Fællesturneringerne blev herefter fordelt mellem klubber i klubben, og de sørger for at stille med 
turneringsledere disse dage. 
 
Ad. 3. Bemanding af næste års turneringer (turneringsledere og hjælpere). 
 
Efter at der nu er enighed om placeringen af de enkelte turneringer, udestår der herefter et 
arbejde med at finde turneringsledere og hjælpere til alle turneringerne. ODS og VV går snarest i 
gang med at kontakte potentielle emner til disse opgaver.  
 
JTT tilbød i den forbindelse sin assistance til en række af det kommende års turneringer. Tak for 
det. 
 
 
Ad. 4. Eventuelt. 
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VV oplyste, at bestyrelsen har besluttet at justere niveauet for turneringsfee efter at dette 
gennem en del år har ligget uændret. Fremover vil den generelle turneringsfee i 
klubturneringerne således blive hævet fra kr. 125 til kr. 150. Turneringsfee’en indeholder fortsat 
betaling for frokosten efter turneringerne. 
 
BL påpegede, at der ofte gik lang tid, inden der blev serveret frokost efter turneringerne. Hun 
ville gerne, om tidspunktet kunne fremrykkes, så frokosten som udgangspunkt blev serveret 4½ 
time efter spilstart. 
 
Der var lydhørhed over for forslaget, og for at fremhæve ønsket om hurtigere afvikling af spillet 
kunne det generelt nævnes under informationen om turenringen, når man tilmelder sig denne, 
ligesom det kunne medtages på den røde slip på scorekortene, at der serveres frokost 4½ time 
efter starttidspunktet. 
 
 
  
 
 
 
       


