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Referat fra møde i Turneringsudvalget den 1. 
februar 2022 
 
 
Deltagere: Jannik Wulff (JW)  (Turneringsansvarlig i bestyrelsen) 
 Jørgen Thorbjørn Thorbjørnsen (JT) (Onsdagsherrerne) 
 Birgit Lauridsen (BL)  (Tirsdagspigerne) 
 Birtha Thorsager (BT)  (Morgenfruerne) 
 
 
Fravær: Tommy Ganderup  (Oldboys) 
 Ole Würtz   (Seniorerne) 
 
Referent: Verner Veedfald (VV) 
 
 
 
 
JW indledte mødet med at byde velkommen til udvalget. På grund af Corona havde der ikke været 
afholdt møde i udvalget siden den 27. november 2019, og generelt har der ikke været afholdt 
mange møder i dette udvalg. JW er nu tilbage i udvalget som bestyrelsens turneringsansvarlige. 
 
Mødet var indkaldt uden egentlig dagsorden, men følgende hovedpunkter blev drøftet: 
 

• Udvalgets fremtidige struktur 
• Turneringskalenderen for 2022 
• Strukturen for klubmesterskaberne og Mørup Cup 

 
 
Ad. Udvalgets fremtidige struktur 
 
JW gav udtryk for, at han gerne så, at Turneringsudvalget kom til at spille en mere aktiv rolle i 
arbejdet omkring tilrettelæggelse, bemanding og afvikling af klubturneringerne.  
 
Derfor bør fremtidige møder i udvalget placeres i sidste del af året, inden turneringskalenderen for 
det kommende år er lagt alt for fast. 
 
JW så også gerne, at udvalget i større omfang påtog sig opgaven med at finde turneringsledere og 
hjælpere til nogle af klubturneringerne. 
 
 
Ad. Turneringskalenderen for 2022 
 
JW omdelte turneringskalenderen for 2022, som nu ligger fast. Der er udsendt anmodning til 
potentielle turneringsledere på de enkelte turneringer, og tilbagemeldingerne er undervejs. Flere 
af turneringerne er således allerede bemandet med turneringsleder og hjælpere. 
 
BL gjorde opmærksom på, at nogle af tureringerne i 2022 måske lå for tæt på hinanden, samt at 
en enkelt var placeret samtidig med at der afvikles Snapsting i byen. Det kunne betyde færre 
tilmeldinger. 
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JW var enig i denne betragtning, men oplyste, at sponsorturneringerne typisk er fastlagt 
datomæssigt i samarbejde med sponsor. Men vi skal selvfølgelig være opmærksom på 
problemstillingen. 
 
Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt, at lægge planlægningsmødet i oktober eller 
november måned og samtidig involvere Pia Møberg fra sekretariatet. Herved får udvalget optimal 
mulighed for at give bidrag til, hvornår turneringerne bør placeres. 
 
Der var herefter en diskussion om antallet af klubturneringer hen over sæsonen. 
 
BL gav udtryk for, at turneringerne både skal indeholde et socialt og et sportsligt aspekt, og var af 
den opfattelse, at der tidligere havde været nogle flere sociale klubturneringer, end det var tilfældet 
nu. 
 
JW medgav, at der havde været nogle sponsorturneringer, som ikke fandtes mere, men til gengæld 
var der kommet nye sponsorer til. Han mente, at antallet var passende, ikke mindst set i lyset af, 
at turneringerne blokerer 18-huls banen en lørdag eller søndag, hvor mange gerne vil spille golf. 
Vi har nu en meget stor medlemskreds, så potentialet til klubturneringerne er stort, men vi må 
også være opmærksom på, at en stor del af vore medlemmer ikke har intentioner om at spille med 
i klubturneringerne. Så det er en balancegang. 
 
I denne forbindelse var der en diskussion af, hvorledes vi får motiveret nye spillere til dels at stille 
op i klubturneringerne og dels at blive integreret i de enkelte klubber i klubbens ugedagsmatcher. 
Der er en vis træghed her. Eksempelvis er det svært at få spillere i Klub 37 og mange af dem, der 
spiller Fyraftensgolf til at komme videre i andre sociale sammenhænge. 
 
Der var enighed om, at de enkelte klubber i klubben nok skal gøre et større arbejde for at 
promovere sig, og måske møde frem når f.eks. Klub 37 har træningsaftener. 
 
BT oplyste, at Morgenfruerne ikke har handicapbegrænsning på, hvem der kan spille med, og JT 
oplyste, at Onsdagsherrerne i denne sæson forsøger sig med 9-hullers turneringer, hvor 
handicapgrænsen bliver 40. JT mente i øvrigt, at det nok generelt er nemmere at få nye medlemmer 
integreret i klubber i klubben, end det er at få dem til at melde sig til klubturneringerne. 
 
I relation til turneringskalenderen for 2022 gjorde JW opmærksom på, at der fra Begynderudvalget 
var et ønske om at lægge en PRO/AM i april måned og samtidig lave denne som en 9-hullers 
turnering. Turneringen placeres en torsdag til erstatning for en Fyraftensgolf. 
Udvalget var enig i, at det var værd at forsøge denne konstellation. Den normale PRO/AM, hvor 
Mørup er sponsor, ligger som sædvanlig i august måned. 
 
JW oplyste, at det i forbindelse med, at Viborg Golfklub har 50 års jubilæum i 2023 var lykkedes at 
få tildelt Danmarksmesterskaberne i slagspil. Klubben er gået i gang med at undersøge andre 
muligheder for at profilere klubben i den sammenhæng med en PRO/AM i forbindelse med DM i 
slagspil samt måske en afdeling af Ecco Touren. Disse aktiviteter skulle gerne profilere klubben, så 
greenfeespillere vil føle sig fristet til at besøge Viborg Golfklub.  
 
Det er tillige meningen, at der skal afvikles en jubilæumsturnering for klubbens medlemmer med 
en efterfølgende fest. JW så gerne, at Turneringsudvalget blev involveret i planlægningen af denne 
aktivitet. 
 
JT gjorde opmærksom på, at denne jubilæumsturnering ikke bør være med ”tvang” om samtidig 
at skulle deltage i festen. Det kunne afholde nogen fra at deltage i golfspillet. 
 
 
Ad. Klubmesterskaberne og Mørup Cup 
 
Propositionerne omkring afviklingen af klubmesterskaberne i Viborg Golfklub har været drøftet 
mange gange. Således også denne gang. 
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Klubmesterskaberne afvikles over 2 weekender med slagspil i første weekend og efterfølgende 
hulspil i 2. weekend efter kvalifikation til dette. 
 
BL så gerne, at der kommer flere medlemmer med under en eller anden form. Som det er nu følte 
hun, at for få deltager og at arrangementet i det hele taget virker lidt ”fladt”. Hun forslog, at der 
ud over bruttoscoren også gives mulighed for at kåre en vinder ud fra nettoscoren. 
 
JW påpegede, at klubmesterskaberne er en sportslig turnering, hvor hovedsigtet er at finde den 
bedste golfspiller inden for de forskellige aldersgrupper. Der er generelt mange klubturneringer, 
hvor det sociale element er dominerende. Og banen blokeres i forvejen en del for at kunne afvikle 
mesterskaberne i den nuværende form. Yderligere blokeringer vil ikke være populære. 
 
Fra Juniorudvalget havde Thomas Madsen fremsendt et ønske om ændring af konditionerne for 
juniorernes deltagelse i klubmesterskaberne. Ønsket gik således på, at juniorerne kun skulle spille 
2 gange 18 huller (henholdsvis lørdag og søndag), som det er tilfældet for aldersgrupperne seniorer 
og opefter. Samtidig skulle juniorerne spille fra tee 57/48 i stedet for fra backtee 
 
Udvalget var ikke uvillige til at se på dette. Det har dog den konsekvens, at en juniorspiller kun 
kan deltage i kampen om klubmesterskabet, hvis vedkommende tilmelder sig i Over-All gruppen 
for herrer eller damer. Gør man ikke det, kan man kun deltage i rækkemesterskabet for juniorer. 
 
JW kontakter Thomas Madsen for afklaring af, om det er en kondition, man kan acceptere, eller om 
man vil fortsætte, som betingelserne er nu. 
 
Thomas Madsen ønskede tillige en ændring i konditionerne for juniorers deltagelse i Mørup Cup. 
Deltagelsen havde været svindende de seneste år, og i 2021 var juniorrækken slet ikke blevet 
afviklet. Man foreslår fra Juniorudvalgets side, at alle indledende kampe afvikles som hulspil over 
9 huller. Finalerne kan så være over 18 huller. Samtidig ønskes handicapgrænsen hævet fra de 
nuværende 36 til 48. 
 
JW gjorde opmærksom på, betingelserne for deltagelse i Mørup Cup oprindelig er aftalt med 
sponsor. Hvis juniorudvalget ønsker en ændring til hulspil over 9 huller, bør det ske efter aftale 
med sponsor. Men det er i øvrigt op til Juniorudvalget, om de vil ændre konceptet. 
 
Turneringen er oprindelig sat op af Casper Lindenmayer. Han skal kontaktes, hvis konditionerne 
ændres. 
 
Turneringsudvalget var indstillet på at lempe på handicapgrænsen, så denne ændres til 48 på lige 
fod med betingelsen for at kunne deltage, når det gælder andre aldersgrupper end juniorer.  
 
JW orienterer Thomas Madsen om denne beslutning. 
 
 
 
Der var ikke yderligere emner til drøftelse på mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


