
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 10. januar 2019 

 

Deltagere: IL Ib Lyng / formand 
PA Pia Andreasen 
PJa Peter Jacobsen 
PJe Peter Jelstrup 
VL Vibeke Lund 
 

Afbud: HF Henrik Fogtmann 
 
 

Ad. 1. Referent: PJe 
 
 

Ad. 2. Turneringsplan 2019 
 
Turneringsplanen for 2019 blev løbet igennem en sidste gang, med en gennemgang af de 
ændringer der er truffet beslutninger om, der vil gælde for 2019. 
 
Da samarbejdet mellem DGU og Groupe SEB Nordic A/S er ophørt, vil åbningsturneringen nu 
blot hedde ”Åbningsturneringen”. 
 
Asserbo Pokalen er flyttet til 27.-28. april 2019 og vil, efter aftale med bestyrelsen, fremover 
ligge fast i sidste weekend af april. 
 
Forårs Fourball afvikles over 2 dage ligesom som i 2018. 
 
Vinderødskålen og 7. juli terrinen bliver til en eftermiddagsturneringer med første start kl. 
12:00. 
 
Ægteparturneringen starter fremover kl. 9. 
 
Asserbo Half Open spilles om søndagen d. 28. juli i samme weekend som årets match 
mellem herre- og dameklubben afvikles om fredagen. 
 
Boxon Pokalen og Talisman Pokalen afvikles fremover som én turnering med en Herre 
række og en Dame række. Boxon pokalen vindes af bedste herre og Talisman pokalen af 
bedste dame.  
 
Lørdag og søndag 31. august - 1. september afvikles klubmesterskaberne, de aldersfordelte 
klubmesterskaber og Gasterpokalen som én samlet turnering. 
Der vil være pokaler til klubmestrene for hhv. damer og herrer, samt til de bedste brutto 
resultater i den enkelte aldersgrupper. Herudover uddeles Gasterpokalen til den spiller i 
turneringen som har den samlede bedste netto score. 
 
28. september er det AGCs tur til at afvikle en Kongegolf turnering. 



 
Der er en udfordring omkring juleturneringen, der desværre måtte aflyses i 2018 pga. 
manglende tilmeldinger. Det bør overvejes om klubben skal rette henvendelse til klubberne 
i klubben omkring muligheden for at afholde et samlet julearrangement. 
 
 

Ad. 3. Gennemgang af turneringsbetingelser 
 
De enkelte turneringsbetingelser blev gennemgået for evt. ændringer. 
Følgende liste indeholder kun de turneringer, hvor der er sket en ændring i forhold til 2018:  
 

• Åbningsturneringen 
Hedder ikke længere OBH Nordica da samarbejdet mellem DGU og Groupe SEB 
Nordic A/S er ophørt. 

• Vinderødskålen 
Løbende start fra kl. 12:00. Der skal være mulighed for at ønske tidlig/sen start. 
Ikke længere en del af DGU Klub Cup (Abacus), da DGU ikke afvikler denne i 2019. 

• 7. juli Terrinen 
Løbende start fra kl. 12:00. Der skal være mulighed for at ønske tidlig/sen start. 
Ikke længere en del af DGU Klub Cup (Abacus), da DGU ikke afvikler denne i 2019. 

• Gasterpokalen 
Bliver afviklet som en del af Klubmesterskaberne. 
Betingelserne fastholdes men tilpasses så det fremgår, at der ikke er tale om en 
selvstændig turnering. 

• Boxon og Talisman Pokalen 
Disse turneringer lægges sammen til én turnering med en H-række og en D-række. 
Boxon pokalen vindes af bedste herre og Talisman pokalen af bedste dame.  
Ikke længere en del af DGU Klub Cup (Abacus), da DGU ikke afvikler denne i 2019. 

• Klubmesterskabene 
Der spilles 18 huller lørdag og 18 huller søndag, og således uden cut mellem 
runderne. 
Lørdag startes i stigende handicap orden, uanset aldersgruppe, og søndag startes i 
omvendt orden i forhold til rangeringen fra lørdag.  
Fungerer som en overordnede turnering, for såvel klubmesterskaberne, de 
aldersopdelte klubmesterskaber som for Gasterpokalen. 

• Asserbo Pokalen 
Det skal fremgå af betingelserne at spillerne holdes op mod Pace-of-play. 
Startlisterne offentliggøres dagen efter tilmeldingsfristen. 
Tilmeldingen er bindende når tilmeldingsfristen er overskredet. 
Det skal tages op med bestyrelsen, hvorvidt der under turneringen skal etableres 
out-of-bounds mellem hul 18 og 1, samt mellem hul 15 og 12, for at imødekomme 
faremomentet omkring det bevidste valg en rækkes spillere foretager ved at spille 
de sideliggende fairways på hul 18 og 15. 

• Aldersopdelte Klubmesterskaber 
Bliver afviklet som en del af Klubmesterskaberne. 
Betingelserne fastholdes men tilpasses så det fremgår, at der ikke er tale om en 
selvstændig turnering. 

• Begyndermesterskab 
Bliver afviklet som en del af Klubmesterskaberne. 



Afvikles søndag i forlængelse af anden runde af Klubmesterskaberne. 
Herrer spiller fra blå tee og damer fra rød tee. 

• Sommerpokal 
Sættes i bero, da der har været manglende tilmeldinger de seneste par år. 

 
 

Ad. 4. Eventuelt 
Der skal besluttes hvorvidt den nye lokalregel ”Drop bold på fairway ved bold out eller 
mistet” skal gælde i turneringer eller blot ved almindeligt dagligt spil i AGC. 
 
 

Ad. 5. Næste møde 
24. januar kl. 18:00 IL, VL og PJe lægger de kommende turnering i GolfBox. 
28. februar kl. 18:00 Klargøring til besætning af de kommende turneringer 
16. marts  Opstartsturnering 
 
 

 


