
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 31. oktober 2019 

 

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

Afbud: HF Henrik Fogtmann 
PA Pia Andreasen 
 
 

Ad. 1. Referent: PJe 
 
 

Ad. 2. Evaluering af sæson 2019 
Turneringsmappen blev gennemgået for kommentarer fra årets turneringer. 
Specielt bemærkes at 

• Der er et ønske om, at der forefindes en beskrivelse af, hvordan TL i f.eks. scramble 
turneringer kan sende besked til deltagere i turneringen via Golfbox, uden at en 
egentlig startliste offentliggøres. 
PJe laver en beskrivelse klar inden sæsonstart 2020. 

• Der er et ønske om, at TL via GolfBox kan skrive blanke scorekort ud, til f.eks. brug 
ved lodtrækning i scramble turneringer.  
PJe undersøger med GolfBox om dette kan implementeres. 

• Der er behov for yderligere fore caddies i forbindelse med Asserbo Pokalen. 

• Der er et ønske om at se på, om strafområdet på hul 14 evt. skal udvides til at 
inkludere roughen i højre side efter mosen. 
IL tager dette op med baneudvalget og greenkeeperne. 

• Klubmesterskaberne og de aldersopdelte klubmesterskaber skal fremover ikke 
afvikles i én og samme turnering. 

• Forsøget med at afvikle enkelte turneringer med start om eftermiddagen, har fået 
en overvejende negativ modtagelse. 

• De generelle turneringsbetingelser skal gennemgås af TU inden sæsonstart 2020. 
 
 

Ad. 3. Planlægning af sæson 2020 
Første udkast til turneringskalenderen for 2020 blev udarbejdet, da denne skal bruges til det 
kommende bestyrelsesseminar 23.-24. november. 
 
Følgende forslag og tiltag blev drøftet på mødet: 

• Det aldersopdelte klubmesterskab afholdes som en særskilt turnering, medens 
Gasterpokalen og Klubmesterskaberne afvikles i én og samme turnering over 2 
runder, i samme format som i 2019 sæsonen. 

• Alle turneringer vil blive planlagt med start om morgenen/formiddagen. 



• Der vil i 2020 ikke blive afholdt et order-of-merit stableford mesterskab, da det kun 
er Vinderødskålen og Boxon-/Talismanpokalen der afvikles i weekender. 
7. juli turneringen vi i 2020 bliver afholdt på en tirsdag, hvor ikke alle umiddelbart 
kan deltage, og der er således ikke nok tilgængelige turneringer der kan være 
tællende. 

 
AGC skal i år lægge bane til følgende DGU-arrangementer: 
Danmarksturneringen 1. og 2. spillerunde: 2.-3. maj 
DGU Makker Cup U25 - afd. 1: 24. maj 
Danmarksturneringen 3. og 4. spillerunde: 13.-14. juni 
Danmarksturneringen 5. og 6. spillerunde: 15.-16. august 
Danmarksturneringen Op- og nedrykningsspil: 12. september 
 
 

Ad. 4 Nye medlemmer af udvalget 
PA har valgt at træde ud af turneringsudvalget, hvorfor TU indstiller til bestyrelsen at John 
Nielsen og Inge Roijer indtræder i stedet. 
 
 

Ad. 5 Pokaler graveres 
IL og VL gennemgår turneringsmappen og markere hver enkelt pokal med årets respektive 
vindere. Efterfølgende bliver alle pokaler samlet aflevere til gravering. 
 
 

Ad. 6. Næste møder 
Den kommende møderække aftales på næste møde, som afholdes 10. december kl. 18:00. 
Så har de nye medlemmer mulighed for at input til mødedage. 
 
 

Ad. 5. Eventuelt 
PJe har fået en bærbar PC med hjem fra sekretariatet til gennemgang. Denne er tiltænkt at 
skulle anvendes som ekstra TL/TA PC under turneringer. 
 
 

 


