
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 18. maj 2020 

 

Deltagere: IL Ib Lyng / formand 
HF Henrik Fogtmann 
IR Inge Roijer 
JN John Nielsen 
PJe Peter Jelstrup 
VL Vibeke Lund 
 

Afbud: PJa Peter Jacobsen 
 
 

Ad. 1. Referent: PJe 
 
 

Ad. 2. Sidste referat 
Referatet fra sidste møde blev kort gennemgået. Ingen bemærkninger. 
 
 

Ad. 3. Opstart af turneringer. Første opgave Ægteparturnering 30/5. Særlige regler og 
bemanding 
Det er vigtigt at vi afvikler vores turneringer, med stor bevågenhed omkring hvordan vi 
håndterer kontakten mellem sekretariatet og de enkelte spillere. 
Vi vil derfor sørge for, at udlevering af scorekort og indsamling af resultater, vil ske, så der er 
mindst muligt fysisk kontakt parterne imellem. 
Afhentning/udlevering af scorekort skal således ske ét hold ad gangen, med behørig afstand 
mellem holdene.  
Aflevering af score skal ske ved, at én person fra hver foursome læser resultatet op til den 
turneringsassistent, som står for indtastningen af resultaterne. Så ingen fysisk overlevering 
af scorekort efter runden. Og kun én spiller i udvalgslokalet ad gangen. 
 
Vi ændrer Ægteparturneringen fra gunstart til løbende start, og ændrer starttidspunktet fra 
kl. 9 til kl. 8. Ydermere tilføjes mulighed for at ønske en tidlig hhv. sen start på formiddagen. 
Af hensyn til den nuværende blokering af banen begrænses antallet af hold til 60, dvs. 120 
spillere. 
Tilmeldingsperioden forlænges til torsdag 28. maj kl. 16:00, og startlisten vil blive 
offentliggjort samme dag, senest kl. 22:00. 
PJe og IL mødes i udvalgslokalet 28. maj kl. 18:00 for at klargøre startliste og scorekort. 
Muligheden for at tilkøbe mad ved tilmelding fastholdes, efter aftale med restauratør Tom. 
Turneringsleder bliver IL med Peter Chr. Rasmussen som turneringsassistent, og IL forsøger 
at få afklaret en sponsor på turneringen. 
PJe forbereder slideshow, så vi på dagen kan formidle resultater løbende i klubstuen. 
VL tilpasser turneringsbetingelserne og sender disse til PJe, som efterfølgende opdaterer 
hjemmeside og GolfBox. IR udsender herefter nyhedsbrev om, at turneringen er åben for 
tilmelding. 
 



Ad. 4 Resterende turneringsprogram 
Åbningsturneringen vil blive erstattet af en flagturnering, som p.t. er kalendersat til lørdag 8. 
august. 
Ruths Scramble og Forårs Fourball turneringerne bliver ikke afholdt i år, da det ikke er 
muligt at presse dem ind i kalenderen. 
Generationsturneringen og Asserbo Half Open ændres fra gunstart til løbende start. 
Når vi ved bedre besked om forholdsreglerne omkring COVID-19, vil vi i løbet af juli/august 
tage stilling til om Asserbo Grand Cru ligeledes skal ændres fra gunstart til løbende start.  
 
IL tager en snak med clubmanager Annie Christensen omkring fordelingen af sponsorer på 
sæsonens øvrige turneringer. 
 
 

Ad. 5 Tilbagebetaling af matchfee for ikke afholdte  
Der er to personer som nåede at betale matchfee til Asserbo Pokalen, og disse har allerede 
fået deres indbetaling refunderet. 
De 19 personer som nåede at tilmelde sig Åbningsturneringen, vil få deres penge refunderet 
gennem klubbens bogholder Charlotte Christensen. 
 
 

Ad. 6 Eventuelt 
DGU Danmarksturnering bliver ændret og afvikles i en reduceret form, hvor puljespillet vil 
blive afviklet som hulspil på neutral bane, på de allerede fastlagt datoer:  13.-14. juni og 15.-
16. august. Det endelige program er endnu ikke fastlagt, så det er for tidligt at sige, om det 
vil medføre ændringer til vores brug og blokering af AGCs bane.  
 
Næste møde: 3. august 18:00 
 

  
 


