
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 18. juni 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. Planlægning af restsæson 
Vi vender tilbage til normal turneringsafvikling fra og med 8. august.  
Dvs. uændrede startrækkefølger og med efterfølgende præmieoverrækkelser. 
 
Half Open 
Half Open vil blive ændret til løbende start fra kl. 08:00. PJe tilpasser og åbner for tilmelding 
i GolfBox. 
 
Boxon-/Talismanpokalen 
Da der var udsigt til, at flagturneringen skulle afvikles 1. august, blev det aftalt, at 
Boxonpokalen i år skulle afvikles af Herreklubben, og tilsvarende Talismanpokalen af 
Dameklubben, på deres ordinær klub dage torsdag hhv. fredag. 
Flagturneringen er nu sat til 8. august, og vi ønsker at afvikle den som først programsat i TU 
regi. TU takker for opbakningen, og villigheden, fra Herre- og Dameklubben til at hjælpe. 
 
Bemanding til KM, KM aldersopdelt og Asserbo Pokalen 
Vi mangler bla. fore caddies til KM, KM aldersopdelt og til Asserbo Pokalen), så IL sender 
besked ud til alle TA om, at de gerne må melde sig hvis de har tid. 
 
Andescramble 
IL spørger Lone Jarl om hun kunne være TL på denne. Og hvis ikke så kan vi forsøge at 
spørge Hasse Julebæk. 
 
Øvrigt  
IL sender rettelser til bemandingsplanen til VL, som efterfølgende tilpasser denne med de 
TA som ikke længere er interesseret i at hjælpe. 
VL færdiggør turneringsmappen med de resterende turneringer i sæsonen. 
 



Ad. 4 Flagturnering 8/8 med præmieoverrækkelse for øvrige afholdt turneringer; indvielse af 
gårdsplads 
PJa vil gerne være TL. Peter Chr. Rasmussen stiller op som reserve TL. 
Turneringsbetingelserne bliver de samme som Åbningsturneringen. 
VL sender pdf til PJe så denne kan lægges på AGC hjemmesiden. 
 
 

Ad. 5 Asserbo Pokalen  
Bestyrelsen ønsker fortsat at afvikle denne, men da vi ikke kan afviklet mere end 18 huller 
pr. spilledag d. 24 og 25. oktober, så er den ikke tællende som en Titleist rangliste turnering. 
Den tæller imidlertid stadig som en DGU rangliste turnering. 
 
 

Ad. 6 Kursus i GolfBox 
PJe mødes med IR for at se på opsætning af en turnering til brug i seniorklubben. 
Herudover forbereder PJe en form for instrukser til brug for TL, hvor det fremgår hvad man 
skal gøre i GolfBox i forbindelse med turneringerne. 
 
 

Ad. 7 Eventuelt 
Næste møde mandag 3. august kl. 18:00. 

 


