
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 3. august 2020 

 

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

Afbud:  
 

Ad. 1. Referent: PJe 
 

 
Ad. 2. Sidste referat 

Referatet fra sidste møde blev kort gennemgået. IL havde en bemærkning om 
Boxon/Talisman afsnittet, som var formuleret lidt spøjst. 
Med hensyn til Andescramble, så er Peter Chr. Rasmussen trådt til som TL. 
 
 

Ad. 3. KM og præmieoverrækkelse 
Klubmesterskaber og Gasterpokalen afvikles 29.-30. august. 
TL og TA er på plads, men der mangler forecaddies. IL skriver ud til alle TA for at forhøre sig 
om der er nogen der kan. 
Vi vil udlevere pin placeringer til deltagerne i turneringen, hvilket også vil være tilfældet til 
de aldersfordelte KM. 
 
Ud over KM og Gasterpokalen vil der være præmieoverrækkelse for de 6 turneringer som 
har været afviklet under hensyntagen til COVID-19. Der skal således også uddeles præmier 
til alle vinderne i disse. Vi uddeler præmiekurve til førstepladserne som vi plejer. 
IL har brug for at så mange som muligt fra TU deltager som hjælpere ifm. overrækkelsen 
søndag eftermiddag. HF og JN kan ikke deltage. 
VL laver en oversigt over alle præmietagere i de 6 turneringer, og disse skal efterfølgende 
kontaktes og gøres bekendt med præmieoverrækkelsen. 
IL skal høre om Peter Fredgaard vil komme og hjælpe med præmieoverrækkelsen.  
 
Eventuel indvielse af gårdspladsen. IL følger op på om dette skal ske samme dag. 
 
KM og Gasterpokalen, samt de aldersfordelte KM skal annonceres på hjemmesiden. IR 
sørger for dette. 
 
 

Ad. 4 Asserbo Pokalen 
Afvikles 24.-25. oktober, og spilles i år kun over to runder. 



IL taler med Annie Christensen om at få sendt flyer ud. 
VL tilpasser turneringsbetingelser og sender disse til PJe, som efterfølgende åbner for 
turneringen i GolfBox. 
Turneringsfee bliver i år reduceret til 500,- for gæster og 100,- for AGC’er og Kongegolfere. 
JN er turneringsleder, og vi vil udlevere pin placeringer til deltagerne i turneringen 
 
 

Ad. 5 Mødeaftaler  
De næste møder er aftalt til at ligge på følgende datoer. Alle dage med start kl. 18:00. 
8. september 2020 
6. oktober 2020 
5. november 2020: Skal udarbejde 1. udkast til turneringsplan og budget for 2021. 
14. januar 2021 
 
 

Ad. 6 Eventuelt 
Næste møde tirsdag 8. september kl. 18:00. 
Vi skal overveje at afholde Cross country igen i 2021; eventuelt som en åben turnering. 

 


