
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 6. oktober 2020 

 

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

Afbud: HF Henrik Fogtmann 
 
 

Referent PJe 
 

 
Ad. 1. Sidste referat 

Ad. 1., JN genindtræder som turneringsleder (TL) for Asserbo Pokalen i stedet for IL. 
JN mødes med PJe i udvalgslokalet 20. oktober kl. 17:00, for at lave startopstilling og 
udskrive scorekort. 
JN sørger for at afsætte pin-placeringer sammen med Rasmus Wennecke Perk fredag d. 23. 
oktober. 
 
 

Ad. 2. TU-Plan 2021 
Der vil i 2021 blive afholdt Kongegolf turneringer i Fredensborg 29. maj og i Hornbæk i 
begyndelsen af oktober; den endelige dato er ikke fastlagt. Disse skal dog ikke fremgå af 
vores turneringskalender. 
 
IL har modtaget DGUs banefordeling for 2021, og der er afsat 2 weekender til 
klubmesterskaber: 28.-29. august og 18.-19. september. Dette er netop de weekender vi har 
planlagt, så dette afstedkommer ingen ændring for os.  
Asserbo Pokalen er aftalt til afholdelse 24.-25. april. 
DGU Danmarksmesterskaber bliver som tidligere udmeldt afholdt i weekenderne 8.-9. maj, 
19.-20. juni og 21.-22. august. 
Herudover skal AGC lægge bane til en DGU junior turnering søndag 15. august. 
I op- og nedrykning spillet i weekenden 11.-12. september har vi ikke fået allokeret 
spilledag. 
 
Planen for turneringer i 2021 fremlægges for bestyrelsen ved først kommende lejlighed. 
  
 

Ad. 3. Jubilæumsforberedelser 
TU har p.t. følgende forslag til aktiviteter i jubilæumsugen: 

• Asserbo Invitational (Pro-AM) med klubbens elitespillere lørdag 10. juli. 

• Gammel 9-hullers bane 



• 7. juli Terrinen (onsdag) 

• Asserbo Grand Cru flyttes til jubilæumsugen 

• Åben AGC turnering(er) 
 
IR fortalte at Greve Golfklub har haft en lignende jubilæumsuge, hvor de havde en lang 
række af åbne turneringer, som også havde trukket mange gæster til. 
IR samler lidt flere informationer og inspiration omkring turneringstyper fra Greve, og PJa 
tilbød at gøre det samme fra Hedeland Golfklub. 
 
AGC bør gøre en ekstra indsats omkring markedsføring af de åbne turneringer i Halsnæs 
Avis, i Golfbladet og gennem opslag i diverse supermarkeder og købmænd, for at sikre at så 
mange som muligt bliver opmærksomme på aktivisterne. 
 
 

Ad. 4. Udvalgssupplering 
IR ønsker at trække sig fra TU med udgangen af 2020, og det efterkommer vi naturligvis. TU 
takker for indsatsen indtil nu. 
IL har talt med Rita Simonsen om skrivning af indlæg på bla. hjemmesiden, og Rita vil gerne 
bidrage med dette uden at træde ind i TU. 
Vi vil derfor i første omgang ikke supplere TU med yderligere medlemmer. 
 
 

Ad. 5. Eventuelt 
De generelle turneringsbetingelser skal gennemgås specielt omkring det nye 
handicapsystem, hvor betegnelsen ”EGA-handicap” udgår og erstattes af betegnelsen 
”Handicap”.  
Der kan læses mere om handicapsystemet her: 
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet?l=da&v=2021 
 
Næste møde er torsdag 5. november kl. 18:00. 
 
Derefter er der aftalt møder: 
14. januar 2021 kl. 18:00 
 

 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet?l=da&v=2021

