
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 5. november 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:  
 
 

Referent PJe 
 

 
Ad. 1. Sidste referat 

Godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Ad. 2. Gennemgang af generelle turneringsbetingelser 
De generelle betingelser blev gennemgået punkt for punkt, og tilpasset i pkt. 5 – 8, 12 og 16. 
VL følger op på betegnelsen ”Fleksmedlemmer” i pkt. 8 i de nuværende betingelser, og om 
den medlemstype skal beskrives anderledes, på baggrund af den forestående ændring af 
medlemstyper.  
Efterfølgende sender VL de ændrede betingelser ud til TU.  
  
 

Ad. 3. Betingelser Asserbo Pokalen 
Ved årets afholdes af Asserbo Pokalen, blev der ikke spillet omspil om førstepladsen i 
herrerækken, til trods for at der var to spillere med lige score. Det var en fejl, da der spilles 
om både pengepræmier og rangliste point. 
Det skal tydeliggøres i turneringsbetingelserne, at der er omspil om første pladsen i de 
enkelte rækker, såvel som om selve Asserbo Pokalen. 
 
 

Ad. 4. Tilbagemelding på emneuger 
IR havde samlet lidt informationer om Greve Golfklubs Linksuge, hvor de har en lang række 
af åbne turneringer med mellem 125 og 160 tilmeldinger. 
Vi kan måske bruge nogle af deres betingelser eller formater, som inspiration til vores 
jubilæumsuge. De har bla. en fast tilmeldingspris på kr. 150,- inkl. greenfee for gæster. 
IL og VL tager input med til det kommende bestyrelsesseminar. 
 
PJa har desværre ikke kunne finde oplysninger fra Hedeland Golfklub. 
 



HF gør opmærksom på, at Helsingør har lignende åbne turneringer i forbindelse med deres 
fødselsdag, og JN kender ligeledes til lignende turneringer hos Odense Eventyr Golf. 
 
 

Ad. 5.  Opmærkning af pokaler 
VL har klargjort hvilke navne der skal på de enkelte pokaler. IL og VL mødes og får pokalerne 
mærket op og afleveret til indgravering. 
 
 

Ad. 6. Pokalhistorik 
VL har nedskrevet alle pokalvinderne fra deres indstiftelse. Disse bliver rundsendt til TU, og 
kan anvendes til opdatering af jubilæumsbogen. 
 
 

Ad. 7. Eventuelt 
 
Næste møde er torsdag d. 14. januar kl. 18:00. 

 


