
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 8. marts 2021 

 

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

Afbud:  
 

Referent PJe 
 

 
Ad. 1. Sidste referat 

Referatet fra mødet 5. november 2020 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Ad. 2. Turneringsbetingelser 
Betingelserne for Åbningsturneringen, Ruths scramble og Forårs Fourball blev gennemgået. 

• Åbningsturneringen afvikles som normalt.  

• Ruths scramble ændres til løbende start kl. 08:00, og hold bliver sammensat på 
forhånd, så startlisten kan offentliggøres senest onsdag inden kl. 22:00. 

• Forårs Fourball er indtil videre forberedt på gunstart, men afhængigt af COVID-19 
situationen, kan vi blive nødt til at forsøge at afvikle kvalifikationen med løbende 
start, eller helt at aflyse turneringen. 

 
De øvrige turneringsbetingelser bliver gennemgået på næste TU møde. 
 
HF gennemgik udkast til betingelser for Kvalifikations-, Jubilæums- og 
Invitationsturneringerne, som afvikles i forbindelse med klubbens 75-års jubilæum. 
HF sender dem til gennemlæsning i TU når de er rettet endeligt til. 
 
 

Ad. 3. Kontakt til turneringsledere og -assistenter 
Under mødet blev der sat turneringsledere (TL) på alle turneringer. En del blev sat på som 
foreløbige, og vi afventer at IL forespørger de enkelte TL, om de kan på de pågældende 
dage, inden den endelige oversigt offentliggøres. 
IL sender herudover invitation til alle turneringsassistenter (TA) med opfordring om at 
melde sig på de turneringer, hvor de kan hjælpe. 
VL sender den foreløbige bemandingsoversigt ud til TU. 
 
7. juli Terrinen spilles i år på den gamle oprindelige 9-hullers bane. TU stiller TL og TA til 
rådighed som vi plejer. Der spilles dog kun én runde af 9 huller i turneringen. 
 



HF er TL på Kvalifikations-, Jubilæums- og Invitationsturneringerne, som afvikles i 
forbindelse med klubbens 75-års jubilæum. TU skal stille med TA, caddie master og fore 
caddies. HF sender liste over behovet for mandskab til IL. 
 
 

Ad. 4. Asserbo Pokalen 
JN er TL og HF er dommer på turneringen. 
Betingelserne for deltagelse for juniorer sættes igen ned til HCP 6,0. 
Første start sættes til kl. 08:00, og deltagergebyret sættes til 200,- for AGC og Kongegolf 
medlemmer og 700,- for greenfee spillere. 
Betingelserne ved lige resultat er blevet specificeret så det fremgår at der kun er omspil og 
evt. sudden death om selve pokalen. Vinder af pokalen er samtidigt vinder af sin række. Alle 
øvrige placeringer afgøres ved matematisk metode. 
 
VL sender betingelser til TU, og PJe lægger dem efterfølgende op på hjemmesiden og åbner 
turneringen for tilmelding i GolfBox. 
 
 

Ad. 5.  Eventuelt 
HF har et spørgsmål omkring brugen af GolfBox: Er det muligt at score modificeret 
stableford som beskrevet i betingelserne Kvalifikationsturneringen? 
PJe tester og vender tilbage. 
 
Næste møde er torsdag d. 7. april 2021 kl. 18:00. 

 


