
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 7. april 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 8. marts 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Ad. 2. Turneringsbetingelser 
Betingelserne for de resterende turneringer i år blev gennemgået med følgende 
bemærkninger/ændringer: 

• Ægteparturneringen 22/5: Deltagergebyr skal tilpasses, så der tages hensyn til 
Kongegolf medlemmer. 

• Vinderødskålen 6/6: Ingen bemærkninger. 

• Kvalifikationsturnering 12/6: Ingen bemærkninger. 

• Generationsturneringen 26/6: Deltagergebyr skal tilpasses, så der tages hensyn til 
Kongegolf medlemmer. Junior gæst deltager koster fortsat kr. 175. 

• 7. juli Terrinen: Turneringen spilles i år som 1 runde på den gamle 9-hullers bane. 
Deltagerantal ændres til foreløbig 200. Turneringen vil i år ikke være tællende, og der 
vil heller ikke være valgfri tee. 

• Asserbo Half Open 24/7: Ingen bemærkninger. 

• Boxon- og Talismanpokalen 1/8: Ingen bemærkninger. 

• Asserbo Grand Cru 15/8: Første start ændres til kl. 08:00. 

• KM + Gasterpokalen 28-29/8: Ændres tilbage til tre runder over to dage, med to runder 
lørdag og cut til søndagens runde. Gasterpokalen spilles i de to runder om lørdagen. 

• KM Aldersopdelt 18-19/9: Det specificeres at sudden death spilles på hul 18, samt at 
cut gælder for alle lige scores med de bedste 12 herrer hhv. 6 damer i hver række. 

• KM Begyndere 19/9: Teksten ”EGA hcp ikke nødvendigt” fjernes fra betingelser for 
deltagelse. Hold størrelse ændres til 3 spillere, i stedet for 2 spillere + markør. 

• Ande Scramble 7/11: Ændres tilbage til gunstart. 

• Juleturneringen 27/11: Betingelse for deltagelse ændres fra shcp 48 til hcp 48,0. 

• Vinter Fourball: 1. spilledato sættes til mandag 29/11. Det specificeret under 
bemærkninger, at hvis et hold trækker sig fra turneringen, så annulleres alle 
matchresultater som holdet indgår i. 

 



Bemanding til jubilæumsturneringen blev gennemgået. Der skal ikke stilles personer til 
resultatformidling i hytten, da spillerne selv registrerer score undervejs. Der skal være 
starter til både hul 1 og hul 10 til jubilæumsturneringen lørdag TU 10/7. Der er et ønske om 
forecaddies på 8 huller, men IL kan ikke skaffe flere forecaddies, blandt puljen af frivillige 
turneringsassistenter, så jubilæumsudvalget må selv forsøge at bemande disse. 
 
 

Ad. 3. Spørgsmål om turneringsafvikling 
Det er blevet bemærket, at en spiller som ikke er medlem af AGC har deltaget i 
Åbningsturneringen. Dette går ikke, selv om vedkommende ikke deltog i selve turneringen. 
 
Det er også blevet bemærket, at de fleste spillede alle 18 huller færdige; med baggrund i en 
antagelse om, at de i stedet burde være gået ind, hvis de selv og den de var markør for, 
begge havde placeret deres flag. 
Det fremgår ikke 100% tydeligt i betingelserne, at man skal afbryde spillet når det er slut. 
Det tages op forud for 2022 sæsonen, om dette skal præciseres. 
 
Slutteligt var der opstået en uhensigtsmæssig situation på hul 18, hvor en spiller havde 
forladt green for at parkere sin buggy, hvorefter personen vendte tilbage til green, og med 
forsinkede af den næste bold til følge, ville måle afstanden op fra hvor vedkommendes bold 
cirka havde ligget til flaget. Placeringen af bolden var ikke markeret på nogen måde. 
Situationen blev ikke meddelt TL eller TA på dagen, hvorfor der ikke blev handlet på den. 
 
 

Ad. 4.  Eventuelt 
PJa havde fået en forespørgsel om ikke vi bruger pokalerne mere, og om vi ikke kunne have 
dem udstillet i et pokalskab i f.eks. klubstuen. Dette har været vendt et par gange før, men 
på grund af faren for tyveri, har vi valgt løsningen med ophængning af billeder af 
pokalvinderne i tavleskabet i porten. 
 
Næste møde er tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 18:00. 

 


