
Turneringsudvalget 

Referat af møde d. 6. oktober 2021 

 

Deltagere: HF Henrik Fogtmann 
JN John Nielsen 
PJa Peter Jacobsen 
PJe Peter Jelstrup 
VL Vibeke Lund 
 

Afbud:  
 

Referent PJe 
 

 
Ad. 1. Godkendelse af sidste referat 

Referatet fra mødet 7. april 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

Ad. 2. Orientering fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har bedt os om at lave et årshjul med de aktiviteter som vi planmæssigt laver 
gennem året, samt deres deadlines. Dette arbejde igangsætter vi i løbet af vinteren. 
  
Vi er ydermere blevet bedt om at overveje, og vi vil afholde 7. juli terrinen fremover på den 
gamle bane, som blev genetableret i forbindelse med jubilæet i juli i år. 
Vi afvejede forskellige fordele og ulemper, men er med på ideen om at afholde 7. juli 
terrinen én gang til på den gamle bane i 2022, og så på baggrund af erfaringerne med dette 
overveje formatet fremover. 
 
 

Ad. 3. Turneringsplan 2022 
Første udkast til turneringsplanen for 2022 blev udarbejdet, under hensyntagen til de faste 
aktiviteter som Asserbo Pokalen, Company day, samt 4 weekender med DGU 
Danmarksturnering. 
Vi vil undersøge, om der er opbakning til at afholde en Pro-am turnering lørdag 9. juli, med 
en tilhørende kvalifikationsturnering i juni måned. 
Samtidigt kunne det overvejes om Gaster Pokalen kunne afvikles om søndagen i samme 
weekend. 
 
Vi har ikke hørt om AGC skal afholde en Kongegolf turnering i 2022, men da Fredensborg og 
Hornbæk har turneringer i 2021, forventer vi at Gilleleje og AGC står for tur næste år. PJe 
forhører sig hos club manageren. 
 
HF forslog, at vi burde overveje at se på muligheden for, at flytte Asserbo Pokalen frem på 
sæsonen, da det ikke er optimalt at afvikle en elite turnering allerede i slutningen af april. 



Den nuværende placering i kalenderen var den eneste weekend vi på daværende tidspunkt 
kunne få allokeret til en rangliste turnering. Men vi kan forhøre os hos DGU i løbet af 2022, 
om det er muligt at komme i betragtning til en anden weekend senere på sæsonen. 
 
 

Ad. 4 Indgravering af pokaler 
VL havde forberedt sedler med navne på pokalvindere i 2020 og 2021, og umiddelbart efter 
aftenens møde vil VL og PJe markerer de enkelte pokaler med de respektive vindere. 
PJe sørger herefter for indlevering til indgravering inkl. fadet fra Tin Cup samt pokalen fra 
seniorklubben. 
 
 

Ad. 5.  Eventuelt 
Udvalget vil gerne invitere Rita Lyng til at blive medlem af turneringsudvalget. PJe skriver til 
Rita, hvorefter VL kontakter bestyrelsen for godkendelse, hvis Rita accepterer. 
 
Vi skal blive bedre til at kommunikation omkring turneringer og sponsorer i 2022, og skal i 
den forbindelse også have en gennemgang af instruks for TL. 
 
Næste møde er torsdag d. 11. november 2021 kl. 18:00. 
Punkter på næste møde: 

• Årshjul 

• Gennemgang af turneringsrapporter 2021 

• Turneringsplan 2022 

• Gennemgang af Generelle Turneringsbetingelser 
 


