
Turneringsudvalget 
 

Referat af møde d. 11. november 2021. 
 
Deltagere: PJe Peter Jelstrup 
 VL Vibeke Lund 
 JN  John Nielsen 
 PJa Peter Jacobsen 
 RL Rita Lyng 
 
Afbud: HF Henrik Fogtmann 
 
Referent: RL 
 
Ad. 1 Godkendelse af sidste referat 
 Referatet af mødet 6. oktober blev godkendt uden anmærkninger. 
 
Ad. 2 Orientering fra bestyrelsen 

Peter Jelstrup blev af bestyrelsen udpeget som ny formand for TU. Rita Lyng blev godkendt 
som nyt medlem af TU. 

 
Ad. 3 Turneringsplan 2022 

AGC havde overfor DGU foreslået nogle ledige datoer til afholdelse af turneringer i DGU regi. 
Alligevel er AGC blevet pålagt at være værts-klub for en “Girls Only” turnering i weekenden 
4.-5. Juni. DGU´s turneringskalender er så fyldt, at det ikke er muligt at finde et andet 
tidspunkt til denne turnering, hvilket medfører, at AGC flytter den planlagte Ægteskabsmatch 
til lørdagen efter Kristi Himmelfarstdag den 28. maj. 
AGC vil kontakte DGU for at forsøge at flytte Asserbopokalen til lidt senere på året, hvor 
vores bane er kommet bedre i vækst.  
TU vil forespørge bestyrelsen om interessen for at gentage sidste års Pro Am turnering. 
Tilslutningen til vores Stableford turneringer er faldende, så der kom forslag frem om at åbne 
disse for deltagelse for medlemmer fra de andre Kongegolf klubber. 

 
Ad.4 Gennemgang af turneringsraporter 2021 

PJe gennemgik kommentarerne fra turneringslederne på årets matcher. Matcherne er blevet 
afviklet planmæssigt – dog efter hensynstagen til de på afholdelsestidspunktet gældende 
Covid-restriktioner. Der var ingen bemærkelsesværdige kommentarer. 

 
Ad. 5 Gennemgang af Generelle Turneringsbetingelser 
 Under punkt 7 ændres “gyldigt handicap” til “registreret handicap” og der tilføjes: DGU´s 

handicapsystem, dog kun med hensynstagen til begrænsningerne i de enkelte turneringer. 
 
Ad. 6 Årshjul 
 Bestyrelsen har opfordret TU til at lave et årshjul. PJe havde gennemlæst de foregående års 

referater og kom frem med følgende punkter, som kunne komme med til et årshjul: 
 

• Turneringsplan 

• Bemanding af turneringer 

• Banereservationer 



• Gennemgang af turneringsbetingelser 

• Gennemgang af de generelle turneringsbetingelser 

• Invitation til turneringslederne og til turnerings-assistenterne 

• Evaluering af sæsonen 

• Afholdelse af turneringer 

• Klargøring af turneringerne i Golfbox 

• Melding til DGU om ønske for datoer til af holdelse af DGU-turneringer 

• Afholde turneringsleder-kurser 

• Skrive årsberetning 

• Lave budget 

• Opfølgning af budget 

• Præmier 

• Retningslinjer for turneringsledere 

• Opfølgning af beholdningen af logo-bolde 

• Kontakt til turneringslederne for Onsdags-matchen 

• Arrangere “Opstarts-turnering” 
TU vil arbejde videre med at at færdiggøre årshjulet i løbet af vinteren. 
 
Ad. 7  Eventuelt 
 Ingen bemærkninger 
 
Kommende møder: onsdag den 12. januar kl.18, og onsdag den 9. februar kl 18. 


