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 Til stede:  Peter Jelstrup, PJe 
         Peter Jacobsen, PJa 
   Henrik Fogtmann, HF 
   Vibeke Lund, VL 
   Rita Lyng, RL 
 
            Afbud:  John Nielsen, JN 
 
           Referent RL 
 
 
 
 
 

1. Opfølgning på sidste referat 
 
Ref godkendt 

 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 
 
Intet nyt 

 

 

3. Turneringsplan 2022 
 
I år spilles Pro/Am over én dag den 16/7. Kvalifikationsturnering til Pro/Am spilles 

samtidig med Vinderødskålen den 12/6, som samtidigt ændres til, at der spilles med 

modificeret stableford i 3 lige store rækker. Kvalifikationen giver adgang til Pro/Am for 

mindst 20 spillere i hver af de 3 rækker. 

 

Kongegolf turnering planlægges til lørdag den 1/10, og vil i lighed med turneringen i 

2019 blive spillet som en scramble. 

 

Grundet manglende frie weekender har vi afslået at være værter for "International 

Pairs". 

 

 

4. Bemanding af turneringer og forslag til TL. 
 
Der blev lavet et forslag til bemanding af turneringsledere ud fra sidste års bemanding. 

PJe skriver ud og informerer tur-lederne. Tur-lederne finder selv deres tur-assistenter 

fra listen. Axel Bistrup har fået tilkendegivelser fra flere klubmedlemmer, som  tilbyder 

sig som tur-assistenter. 

 

 



 

5. Gennemgang af turneringsbetingelser 
 
Nogle turneringsbetingelser har været tilpasset Corona restriktionerne. Disse føres nu 

tilbage således at ved Ruths Scramble og Andescramble bliver holdene sat ved en  

lodtrækning i gården. 

 

I eliteturneringerne forsøger vi os med, at spillerne selv undervejs taster deres scorer 

ind på via telefoner.   

 

Der skal fortsat være forecaddies på Asserboturnringen, Pro Am og på klub 

mesterskaberne. 

 

I scrambler med 3 mands hold spilles uden drop-out og med 5 drives pr. spiller. 
 
Der er kommet et forslag om at samboendes børn, børnebørn etc.  kan deltage I 
generations-turneringen. TU vil gerne høre bestyrelsens holdning til spørgsmålet. 
 
Det er TU’s holdning at alle buggy-tilladelser kun kan gives af sekretariatet.  
 
Hvis der i en flagturnering slås OB i sidste eller næstsidste slag, placeres flaget ved 
udslagsstedet for sidste eller næstsidste slag. 
 
 

6. Årshjul. 
Der tages udgangspunkt i tidligere årshjul i udarbejdelsen af det nye. Der arbejdes 

videre på det nye årshjul hen over sommeren. 

 

 

7. Næste møde: I forlængelse af opstartsturneringen 
 

8. Evt. 
Der er ønske om og behov for at uddanne flere turneringsledere. PJe undersøger om DGU 
planlægger turneringsleder kurser. 


