TGS - Referat
Udvalg:
Turneringsudvalg (TU)
Referent:
Birgit Frederiksen
Dato: 24.02. 2020, kl 17.45

Tilstedeværende:
Anders Weber-Jensen (AJ)
Henning Søndermølle (HS)
Birgit Frederiksen (BF)
Martin Visby (MV) - formand
Kristian K. Pedersen (KP)
Anders Talbro (AT)
Helle Guillaume (HG)
Fraværende:
Ingen

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Referat af
21.01.20

Godkendt.

BF

2. Resultat(er)
turneringer siden
seneste møde

Ingen

3. Kalender
(turneringer og
møder)

Turneringskalender for 2020 – bilag
vedlagt.
Er der redigeringer og tilføjelser??
Turneringsleder??
Spilleformen i de enkelte turneringer??

Deadline:

Turneringskalender ajourført – se denne.
Spilleform er besluttet for alle
turneringer.
05.04.2020 Åbningsturneringen er lagt på
Golfbox og første tilmeldinger registreret.
Der spilles Stableford i alle 4 rækker.
Hvis 18-huls banen er for våd/ikke klar
udsættes Åbningsturneringen.
Greenkeeperen tager stilling senest
22.3.2020 og hvis banen ikke er klar,
udsættes Åbningsturneringen til
19.04.2020.

KP

KP
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4. Bemanding
turneringer

10.05.2020 Morsdag turnering.
Planlægges og lægges i Golfbox inden
10.03.2020

HG, BF

10.03.20

16.05.2020 VI-KQ Cup 1. afd.
Planlægges og læggs i Golfbox inden
16.03.2020

MV, KP

16.03.20

04.07.2020 Festuge turnering afsluttes
med mad og musik.

AJ

Huskeliste – bilag vedlagt.
Huskelisten er en detaljeret
beskrivelse/vejledning for afvikling af
klubturneringer – det skal betragtes som
et hjælpeværktøj.
Drøftes med henblik på afklaring af
punkter og godkendelse??

KP

TGS – Overordnet for turneringer og
huskelisten for afviklingen af turneringer
er godkendt.
Bemanding i festugen. Klubben-i-klubben
– se huskeliste - hvornår i processen
overtager de turneringsleder ansvar og
hvad med øvrig bemanding??
Klubben-i-klubben/KIK har TL ansvar og
bemanding, sørger for inddragelse af
medlemmer til opgaven. Der er en fra
Turneringsudvalget der er kontaktperson.

5. Sponsorer

KIK

Hvad tænker Sponsorudvalget præmieantallet i de enkelte turneringer??
Sponsorudvalget har ansvar for sponsorer
og præmier til de enkelte klubturneringer.
Åbnings- og afslutningsturneringen, er
Golfshoppen sponsor for.

AJ

9-huls turneringer – match-fee går til
præmier. Der spilles i 3 rækker med min.
10 deltagere i hver række.
1. præmie 500 kr.
2. præmie 350 kr.
3. præmie 150 kr.

AJ
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6. Evt.

03.10.2020 Lyserød lørdag. Sponsor er
El-Giganten.

AJ

Turneringskoordinatoren/TUK har ansvar
for, ved planlægning af turneringen - så
tidligt som muligt – at give skriftlig
besked til Sponsorudvalget v/AJ, om
antallet af præmier til turneringen og
hvilke præstationer der skal honoreres.

TUK, AJ

2 mdr. før

Næste møde 21.04.2020 kl 18 – 20.
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