TGS - Referat
Udvalg:
Turneringsudvalg (TU)
Referent:

Tilstedeværende:
Anders Weber-Jensen (AJ)
Birgit Frederiksen (BF)
Kristian K. Pedersen (KP)
Anders Talbro (AT)
Helle Guillaume (HG)

Birgit Frederiksen
Dato: 25.06.2020 kl 20

Benny Pedersen, klub 60+
Fraværende:
Martin Visby (MV)
Henning Søndermølle (HS)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Referat af
09.06.20

Godkendt 13.06.2020 og lagt på
hjemmeside

BF

2. Resultat(er)
turneringer siden
seneste møde

Ingen.

3. Kalender
(turneringer og
møder)

Festuge.
Gæste spillere og egne klubmedlemmer
der ikke har fuldtidsmedlemskab – HG har
undersøgt i bestyrelsen.
Beslutning: Turneringsfee for alle 100 kr.
For TGS medlemmer der ikke betaler fuld
kontingent + 100 kr. i green-fee.
Tilføjelse: Hverdagsmedlemmer betaler
ikke green-fee.
Greenfee for spillere fra andre klubber
samt for medlemmer, der kun har DGU
medlemskort + 200 kr.

Deadline:

HG

Opsætningen i Golfboks med betalingen
tilrettes.
Der føres liste i sekretariatet over
manglende makker til parturnering og
Turneringsledelsen for den enkelte

TL/Klubben
i klubben

Side
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turnering har opmærksomhed på dette
mhp at skaffe makker.
Baneforplejning – grundet løbende start
køres ikke med forplejning – der gives
orientering ved starthuset. Der opsættes
skilte på hul 17 + hul 7 med menu-kort
og Liljecafeens telefonnr., så der kan
bestilles mad til afhentning ved hul 9 –
den overdækkede terrasse. Drikkelse og
sødt skal ikke bestilles, men vil være på
stedet.
Der sendes orienteringsmail til
medlemmer om forplejningen i festuge.

AT

Tidspunkt for start kan det ønskes??
Arbejdsramte mv. Tidlig eller sen start!!
Den enkelte TL/gruppe afgør om der er
behov for/mulighed for sen start (kan
især give problemer med parbolde). Der
annonceres ikke med det, men tages
stilling til indkomne bemærkninger.

AJ

Status for markedsføring af festuge??
Der udsendes en ”husker” med oversigt
over alle turneringer i festugen, med
opfordring til medlemmerne om
tilmelding. Udsendes inden weekenden og
igen efter weekenden.

MV
AJ

En 9-huls turnering?? Status, hvornår og
behov for hjælp?? Begynderudvalget
venter til næste år.

MV

Løbende start:
Hjælpere - ”startere” ved starthuset.
Turneringsledelsen har ansvar for
fordelingen af hjælpere på dagen.
4. Bemanding
turneringer

Ingen ændringer – se fordeling på
Turneringskalender.

5. Sponsorer

Alt på plads med sponsorer.
Præmier i sommerfestugen:
Onsdag 1.7. - Roy Robson/Trelleborggård
blomster
3 rækker 1-4 præmier
(produkter/gavekort pr par)
HIO bil 1 uge alle huller

TL/Klubber
i klubben

TL/Klubber
i klubber

AJ
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Præmieoverrækkelse torsdag kl. 17
Torsdag 2.7. - Louis Nielsen
3 rækker 1-4 præmie (gavekort)
HIO bil 1 uge alle huller
Præmieoverrækkelse fredag kl.17
Fredag 3.7. - KVIK køkken
Slagelse/Slagelse VinKompagni
4 rækker 1-5 præmie (nr. 1 shoppen-2-5
samt andre vin)
Tættest på hul alle par 3 (gavekort)
Flag bedste dame-herre (gavekort)
HIO alle huller, hvis ingen laver dette så
er det tættest hul 9
Præmieoverrækkelse lørdag kl.10
Lørdag 4.7. - Roy Robson/Trelleborggård
blomster
3 rækker 1-4 præmier
(produkter/gavekort pr par)
HIO bil 1 uge alle huller
HIO alle huller, hvis ingen laver dette så
er det tættest hul 15
Præmieoverrækkelse søndag kl.10
Søndag 5.7. - Skingames
Præmier til alle huller
HIO alle huller
Præmieoverrækkelse løbende når boldene
kommer ind fra kl. Ca.15.30
Præmieuddeling foretages når det enkelte
hold er færdigt – ”selvbetjening”.
Præmierne opstilles i grupper fra hul 1 til
hul 18 – det enkelte hold kender egen
fordeling af gevinster/huller.
Sponsor – koordinering til sponsor inden
afvikling af turneringen og overrækkelse
af præmier torsdag til søndag.
6. Evt.

AJ/KP

MV

Næste møde 10.08.2020 kl 17
Dagsorden:
Evaluering af festuge – læring.
Drøftelse af opgave med koordinering til
sponsor, inden afvikling af turnering.
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