TGS - Referat
Udvalg:
Turneringsudvalg (TU)
Referent:

Tilstedeværende:
Henning Søndermølle (HS)
Birgit Frederiksen (BF)
Martin Visby (MV), formand
Anders Talbro (AT)
Helle Guillaume (HG)
Benny Pedersen, klub 60+

Birgit Frederiksen
Dato: 10.08.2020

Fraværende:
Kristian K. Pedersen (KP)
Anders Weber-Jensen (AJ)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Referat af
25.06.20

Godkendt 28.06.2020 og lagt på
hjemmeside.

BF

2. Resultat(er)
turneringer siden
seneste møde

Festuge evaluering - læring:
2.1. 5 dage (tidligere år 4 dage)??
2.2. Klubber i klubben ansvar 3 dage??
Parturneringer.
2.3. TU ansvar 2 dage?? Turneringsleder
KP – flagturnering og skingames.
2.4. Markedsføring??
2.5. Antal deltagere:
- 2017 261 deltagere
- 2018 270 deltagere
- 2019 261 deltagere
2.6. Covid 19 – Ingen fælles samling,
orientering fra Starthuset ved hul 1,
løbende start og præmieuddeling dagen
efter. Ingen kørende baneforplejning.
2.7. Præmier – større end tidligere år
2.8. Turnerings-fee og green-fee??
2.9. Sponsorer –
Arbejdsdeling mellem sponsorudvalg og
turneringsudvalg??
Drøftelse af opgave med koordinering til
sponsor, inden afvikling af turnering.

Deadline:

2.10. KP har meddelt afgang fra TU.

Side
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Ad. 2.1.
Flere har givet udtryk for de ikke kan
spille så mange dage i træk. God
stemning alle dage.
Måske løsning med 2 x 2 dage med 18huls turnering for alle. Og den
mellemliggende dag 9-huls turnering
udelukkende for begyndere, evt.
turnering formiddag og eftermiddag.
Begynderudvalget spørges om
afgrænsning/vurdering af hvem er
begyndere!!
Ad. 2.2.
Klubberne i klubben (60+, dameklubben
og herreklubben) påtager sig gerne
turneringsopgaven igen næste år. Det
vurderes at være den rigtige vej, for at få
engagement. Det var parturneringer. Der
var klage fra 4 deltagere til mix-par
turnering, fordi der ikke kunne skaffes en
dame partner.
Ad. 2.3.
Individuelle turneringer afviklet af TU –
Flagturnering og Skingames. Godt forløb.
Ad. 2.4.
Markedsføring/køreplan blev ikke fuldt,
fase 1 til 4, og det kunne have gjort en
forskel. Markedsføringen kan tænkes
udover egen klub, så det sendes til
omegnens klubber og
sommerhusmedlemsskaber.
Det vurderes, at vejledning til
turneringsafvikling fastholdes og
suppleres hvis der er mangler.
Fase 1 lægges i excel-regneark. Oplæg
ultimo oktober mhp. TU-møde i
november.
Ad. 2.5.
Deltager antal. Trods sen tilmelding og
meget regnvejr blev antallet af deltagere
fastholdt – 267. Mange gengangere og en
ekstra dag – stor arbejdsindsats fra TU.
Ad. 2.6.
Løbende start. Starter modellen fra Starthuset ved hul 1 fungerede. Alt forløb
godt, men gunstart foretrækkes.
Ad. 2.7.
Præmier. Store og mange præmier var en
positiv overraskelse for flere deltagere.
Præmieuddelingen den efterfølgende dag
fungerede. Skingames præmier blev
uddelt samme dag, ved sekretariatets
hjælp sat i portioner til hver bold. Bolden
fordelte efterfølgende præmierne imellem

MV

HG

Side

2 af 4

sig. Det var positivt - en social og rationel
måde, der kan læres af til næste år.
Ad. 2.8.
Turnerings-fee er OK. Green-fee
genvurderes i bestyrelsen, idet 250 kr. i
år er noget større end Korsør, der
kostede 100 kr.
Ad. 2.9.
Sponsorer skal synliggøres ligeværdigt.
Alle sponsorer bidrager med samme sum
til præmier.
Roy Robson og Trelleborggård Blomster
skal sættes på mix-parturnering.
Drøftelse af koordineringen og
arbejdsdelingen mellem Sponsorudvalget
og Turneringsudvalget – formanden tager
drøftelsen.

HG

MV

Ad. 2.10. KP har fremsendt skriftlig
evaluering.

3. Kalender
(turneringer og
møder)

4. Bemanding
turneringer

Generelt skal resterende turneringer
tjekkes i Golfboks - nogle skal oprettes i
golfboks.
22.08.2020 VI-KQ Cup 9 huls 2. afd.
Handicap begrænsningen i Golfboks er
ændret til +8 – 72 (fra +8 - 54), så alle
nybegyndere kan deltage.

AJ

12.09.2020 VI-KQ Cup 9 huls 3. afd

MV

10.10.2020 VI-KQ Cup 9 huls 4. afd. og
samlet vinder

MV

03.10.2020 Lyserød lørdag. Sponsor
orienteres om hvilke præmier der er
behov for og muligheden for at
præsenterer sig som sponsor på dagen.

HG/BF

25.10.2020 Afslutningsturnering. Skal
oprettes i Golfboks.

TL=MV
TK=BF

Evt. Afslutningsturnering for 9-huller,
samtidig med 18-huls afslutning –
drøftelse med Begynderudvalget.

MV

Kalender revideres – TK, TL og hjælpere
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22.08.20 AJ afløser for MV.
Begynderudvalgets formand spørges om
at være hjælper, skal møde kl 8.30.
Afbud fra HS.
5. Sponsorer

6. Evt.

VI-KQ Cup 9-huls turnering, match-fee
anvendes til kontante præmier.

AJ

Lyserød lørdag – El-Giganten

AJ

Afslutningsturneringen - Golfshoppen

AJ

Næste møde 22.09.2020 kl 17.
MV har forslag om ny turneringsform –
parturnering i lighed med Korsør. God ide
der arbejdes videre med. Det undersøges
om der foreligger noget skriftlig omkring
regler og form.

MV
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