TGS - Referat
Udvalg:
Turneringsudvalg (TU)
Referent:
Birgit Frederiksen
Dato: 09.11. 2020 kl 17

Tilstedeværende:
Anders Weber-Jensen (AJ)
Birgit Frederiksen (BF)
Gitte Worsøe (GW)
Helle Guillaume (HG)
Martin Visby (MV)
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Referat af
22.09.20

Godkendt og lagt på hjemmeside.

BF

2. Resultat(er)
turneringer siden
seneste møde

03.10.20 Lyserød lørdag:
Deltagere: 75 damer og herrer
Flotte præmier fra El-Giganten.
Sløjfer og hjerter på banen. Særlig indlagt
holdkonkurrence med lyserød bold.
Erfaring/husker til kommende turneringer:
Husk. Virkede godt at anvende pavillon til
præmieuddeling – alle på terrassen kunne
se præmiemodtager, der måtte op af
flisegang.
Husk at præmie fra El-Giganten ikke kan
byttes – det skal betragtes som en gave.
Husk ved gunstart skal spillerne have
valgfrihed til at beslutte hvem der slår den
røde bold. Antal gange og ikke efter
bestemt tur, mhp at alle hold er ligestillet.

HG/BF

10.10.20 VI-KQ Cup 9 huls, 4. afd. +
samlet vinder.
Deltagere: 35
Erfaring/husker til kommende turneringer:
Deltager antallet er øget fra 2019 til 2020.
Nybegynderne udgør ca. 10% og øvrige
deltagere er rutinerede og deltager også i

MV

TU

TU

Side

1 af 4

andre turneringer. Der var få kvindelige
deltagere.
Husk max. 54 spillere på 9-huls banen.
Begynderudvalget inddrages i
planlægningen og afviklingen af
turneringen i næste sæson.

3. Opfølgning på
mødet den 22.9.20

25.10.20 Afslutningsturnering.
Deltagere: 125.
Erfaring/husker til kommende turneringer:
Forberedelsen forud for turneringen
forbedres – opsætningen i Golfbox er
korrekt inden offentliggørelsen af spilleplan.
Tidlig kontakt til sponsor – se vejledning.
Afviklingen af turneringen forløb uden
utilfredshed og ventetid på banen – til trods
for det store deltager antal.

MV

Konkluderende for sæson: TU har holdt
turneringer for ca. 15 % af medlemmerne –
mange gengangere.

TU

Næste sæson – husk andel af skrift til den
offentlige tekst ”Der skal være min. 20
deltagere før turneringen afvikles. Antal
rækker der spilles i afhænger af
deltagerantal. Ved mere end 80 deltagere
vil der altid være 4 rækker.”

TU

Pkt. til bestyrelsen: TU anbefaler TGSbestyrelsen, at sætte green-fee til
turneringer, i samme niveau som nabo
klubber.

HG

Pkt. til bestyrelsen: TU vil gerne være
overordnet koordinerende for turneringer i
TGS, men det kræver beslutning i
bestyrelsen.
TGS-bestyrelsen har drøftet pkt.
TU turneringskalender er styrende og
koordinerende for hele klubben. Øvrige
aktiviteter/turneringer tager udgangspunkt
i denne.

AJ

TU kalenderen offentliggøres i Golfbox
senest i januar måned, med angivelse af

TU

TU

Udsat til TU
januar
2021

AJ
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dato, få detaljer og uåbnet for tilmelding –
jfr. vejledning.
Sportsudvalget inddrages mhp datoer for
klubmesterskab.
Sponsorudvalget og Begynderudvalget
inviteres til TU-møde.

TU/MV
TU

TU planlæg

Spørgsmål til TGS-bestyrelsen:
Hvilket tidspunkt lukkes banen, når der
afvikles turnering ?? – af hensyn til
greenkeeper staben.

AJ

Pkt. til
TGSbestyrelsen

Koordineringen og arbejdsdelingen mellem
Sponsorudvalget og Turneringsudvalget.
Beslutning:
Sponsorudvalget skaffer præmiesum og
oplyser TU/TL om kontaktperson hos
sponsor. Sponsorudvalget får sponsors
tilsagn om anvendelse af overskydende
præmier i andre klub-turneringer.
TU/TL har herefter koordineringen og
kontakten til sponsor omkring præmier, og
sponsors præsentation ved turneringen.
Godkendt MV oplæg til præmiesum og
fordeling.

4. Kalender
(turneringer og
møder)

Ny turneringsform 2021:
- Parturnering i sæsonen, hulspil –
vedlagt beskrivelse.
Beslutning: Beskrivelse tilrettes.
Lægges i turneringskalender med
tidspunkter for afviklling.
- Natgolf over 6-9 huller afsluttes med
fælles suppe spisning.
Beslutning: Sættes i
turneringskalender.
- Greenkeeperens hævn.
Beslutning: Drøftes med
greenkeeper, og sættes i
turneringskalender.
Turneringskalender oplæg 2021. Bilag
vedlagt.
Beslutning:
Godkendt. Tilføjes ovennævnte +
Frivillighedsmatch. Efter tilretning overgives
det til sekretariatet til offentliggørelse.

TU

MV

MV
MV

MV
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Hvem er ansvarlig for tekst til
medlemsnyt??
Beslutning: Formand
Info efter hver turnering er jfr. Vejledning
for afvikling af turneringer.

MV

Omtale i presse/medier – tilbud fra medlem
afklares ved møde i TU.
Rekruttering af medlemmer til TU??
Beslutning: Forespørgsel til yngre – afspejle
bredde i klubben!!

4. Bemanding
turneringer

Ikke aktuelt før kalender for 2021 er på
plads.

5. Sponsorer

Sponsorudvalget – opgave, mv
Beslutning: Se pkt. 3.
Evt. manglende sponsorer tjekkes når
turneringskalenderen er på plads.

6. Evt.

TU planlæg

MV

Pkt. TU

Næste møde: tirsdag den 5. januar 2021 kl
17.
Pkt. Vejledning til turneringsafvikling,
herunder planlægningstrin 1 af 4 – omlagt i
excel regneark.
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