
 

 

 

 

 

Referat for  turneringsledermøde den, 7. nov. 2019 på Saint Donat kl. 11:30 

 

 

Deltagere : Myrna Hald – Jos Hansen – Inger Rask – Connie Rasmussen – Henrik 

Fuglsang – Mads Barslund 

Torben Arp –  Asger Hansen – Joe Odsgaard – Karen Rygaard – Ester Falck 

 

1. Evaluering på 2019  

a. Provencalle: Kører godt lidt faldende deltagerantal men stadig pænt. 

Peter Kock fortsætter som sponsor i 2020 

b. Damegolf : Kører fint men et par aflysninger.  

c. Fredagsgolf : Fornemmelse af lidt færre deltagere. Tidlig starttid fungerer 

ikke. Fortsætter som hidtil 

d. Onsdagsgolf : Kører fint, lidt stigende tilslutning. 

 

2. Kommende sæson 2020 – ingen specielle planer 

 

3. Samarbejde mellem turneringslederne og bestyrelsen 

a. Kører godt, ingen forslag for forbedringer 

 

4. Golfregler 

a. Hastighed i spil er jævnligt et problem, alle opfordres til at sikre at sikre et 

godt tempo i spillet. Være klar til at slå når det er din tur. 

b. Golf.dk står alt om regler, alle opfordres til at besøge denne side. 

c. Regel E-5 er indført i GCD, vedlagt beskrivende bilag 

 

5. Budget samt regler til præmier ved ugedagsturneringer. 

Budget gennemgået og præsenteret, bliver udsendt når det er færdigt 

Der afsættes et beløb til hver ugedags turnering baseret på det forventede 

deltagerantal. Turneringslederen kan selv bestemme præmier inden for dette 

beløb. 

Bliver turneringen aflyst bortfalder budget til denne turnering. 

 

6. Gæstespillers fortrinsret / GCD medlemmer 



a. Rammer skal stå tydeligt i betingelserne for turneringen 

 

7. Eventuelt. 

a. Turneringslederne sender historier – fotos til Mads hvis det skal med i 

Nyhedsbrevene 

b. Asger roste ny model for klubmesterskaber med 2 rækker. Forslag til 

forskelligt handicap rammer for damer og herrer. 

c. Juleafslutning Fælles eller individuelt. Provencale bibeholder egen 

afslutning. 

d. Onsdag og fredagsgolf slås sammen med skiftende placering for 

frokosten gælder fra 2020, damegolf indgår heri. 

e. Per stopper med sommergolf, Inger overtager. 

f. Landskamp mod Norge er usikker da mange har meldt sig ind i den 

svenske klub. 

g. Mange spiller EDS, ligger scoringen udenfor neutralzone reguleres 

h. Birdier præmieres med en pakke bolde i stedet for 1 bold. 

  

 

 

 

 

 

 

 


