2016–03–01

Referat Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde mandag d. 29. februar 2016 kl. 19.00
Deltagere:

Peter Bundgaard Hansen (PBH), Kurt Menne (KM), Kirsten Ørnegaard Olesen
(KØO), Jan Hvidberg (JH), Henning Skovgaard (HS), Michael Krogh Scott (MKS).

Fraværende: Thomas Kruse (TK), Stanley Thomsen (ST), Kevin Aabrink (KA), Bo Boye Busk
Jensen (BB), Jørgen Storgaard (JS), Dorte Martinussen (DM).

Punkt :

Referat :

Dagsorden
1) Referat fra 18. november 2015. Ad 1):
Godkendt uden bemærkninger
2) Sæson 2016.
- TU sammensætning

Ad 2):
Da TU’s medlemmer i øjeblikket er ramt af stort
arbejdspres, sygdom m.m. har Jan Hvidberg, Henning
Skovgaard, Michael Krogh Scott tilbudt at hjælpe til i udvalget
ind til videre.

- Økonomi

TU’s input til klubbens budget er godkendt.
Mobil til TU er derfor indkøbt og der er tegnet et
abonnement (Mobil 93 84 29 99), så turneringsfee
fremover kan betales via Swipp til dette nummer.
Nummeret vil snarest blive oprettet til også at kunne
modtage betaling via MobilePay. Nummeret er
foreløbigt viderestillet til PBH.
Der skal indkøbes nye målebånd. Sørger JS for inden
åbningsturneringen.

- Turneringer

Generelt.
For flex-medlemmer der i 2016 ønsker at deltage i TU’s
turneringer er følgende greefee priser aftalt med Ishøj
Golf A/S:
Mesterskabsbanen: 300.- kr.
Intermediatebanen: 150.- kr.
Standardgebyrer og Klubgrupper i Golfbox skal tilrettes
til dette. PBH
Turneringsfee i 2016 aftaltes til:
Mesterskabsbanen: 75.- kr.
Intermediatebanen: 50.- kr.
TU vil i 2016 forsøge med færre men bedre præmier i de
enkelte turneringer.
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Åbningsturneringen
- Opsætning i Golfbox PBH, Stableford, 3 herrerækker
og 1 damerække, max 120, tæller til Synoptik Cup. Sidste
frist for tilmelding mandag den 28. marts. (IM: 2 rækker)
- Spisning efter. PBH har aftalt en pris på 100.- kr. med
den nye restauratør. (Jesper Børglum)
- Præmier. 1. og 2. præmie fra Tefal, 3. præmie samt
længste drive (4 stk.) og tættest flag (2 stk.) indkøbes i
shoppen efter påske. TK
- Flag op/ned KM
- Baneservice KM og Annette
- Startlister og Scorekort udskrives torsdag den 31. marts
kl. 16 af PBH og MKS
- Udlevering af scorekort/betalingsopkrævning. PBH
- Indtastning af scorekort. PBH, JH + rep. fra Mjølnertøs
- Præmiebord/præmieoverrækkelse. TK + rep. fra
Mjølnertøs
Subelite Open 9. april
P.g.a. tidspres, manglende ressourcer, sygdom og m.m.
besluttedes det at aflyse Subelite turneringen den 9. april.
PBH fjerner blokeringen af banen i Golfbox.
Aktivitetsklenderen opdaters af Rydiander
Elite-udvalget kontaktes for at høre om der er interesse
for at afvikle turneringen på et senere tidspunkt/næste
år. JH
Turneringsafbrydelse
DGU anbefaler at man har klare regler for hvordan en
turneringsafbrydelse varsles, f.eks. ved farligt vejr.
Forslag til ændring af klubbens generelle
turneringsbetingelser udarbejdes. PBH
Regionsgolf
Spilledage og tidspunkter er fastlagt og banen er
reserveret til hjemmekampene. Restauratøren skal
orienteres om spilledagene. PBH
Ændringer kan forekomme frem til 1. april. Derefter
ligger kampprogrammet fast.
P.t. KUN 37 tilmeldte. Der mangler især damer.
Deltagere efterlyses til bankospillet og generalforsamling
samt i evt. kommende nyhedsbrev/på hjemmesiden.
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3) Sponsor- og præmieoverblik.

Ad 3):
Tefal sponserer delvis åbningsturneringen. Resterende
præmier finansieres af turneringsfee.
Der skal findes sponsorer til de øvrige turneringer.
Mulige sponsorer kunne være Grøn Entreprise, Salon
Care, dbramante1928, MP Byg & Bad, Stig's Polerservice

4) Næste møde.

Ad 4):
Næste møde :

Mandag den 11. april 2016 kl. 19.00

6) Eventuelt.

Ad 6):
Ventetid efter turnering (resultat og mad) drøftedes.
Enighed om at præmieoverrækkelse bør ske INDEN der
spises.
Det kræver nok ændret adfærd af deltagerne.
Der er for mange der pakker udstyr, går i shoppen, går i
baren, småsludrer m.m. INDEN de begynder at kigge på
deres scorekort, hvilket gør at vi ofte sidder og venter på
at kunne taste de sidste scorekort til det endelige resultat.
Vi forsøger at indskærpe (ved mail til de tilmeldte, ved
briefingen, ved besked på scorekortet) at prioriteringen
er:
- FØRST skal scorekortet godkendes af spiller og markør
og afleveres til turneringsledelsen
- DEREFTER kan man give dameøl, pakke udstyr væk,
småsludre om dagen og hvad man ellers har lyst til.
Hvis det efterleves er det TU’s formodning at vi kan
have resultaterne og være klar til præmieoverrækkelse
ca. 15 min. efter sidste bold er kommet ind.
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