2016–09–26

Referat fra møde i Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde mandag d. 26. september 2016 kl. 19.00
Indkaldt:

Peter Bundgaard Hansen (PBH), Kurt Menne (KM), Jan Hvidberg (JH), Henning
Skovgaard (HS), Michael Krogh Scott (MKS), Thomas Kruse (TK), Bo Boye Busk
Jensen (BB), Jørgen Storgaard (JS), Dorte Martinussen (DM).

Fraværende: Thomas Kruse (TK), Henning Skovgaard (HS), Jørgen Storgaard (JS), Dorte
Martinussen (DM), Kurt Menne (KM).

Dagsorden

Punkt :

Referat :

1)

Referat fra 27. juli 2016.

Ad 1):
Godkendt

2)

Sæson 2016
- Økonomi

Ad 2):
Indian Summer turneringen gav et overskud på knap
5.300.- kr.
TU’s aktiviteter har i.t.v. generet 15.752.- kr. til klubkassen,
og vi har dermed nået det budgetterede mål for 2016.

- Turneringer
- Synoptik Cup

Den 10. september blev der afviklet Landsdelsfinale i
Asserbo Golf Klub. Da en af deltagerne var blevet skadet
og det ikke lykkedes at finde en afløser, kunne vi igen ikke
stille fuldt hold og sluttede derfor på en sidsteplads blandt
de 18 deltagende klubber. Da der ikke har været den store
interesser for turneringen blandt klubbens medlemmer
besluttedes derfor at vi ikke deltager i 2017.

- Klubmesterskaber

KM i slagspil afviklet i weekenden den 17.+18. september.
Klubmester Herrer: Kasper Biel
Klubmester Damer: Inge-Merete Kærgaard
Klubmester Senior Herrer: Michael Patuel
KM i hulspil afviklet i weekenden den 24.+25. september.
Klubmester Herrer: Kasper Biel
KM i slagspil for Juniorer (kun 3 deltagere!!!) afviklet i
weekenden den 24.+25. september.
Klubmester Drenge: Niclas Kaaber
I slagspil skulle der have været mere tid mellem 1. og 2.
runde lørdag.
I hulspil skulle der have været mindre tid mellem ¼-finale
og ½-finale lørdag.
Pokalerne skal indgraveres med de respektive navne.
PBH sender navnene til MKS der sørger for at indlevere
og afhente pokalerne hos gravøren.
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Dagsorden

Punkt :

Referat :

- Indian Summer

LA Vikars Indian Summer Turnering afholdt den 3.
september med deltagelse af 96 spillere på 18 huls banen
og 15 spillere på 9 huls banen. LA Vikar sponserede
præmier og den efterfølgende spisning, medens Skoda
Brøndby igen havde sat 2 biler på højkant som HiO
præmier på hul 3 og hul 16 men heller ikke denne gang
var der nogen der kunne præstere det perfekte slag.

- Afslutningsturnering

Afslutningsturneringen er flyttet fra lørdag den 8. oktober
til søndag den 9. oktober, da FLK har 2 selskaber om
lørdagen.
Sponsor er Salon Care
Der er åbnet for tilmelding i Golfbox. Pt. 33 tilmeldte.
Turneringsopsætning:
- Alle medlemmer af Ishøj Golfklub kan deltage
(Fuldtid, Fleks, Intermediate, Prøve, Greenfee)
- Holdspil med 4 på hver hold
- Alle tilmeldte inddeles i 4 lige store rækker efter hcp.
- 1 fra hver række på hvert hold
- Alle spiller fra rød tee
- 3 bedste score på hvert hul tæller til holdets score
- Hele holdet må hjælpe/rådgive hinanden
- Ingen hcp-regulering
- Turneringsfee for alle er 75.- kr.
- Greenfee
0.- kr. for Fuldtid, Fleks, Prøve og Intermediate
medlemmer.
250.- kr. for Greenfee medlemmer.
Forplejning:
Hul 9/18: Klubben giver 1 grillpølse med brød og lille
fadøl: Pris 65.- kr.
Efter turneringen:
2 retters menu F.eks. Røget laks m. rygeost, æbler, blomkål
& hasselnødder
Kalvesteg m. Pommes Anna, portvins sauce & stegte
grøntsager
250.- pr pers. (klubben giver tilskud)
- Indkøb af præmier: PBH
- Flag op/ned: KM?
- Startlister og Scorekort torsdag den 6. okt.: PBH og MKS
- Udlevering af scorekort/betalingsopkrævning: PBH
- Indtastning af scorekort: PBH, JH og MKS
- Præmiebord/præmieoverrækkelse: TK og JH
- A3 plakat og invitation skal udarbejdes: JH
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Dagsorden

Punkt :
- Natgolf

Sæson 2017
- Klubmesterskaber

- Regionsgolf

Referat :
Flyttet til fredag den 14. oktober med gunstart kl. 19.00
Præmiesponsor er Skoda Brøndby
Der er åbnet for tilmelding i Golfbox. Pt. 18 tilmeldte.
Alle spiller fra rød tee på følgende huller:
Mesterskabsbanen hul 1, 2, 9, 10, 18, Intermediatebanen
hul 1, 2, 3 og 9
Mad aftaltes med FLK: PBH
- Indkøb af præmier og rekvisitter: PBH
- Startlister og Scorekort torsdag den 13. okt.: PBH
- Opsætning af banen fredag kl. 16.30: PBH, BB? og ??
- Præmiebord/præmieoverrækkelse: TK og PBH
- Oprydning lørdag den 15. okt.: JH og juniorerne
IG A/S er om efteråret lidt presset på diverse opgaver i
forbindelse med banepleje når KM ligger så sent og har
spurgt om det er muligt at fremrykke KM i 2017.
TU er meget positiv, da giver bedre mulighed for
planlægning/afvikling af KM i hulspil. Tages med i
overvejelserne når der laves 2017-aktivitetskalender til
efteråret.
TU vil i 2017 kun afvikle klubmesterskaber i slagspil og
hulspil for Herrer og Seniorherrer.
Ansvaret for klubmesterskab for Damer og Seniordamer
uddelegeres til Dameklubben.
Ansvaret for klubmesterskab for Drenge og Piger
uddelegeres til Juniorafdelingen.
Der er udpeget holdkaptajner og oprettet mulighed for
tilmelding i Golfbox til følgende 2017 Regionshold:
A-holdet (HCP min. 4,5): Tilmeldes ikke (ingen damer)
B-holdet (HCP min. 11,5): Peter Cramer
C-holdet (HCP min. 18,5): Anita Nielsen
D-holdet (HCP min. 26,5): Peter Langballe Sørensen
SC-holdet (Seniorer +50): Michael Krogh Scott
VC-holdet (Veteraner +60): Jørgen Kjær Hansen
SV-holdet (Super Veteraner +70): Thorkild Kristensen
Alle holdkaptajner har modtaget oversigt over
spilleberettigede medlemmer og der er udsendt info om
Regionsgolf 2017 til alle medlemmer.
Holdkaptajnerne har ansvaret for at få klubbens
medlemmer til at melde sig.
Såfremt de respektive hold den 20. november ikke har
tilstrækkelig med tilmeldinger fra damer og herrer bliver
holdet ikke tilmeldt Regionsgolf i 2017.
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Dagsorden

Punkt :

Referat :

3)

Sponsor- og præmieoverblik.

Ad 3):
Afslutningsturneringen: Salon Care
Natgolfturneringen: Skoda Brøndby
Gullaschturneringen: ??

4)

Næste møde.

Ad 4):
Næste møde : Mandag

5)

Eventuelt.

den 24.10.2016 kl. 19.00

Ad 5):
Det skal undersøges om der er spillere nok til at vi evt. kan
tilmelde 2 hold i Danmarksturneringens Kval-række: JH

Side 4 af 4

