2018–04-16

Referat fra møde i Turneringsudvalget

Turneringsudvalgsmøde mandag d. 16. april 2018 kl. 19.00
Deltagere:

Peter Bundgaard Hansen (PBH), Jan Hvidberg (JH), Henning
Skovgaard (HS), Michael Scott (MS), Bo Boye Busk Jensen (BB).

Afbud:

Thomas Kruse (TK), Jørgen Storgaard (JS), Dorte Martinussen (DM)

Dagsorden
Punkt :

Referat :

1) Referat fra 18-03-2018. Ad 1):
Godkendt
2) Sæson 2018
- Ishøj Elite Open 21/4

Ad 2):
Fuldtegnet med 90 deltagere, samt 6 på venteliste.
Pinplaceringer aftaler PBH med Pro og Greenkeeper.
Startlister/scorekort klarer JH og PBH torsdag aften.
Der mangler 1 starter til 2. runde.

- Forsommerturn. 26/5

Vi ”SLÅR IGEN ET SLAG FOR KUGLERNE” til fordel for Kræftens
bekæmpelse.
Fee: 100.- Går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse
Mad 100.- kr. PBH aftaler med Tim og gør menuen
synlig i Golfbox.
Turneringsform: Parturnering Fourball/Bestball
PBH opretter i Golfbox

- Regionsgolf

P.g.a. manglende tilslutning, trods flere efterlysninger,
bliver vi desværre nødt til at trække D-holdet.
PBH orienterer de få tilmeldte og giver besked til
Regionsgolf Øst.
Koster et afmeldingsgebyr på 500.- kr.

- Proportioner KM

KM i slagspil afholdes i weekenden 25.+26. august for
Juniorer, Damer og Herrer.
”Alders-KM” afholdes i weekenden 8.+9. september for
Midage (30+) Senior (50+) Veteraner (+60) og
SuperVeteraner (+70).
Mindst 4 tilmeldte for at der kan kåres en mester!
Ad 3):
Forsommerturneringen den 26/5 sponseres af præmier
fra Kræftens Bekæmpelse.
Indian Summer den 1/9 sponseres også i år af Georg
Jensen og Lisbeth Andersen.

3) Sponsor- og
præmieoverblik.

4) Næste møde.

Ad 4):
Næste møde:

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 20:00
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5) Eventuelt.

Referat fra møde i Turneringsudvalget
Ad 5):
Vi prøver at lave en gennemgående Par-turnering.
JH kommer med et oplæg og opretter tilmelding i
Golfbox.
Der skal strammes op på præmieoverrækkelser, så det
både bliver oplyst hvad præmien er og hvad den er
vundet på, ligesom det skal ske et sted i lokalet hvor
alle kan høre hvad der bliver sagt.
Til åbningsturneringen var der lidt tvivl om præmier
hvis man var gået, så lige en genopfriskning fra Ishøj
Golfklubs Generelle Turneringsbetingelser:

Hvis en spiller ikke er til stede ved
præmieoverrækkelsen fortabes retten til
præmie, med mindre fraværet er
nødvendiggjort af ganske særlige
omstændigheder og er aftalt med
turneringslederen.
Gælder for alle turneringer arrangeret af Ishøj
Golfklub, hvis ikke andet er beskrevet i
turneringsbetingelserne for den enkelte
turnering.
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