SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 20. 06.2013 i Hammel Golf Klub
1. Velkomst og generel orientering.
Efter en dejlig runde på HGKs fine bane, og en god frokost, bød Jørn Krog Nielsen velkommen til mødet.
Der var afbud fra Arne Svensson, Poul Kyvsgaard, Erik Hørlyck, Poul Jørgensen og Lars Nybroe.
JKN konstaterede med tilfredshed at alle ønskede at fortsætte som turneringsledere, og uddelte behørig ros
for godt arbejde ! Vi er nu 207 registrerede medlemmer i seniorklubben, og ca. 100 tilmeldte til hver
tirsdagsmatch. Det er et stort stykke arbejde at få alt til at gå op, vi kan ikke gøre alle tilfredse, men gør hvad
vi kan for at det hele skal glide fint. Vi skal måske henstille til medlemmene at der ikke bliver for mange
individuelle ønsker om starthul, følgeskab mm. JKN oplyste endvidere, at bestyrelsen har besluttet at
afskaffe fællesfrokoster indtil videre. Det samme gælder sommerudflugten, begge dele pga. manglende
interesse. En stor tak og et par gode flasker vin til Bent Kjær, som har gjort et stort stykke arbejde med
sommerudflugterne gennem flere år.
2. Turneringsfordelingsplan 2. halvdel 2013.
Der blev omrokeret lidt i fordelingsplanen, den tilrettede version vil blive fremsendt senere. H. Sunn
foreslog at vi engagerer nogle flere turneringsledere, mente at to gange pr. sæson var passende pr. par. De
fleste mente at det var ok som hidtil med 2 - 3 gange. Fremover vil Sunn/Hørlyck få tildelt 2 matcher pr.
sæson, og vi vil prøve at hverve lidt flere turneringsledere. Allerede på mødet fik vi tilsagn om 2 nye:
Johnna Høgh og Carsten Kraglund. Der bliver 9 Tour 2013 matcher i år, med indrapportering. Lotte
Madsen og Kirsten Siebert tager julefrokost-matchen, men hvis der skal være en egentlig julefrokost i år,
skal den arrangeres af evt. interesserede medlemmer udenfor t.ledergruppen. Formanden fik til opgave at
hverve frivillige til dette, evt. via skriftlig henvendelse, eller på vor generalforsamling.
3. ”Nærmest flaget” præmier.
Erik Bendixen oplyste, at vi på Bent Kjærs foranledning har modtaget sponsorater i form af 20 gavekort a’
kr. 75,- til benzinkøb, samt 20x 3 bolde fra OK Benzin. Det blev indskærpet at vi skal huske at nævne
sponsoren, når præmierne uddeles. Derudover har vi fra klubbens sekretariat modtaget et antal
greenfeebilletter til forskellige klubber, til en værdi af ca. kr. 6.000,-. Disse vil vi bruge som præmier ved
specielle matcher, slå-et-slag, Order of merit, turneringsledermatcher o. lign.
4. Turneringsafvikling.
a. max hcp 50 - fastholdes, dog med mulighed for dispensation i vinterhalvåret, når begyndermatcherne
indstilles. Afgøres af de enkelte matchledere.
b. max 100 deltagere -fastholdes indtil videre. Det bør indskærpes at man ved tilmelding oplyser om man
kører i buggy.
c. mange fejl i scorekort -EB meddelte at der i snit er ca. 10% scorekort med fejl, ofte sjuskefejl specielt
hos markøren. Vi skal opfordre kraftigt til at scorekortene udfyldes så de er læsbare! ”Syndere” med fejl på
kortene, får dem (diskret) tilbage med påtale.
d . aflev.deadline kl. 13.30 af scorekort - Et evigt problem, -blev diskuteret meget frem og tilbage. Der
blev til slut enighed om at deadline hedder 13.45. Hvis man ikke kan nå at spille alle 18 huller inden da, kan
man evt. aflevere når tiden er gået, der modtages ikke scorekort efter 13.45. En god ide at checke tiden efter
9 huller.

e. opdatering af hcp før startliste udskrives - dette er vigtigt, da hcp-grænserne ændres hele tiden efter
de nye regler.
Kun scorekort med kryds i EDS (skal naturligvis sættes inden start, og IKKE når runden er slut) reguleres,
og folk må selv sørge for at finde deres scorekort efter matcherne. EB vil sørge for at der indkøbes et par
ekstra flasker vin, som stilles i vores skab i matchlederrummet, dette til brug ved eventuel fejloptælling fra
vor side, så man ikke skal ”tilbagekalde” uddelt præmie.
5. Anmodning fra Simon om medhjælp ved venskabsturneringer.
Aftalt at matchlederne beder et par medlemmer hjælpe Simon med klargøring til frokosten, øl/vand på
bordene o.lign. småting, så Simon ikke skal have ekstra mandskab på.
6. Ny anmodning fra Tirsdagspigerne om ændring af spilledag.
Enighed om at vi er tilfredse med tirsdagen som spilledag! EB oplyser at de tirsdagspiger der spiller med os
når deres matcher er på sommerpause, kan tælles på én hånd. Knud Høgh har heller ikke kunnet få et reelt
tal på hvor mange der egentlig ønsker at spille begge steder. Det er i hvert fald få, i forhold til
seniorklubbens mere end 200 medlemmer.
7. Eventuelt.
Birgit Thomsen henledte opmærksomheden på, at det er rarest at gå 2 damer 2 herrer, eller rene dameherrebolde, hvor det kan lade sig gøre med alle de andre hensyn der skal tages, til hcp, specielle ønsker m.v.
EB oplyste at vi pt. har kr. 10.600,- i kassen, og/men 83 uindløste gavekort ude.
Kl. ca. 16 sluttede formanden mødet med tak for i dag.

ref. Leni Rützou Larsen

