Referat af møde i turneringsudvalget/regionsgolf/ kalender 2020/Makker-golf.

Først vil jeg ønske alle medlemmer et godt nytår og vi har nu planen klar til sæson 2020 i
Mollerup Golf Club.
Vi har allerede arbejdet på kalender til 2020 i det gamle år, så tak til k-i-k, trivselsudvalget
og begynder golf for jeres hurtige tilbagemelding for planer i 2020.
I kan se kalender samt oversigt på turneringer på Mollerups hjemmeside på følgende link:
https://www.mollerupgolfclub.dk/min-klubs/turneringer-2/

Vi har holdt et evalueringsmøde i november med alle kaptajner omkring regionsgolf 2019
og de nye tiltag, der blev udarbejdet i forbindelses med ny forretningsplan i MGC på
regionsgolf, og det har været en succes, så tak til alle kaptajnerne for jeres store arbejde
med at få afviklet kampene. Vi har fået ok fra bestyrelsen, at vi stiller med følgende hold i
2020 regionsgolf:

A-række 4,5 hcp Holdkaptajn: afventer Søren Jensen
B-række 11,5 hcp Holdkaptajn: Jesper Højbye
C-række 18,50 hcp Holdkaptajn: Preben Højfeldt
A-senior + 50 u/hcp Holdkaptajn: Gitte Jacobsen
B-senior + 50 u/hcp Holdkaptajn: Dorte Bager
A-veteran + 60 u/hcp Holdkaptajn: Dora Kirkeby
C-veteran + 60 u/hcp Holdkaptajn: Ole Carstensen
A-super veteran + 70 u/hcp Holdkaptajn: Peter Thomsen
B-super veteran + 70 u/hcp Holdkaptajn: Knud Høgh

Hvis man ønsker at deltage i regionsgolf og ikke fik sig tilmeldt sidste sæson, så kan man
sende en mail til mailto:info@mollerupgolfclub.dk med navn, medlemsnr., fødselsdato,
mobilnr. og Rikke vil få opdateret listen med interesserede.
Vi havde møde i turneringsudvalget torsdag d. 09.01.20 og har følgende ændringer til
afvikling af turneringer.
Det er nu muligt at spille fra alle 3 teesteder i turneringerne.

Klubmesterskaberne bliver igen over 2 weekender, Åbne d. 29-30 august og Alder d. 4-5
september, grundet der er flere som gerne vil stille op i både åbne og alder, samt vi har nu
lavet nyt tiltag til klubmesterskaberne i Alder.
Klubmesterskaberne er jo en slagspilsturnering og fra scratch, så man har ikke sit hcp med i
den turnering.

Derfor har vi indført en nettoturnering i klubmesterskaberne i Alder, hvilket betyder, at det
stadigvæk er en slagspilsturnering, men vi finder en vinder i slagspilsturneringen, og
samtidig vil de brugte slag også tælle i nettoturneringen, og der vil man så have sit hcp
med, som vil blive fratrukket antal brugte slag over 2 dage.
Ex. Lone spiller i hcp 17,5 og har tildelt 20 slag over 18 huller, hvis Lone bruger 50 slag på
forni og 48 slag på bagni, så har Lone i slagspilsturneringen brugt total 98 slag på alle 18
huller, men i vores nettoturnering vil Lone så have brugt 98 slag – 20 slag = netto 78 slag.
Vi har valgt at indføre en ”extra” turnering grundet, at vi rigtig gerne vil have flere spillere
med til vores klubmesterskaber og ikke kun dem i lavt hcp, så selvom man tænker, jeg har
ikke en chance mod en i hcp 5,5, så har man stadigvæk chancen i nettoturneringen, og
det skulle gerne være en festdag, klubmesterskaberne i Mollerup Golf Club. Det er
weekenden vi dyster om, hvem er bedst i klubben og en dejlig tradition, så vi håber på, at
der vil være opbakning til det nye tiltag fra jer.
Nærmere info følger når vi nærmere os klubmesterskaberne 2020.
Vi har i Makker-golf prøvet at lave tilmelding som solo/single og det har ikke været den
store succes som håbede, samt det har ofte været ulige antal, hvor det har været et stort
arbejde at finde en mand/kvinde mere, så derfor vil vi i 2020 gå tilbage til konceptet
makker-golf, altså man selv skal finde en makker og tilmelde sig som par.
Glæder os til at se jer alle i 2020 til turneringerne og andre super tilbud fra k-i-k og
trivselsudvalget.
Så sæt allerede nu X i kalenderen for 2020.

Med venlig hilsen

Dorte Bager Andersen, turneringsformand.

