
SENIORKLUBBEN 
 

Referat fra turneringsledermøde den 22. november 2022 i MGC. 
 
 
 
Pkt. 1 Velkomst v. formanden. 
 

Tirsdagsrunden i dag aflyst pga. for få tilmeldte. Formanden bød velkommen kl. 13 med smørrebrød, 

øl/vand. Speciel velkomst til to nye turneringsledere, Aase og Svend.  

 Knud og Svend Erik stopper som turneringsledere, og der var stor tak til dem begge, samt et par 

flasker vin. 

Karsten Kraglund, som ikke længere er turneringsleder, har tilbudt sin hjælp hvis påkrævet. 

Der vil blive “ryddet op” i seniorgruppen, således at kun de der har spillet det seneste år, tæller med i 
antal medlemmer.  

Vi har spillet 35 turneringer indtil nu i år. Vinterpause fra 6. december 2022 til 7. marts 2023. 

Vi kan købe gavekort a’ kr. 75,- i den nye pro-shop. Henning foreslog at vi gør brug af dette fremfor 

gavekort til cafeen. Enighed om at de enkelte turneringsledere selv vælger. 

Seniorklubben er ikke helt tilfreds med at vi 5 gange ikke har kunnet benytte vores klublokale efter 

turneringerne. Erik og Leni tager det op på KIK- (klubber i klubben) -mødet senere i dag.  

 

Pkt. 2 Turneringsopsætning. 
 
Password - Enighed om at det hidtidige password skal udskiftes, Erik og Lotte finder på et nyt, og 

vender tilbage.  

 

Starthuller - Erik har lavet et oplæg til nyt “Startskema”. En del snak frem og tilbage om emnet, 
vigtigt at vi sørger for at hul 1 bliver ledigt hurtigt, ved få deltagere, = baglæns gunstart, hvor vi 

bruger hul 1, 18, 17 16, etc.  Erik vil give sekretariatet besked om starterne mandag, således at 

Annette kan åbne banen for andre spillere tidligere end kl. 13.30 som er normal banelukning. 

Bedst at undgå 2 starter på hul 1, når der er 2 på hul 18.  

Erik vil rette skemaet til. 

Ved vinterbane er der plads til max. 64 spillere (Det skulle ikke udgøre noget problem..) 

 

Spiltempo - Blev diskuteret. Forslag om at man, hvis man er bagefter sin tid på scorekortet, opfordrer 

til at der ikke ledes efter bolde. Iøvrigt skal vi ofte ved briefingerne minde om at passe tiden, IKKE 

skrive scorer før man har slået ud, etc. etc. 

 

Pkt. 3. Evt. nye tiltag. 
 
Digital scoreindtastning - Man blev enige om evt. at bede en “sagkyndig” (Annette?) om at 

undervise turneringslederne i brugen, og derefter tage stilling til om vi kan indføre det.  

 

Kontingent? - Halv/helårlig betaling for deltagelse? Enighed om at det bliver for uoverskueligt for 

seniorklubben. Mange spiller få gange, der skal laves betalingslister, checkes ved fremmøde, og det 

vil blive temmelig dyrt for en runde for dem som ikke vil være med i ordningen. Endnu engang 

diskussion om “tyveren”, - konklusion: Vi beholder den foreløbig indtil næste generalforsamling. 

 



 

Forslag til fornyelser? - Winnie foreslog at vi indførte nogle flere små “konkurrencer” ved runderne, 
Winnie vil lave en lille liste med forskellige ideer. Mange spillere vil gerne spille forsk. holdspil, 

andre vil gerne spille alm. stableford-runder. Vi fortsætter indtil videre med holdspil ca. hver anden 

måned. Turneringslederne v/ holdspils-runder giver besked om holdspils-formen til Lotte, 5 uger før, 

da spilformen skal fremgå når turneringen sættes op i golfbox. 

 
Pkt.4. - Årets spiller -  
 

Skal vi bibeholde dette begreb?  Benny foreslog det afskaffet, men efter lidt snak om sagen blev det 

besluttet at vi bibeholder “Årets spiller”. 
 
Pkt.5. - Turneringsplan forår 2023. 
 

Listen godkendt med lidt rettelser. Lotte fremsender den tilrettede liste. 

 

Pkt. 6. - Evt. 
 

Næste turneringsledermøde afholdes juni 2023, i MGC en tirsdag, eller ude en torsdag. Winnie vil 

forhøre om muligheder, priser etc. evt. i Herning eller Hammel.  

 

Knud og Svend Erik takkede begge for vingaven, og for tiden i turneringsledergruppen. Knud tilbyder 

som tidligere sin hjælp med at sende seje seniorgolfere ud på vinterbanen, tirsdage kl. 10, Benny vil 

træde til, hvis nødvendigt.  

 

Mødet slut kl. 14.30. 

 

Ref. LRL 


