
 Turnerings, Regel og Lov udvalget               13. januar 2023 
 
Turnerings, Regel og Lov udvalget har afholdt møde 19 OKT 2022 med visse ændringer af 
indhold 11 JAN 2023. 
Til stede var Jan Nyborg, Dorte Brusen, Villy Poulsen, Steen Nielsen, og Thomas Keller  
Fraværende og Torben Hansen 
 
Dagsorden: 

1. Klubmatcher 2023 
2. Regionsgolf 
3. Parmatch 
4. Klubmesterskab 
5. Turnerings- Regel og Lov udvalget 

 
Ad dagsorden punkt 1: 
Følgende klubmatcher blev fastlagt: 

2 APR  Åbningsmatch   
20 MAJ  Forårsmatch 
9 JUN  Lou Revision Erhvervsmatch  
 24 JUN  Sommermatch Evt kombineret med spisning  
26 og 27 AUG  Klubmesterskab Slagspil og Nettomesterskab 
02 og 03 SEP  Klubmesterskab Hulspil 
09 og 10 SEP  Klubmesterskab Hulspil, Puttemesterskab og Par-3 banemesterskab 
01 OKT  Cross Country  
07 OKT  Udvalgsmatch  
26 NOV  Gløgg  match 

Turneringsudvalget indstiller til bestyrelsen, at opdelingen af spillerækkerne bliver mere jævnt 
fordelt, således at rækkerne bliver lige store. 
Der bør ligeledes besluttes om der kan indføres andre spilformer og eventuelt kun spille 
stableford i klubmatcherne 
I forbindelse med klubmatcher afskaffes ”Pølsebonen” og erstattes af en tilkendegivelse i 
Golfbox om man ønsker at købe pølser (1, 2 eller 3) og dette kan betales via Mobilpay. 
  
Ad dagsorden punkt 2: 
Der bliver tilmeldt 7 hold. 
Thomas Keller koordinerer fastlæggelse af spilledage. 
 
Ad dagsorden punkt 3: 
Villy Poulsen er ansvarlig for spilleplan og gennemførelse. 
Præmieoverrækkelse planlægges at blive gennemført i forbindelse med afvikling af Gløgg match 
26 NOV. 
 
Ad dagsorden punkt 4: 
Der skal foretages en bedre reklamering for klubmesterskabet 
Turneringsudvalget indstiller til bestyrelsen om følgende omlægning af klubmesterskaberne: 

• Slagspilsmesterskabet 
o  Afvikles over 1 weekend  
o sammen med Nettomesterskabet 
o Herre spiller fra Tee 59 
o Damer spiller fra Tee 51 

• Hulspilsmesterskabet  
o Afvikles over 2 weekender 



o Der spilles almindeligt hulspil med seedning 
o Afhængig af antal tilmeldinger, vil der eventuelt spilles kvalifikationskampe, således at vi 

rammer et antal spillere, som passer med seedningssystemet. 

o De bedst placerede ved slagspilsmesterskaberne, vil opnå bedst seedning 
o Handicap vil fungere som seedning, for resterende tilmeldte. 

o Kvalifikationskampe samt øvrig seedning, vil først foretages når endelig tilmelding er på 

plads 
o Herre spiller fra Tee 59 
o Damer spiller fra Tee 51 
o Man kan frit  tilmelde sig til Hulspilsmesterskabet ( tilmelding via 

slagspilsmesterskabet annulleres) 

• Puttemesterskab 
o Afvikles sammen med hul-mesterskabernes 2. weekend 
o Det afvikles med gennemførsel af puttebanen 3 gange 

• Par-sbanemesterskab 
o Afvikles sammen med hul-mesterskabernes 2. weekend 
o Det afvikles med gennemførsel af par-3 banen 2 gange 

 
Ad dagsorden punkt 5 
Turnerings, Regel og Lov udvalget appellerer til alle klubbens spillere om større tilslutning og 
deltagelse i klubmatcher og Klubmesterskaberne. 
 
 
 
 

Referent 
Jan Nyborg 
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