SENIORKLUBBEN
Referat fra turneringsledermøde den 18. juni 2014 i Aarhus Golfclub
1. Velkomst og generel orientering v/Jørn Krog Nielsen
Efter en dejlig runde, i skønt vejr, på AGC’s nydelige bane, og en lækker frokost, bød formanden, JKN
velkommen til mødet. Der var afbud fra Mette og Karsten Kraglund, Ella Lyhne Hansen og Lars Nybroe.
Formanden orienterede kort om status: i øjeblikket 248 registrerede medlemmer i seniorklubben. 4
turneringsledere har valgt at stoppe, og formanden takkede Birgit og Christian Thomsen for stor indsats
gennem mange år. De fik overrakt en lille erkendtlighed (et par flasker vin). Kirsten Siebert og Karen H.
Henriksen, som ikke var til stede, vil ligeledes få overrakt et par flasker vin ved en senere lejlighed.
Dernæst rettede JKN en stor, stor tak til Erik Bendixen og Lotte Madsen, som begge har gjort et KÆMPEstort stykke arbejde i forbindelse med overgangen til det nye system i GolfBox. Trængslerne er ikke slut
endnu, og både EB og LM stiller sig stadig til rådighed med hjælp ved matcherne. Der var et par flasker
velfortjent vin til dem også.
2. Turneringsfordelingsplan 2. halvdel 2014
Turneringsfordelingsplanen blev diskuteret/tilrettet, et par tour-matcher mere blev indlagt, således at vi når
de 10 vedtagne indberetninger inden 1. nov. JKN sender den reviderede Turneringsplan rundt. Der var fra
nogle matchledere ønske om at flere (evt. alle) matcher skulle indberettes. Dette vil blive taget op på mødet
til nov., når GolfBox forhåbentlig har fået styr på tingene.
3. Turneringsafvikling, antal spillere
Bestyrelsen har foreslået et absolut max. på 108 spillere ved tirsdagsmatcherne. 108 er, hvad banen kan
klare, når vi skal være færdige 13.30 (sluttidspkt. for banelukning). Der var forslag om, at man evt. kunne
inddrage par 3-banen (f.eks. til spillere der kun ønskede at gå 9 huller), at man evt. kunne etablere et herreveteranhold, som kunne gå ud onsdag formiddag, eller at man lod alle tilmeldte spillere være med hver gang.
EB oplyste, at der kun en enkelt gang har været tilmeldt over 108 spillere til en tirsdagsmatch, og da de
stillede forslag kun vanskeligt kan lade sig gøre inden for rammerne, enedes man om et max. antal på 108.
Spørgsmålet kan så tages op igen, når/hvis det bliver nødvendigt. (Ved vore venskabskampe er antal spillere
stadig 100, - 50 fra hver klub). EB har udarbejdet et flot oplæg til skemaer for starthuller ved op til 108
spillere, samt manual til startliste-opsætning. Disse blev udleveret til alle. Der vil ligge et lamineret
eksemplar af ”opstramningsregler, gode råd om adfærd” i seniorskabet. Disse kan matchlederne så, efter
behov, evt. læse op fra ved tirsdagsmatcherne. Mht. ”særaftaler” (ønsker om at starte nær klubhuset o. lign)
blev det vedtaget, at begrebet ”nær klubhuset” udvides til også at dække f.eks. hul 13, 14 og 17. Dette er
nødvendigt, når vi er så mange spillere. Der var forslag om anskaffelse af tudehorn til brug ved tordenvejr.
Dette mener vi ikke er seniorklubbens opgave. Det blev præciseret, at det er den enkelte golfspiller, der har
ansvaret for at gå ind i tilfælde af tordenvejr. JKN indskærpede, at vi alle sørger for at fordele spillerne på
holdene således, at det bliver 2 damer/2 herrer, eller rene dame- eller herrebolde. Ligeledes at tage hensyn til
spillernes hcp., således at både det sociale aspekt, samt flowet i matcherne bliver tilgodeset.
4. GolfBox - status v/ EB & LM
EB informerede om, at der stadig er mange problemer med det nye system i GolfBox. Flere ting virker ikke
endnu, og der sker stadig fejl ved indberetninger osv., scores skal indtastes hul for hul, og begrebet
venteliste er ikke opfundet hos GolfBox. Det sidste betyder, at vi skal slette spillere ud over de 108, og
notere deres data manuelt, til brug for evt. kontakt senere, i tilfælde af afbud. EB og LM vil afholde 2
Demo-møder hhv. den 1. og den 15. juli, efter matcherne, flot.

5. Klappepræmier - kan de udgå? (sponsorer)
Vi har p.t. ingen aftaler med sponsorer til klappepræmier, og vort lager er snart tomt. En afstemning viste, at
der var stemning for at bibeholde klappepræmierne, så vi arbejder lidt videre på sagen. Enighed om at
”nærmest flaget”-præmier er 1 fl. vin. Hvis vi ikke finder sponsorer, blev det foreslået, at vi indkøbte billige
”søbolde”, og pakkede dem i små poser, som klappepræmier.
6. Slå-et-Slag
Niels Eilif og Ella Lyhne Hansen står som sædvanligt for ”slå-et-Slag”-matchen, som i år afholdes d. 26.
august. Dette er ikke kun en senior-match, alle kan være med, og her kan der deltage flere end 108, hvis det
skulle blive aktuelt. Til dette arrangement har vi brug for sponsorer. Det aftaltes, at vi ”reklamerer” lidt for
sagen ved tirsdagsmatcher. Henvendelse til NE, hvis man kan skaffe sponsor-gaver.
7. Eventuelt
JKN informerede kort om sagen omkr. Sv. Torris. Det er hovedbestyrelsens opgave at tage sig af dette, men
da han stadig tilmelder sig vore turneringer, skal vi huske at slette ham på tilmeldingslisten, så længe han har
karantæne. Det blev indskærpet, at der skal være præmier til ml. 25 og 30 % af matchdeltagerne.
Mødet sluttede med tak for i dag fra formanden, - kl. 17.30.
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