
Frederikssund Golfklub 
Turneringsudvalget 
 
Mødereferat  

 

Møde: 05-07-2018 – bestyrelseslokalet FGK 

Til stede: Ib Skovgaard Sørensen (IS), Jørren Kjær (JK), Lars Gredsted (LAG), Pia 
Parkhøj (PP) 

Fraværende: Louise Hare (LH) 

Næste møde: Onsdag 05-09-2018 kl. 19:00 – bestyrelseslokalet FGK 

Kopi til: Hjemmesiden 
 
 
1. Gennemgang af referat fra sidste møde 

 

- Ingen kommentarer. 
 

2. Information fra formanden 
 

- Lars informerede udvalget om at han skriftligt havde accepteret Kalles ønske om at udtræde af 
udvalget og samtidigt beklaget Kalles omtale af udvalgets øvrige medlemmer, som han finder i 
strid med FGK’s værdier. 

- Jeg vil fortsat opfordre TU’s medlemmer til at møde op på TU-møderne 

- Udvalgets tidligere formand Ib Skovgaard Sørensen (IS) fastholder at han officielt udtræder af 
udvalget pr. 01.07.2018 - jeg vil på FGK’s vegne sige Ib tak for det store arbejde han har lagt i 
udvalget igennem årene. 

- Ib vil være til rådighed for oplæring af nye medlemmer i brug af golfbox – Jørren og Lars 
oplæres mandag 09.07.2018 – ligesom Ib i den udstrækning han har tid vil hjælpe i udvalget 
efter nærmere aftale. 

- Lars tager en snak med Louise Hare (LH) når hun kommer hjem fra ferie – for kortlægning af 
hendes muligheder for at deltage i TU-arbejdet i fremtiden. 

- Alle udvalgets medlemmer opfordres til at se sig omkring for at skaffe 2-3 nye medlemmer til 
Turneringsudvalget – vi har absolut nået ned på kritisk masse.  

 

3. Information fra bestyrelsen 
 

- JK informerede fra seneste bestyrelsesmøder 
 

4. Turneringskalender 2018 
 

4.a DGU Senior TOUR II (9/10. Juni 2018) 

 DGU har i brev efter turneringen takket FGK for gode forhold og hjælp til 
gennemførelsen – så stor tak til dem der bidrog til gennemførelsen. 

  

4.b Afholdte turneringer:   

 Carlsberg Flagturnering afholdt 27. maj 2018 med 94 tilmeldte – stor tak til 
turneringsledelsen Kalle (KJ) og Pia (PP) for en meget velgennemført turnering. 

  



4.c Kommende turneringer: 

- SIXES Golfturnering 11. og 12. august 2018 (godkendt efter mødet) 

 Hulspil over 6 huller med ¾ HCP 

Turneringsleder er Jørren Kjær (JK) – Lars Gredsted (LAG) assisterer.  

 JK lægger turneringen ind i Golfbox – herunder aftaler Greenfee med JB 

 Vi kigger os omkring efter en præmiesponsor. 

  

- Klubmesterskab Slagspil 25. og 26. August 2018 

 Turneringsleder er Jørren Kjær (JK) og Pia Parkhøj (PP) 

 Turneringen er fra 09.07.2018 åben for tilmelding i Golfbox 

 JK laver opslag til tavlen i Klubhuser samt aftaler elektronisk markedsføring med Hans 
Jørgen. 

 LAG indkøber medaljer og JK indkøber Champagne en magnum og en almindelig til 
henholdsvis første og anden præmie i hver række – i alt 8 sæt. 

 Det er mandag aftalt med Mette Meltinis at hun sørger for pokaler til juniorerne og LAG 
sørger for medaljer. 

 LAG undersøger om vores formand Michael Thøgersen (MT) er til rådighed 26. august 
2018 for overrækkelse af præmier. 

  

- Sillebro Cup 2018 

 Denne turnering arrangeres af Sportsudvalget og Bestyrelsen Michael Thøgersen (MT) – 
Turneringsudvalget assisterer med håndteringen i Golfbox. 

LAG får tekst godkendt af MT inden der åbnes for tilmelding. 

LAG aftaler opgavefordeling med Sportsudvalget Klaus Augustinus (KA) 

  

- Klubmesterskab Hulspil 22. og 23. september 2018 

 Turneringsleder er Lars Gredsted (LAG) yderligere afventer tilgang af nye medlemmer til 
Turneringsudvalget. 

 Turneringen er fra 09.07.2018 åben for tilmelding i Golfbox 

  

 Andeturnering 29. september 2018 

 Turneringsledelse aftales på næste Turneringsudvalgsmøde. 

 Lars tager kontakt til Søren (Superbrugsen) som er sponsor for denne turnering 
 
8. Næste møde 

 

- Onsdag 05.09.2018 kl 19.00 i bestyrelseslokalet FGK 
 
9. Eventuelt 

 

- LAG laver oplæg til skema så der aflægges et internt regnskab på hver enkelt turnering. Da 
dette ikke kan trækkes direkte i klubbens regnskaber. Drøftes på næste møde. (gentages) 

- TU besluttede ikke at ændre i FGK’s turneringsbestemmelser med hensyn til maksimal 



tildeling af slag svarende til HCP 36 i klubbens lukkede turneringer. I de åbne turneringer 
spilles der med henholdsvis 7/8 eller ¾ HCP. 

- På baggrund af JK’s oplæg til åben Sixes Golfturnering besluttede udvalget at gå videre med 
ideen. Lars kontakter JB med henblik på at få tilladelse til de nødvendige banelukninger. 

Efter mødet har vi mandag opnået bestyrelsens tilladelse til at gå videre med denne turnering 
som så kommer til at foregå 11. og 12. august 2018. 

- Udvalget ønsker fortsat en tæt kontakt til Baneudvalget og Greenkeeperne for at aftale 
procedurer for banejusteringer og arbejder op til turneringerne. LAG arbejder videre med at få 
dette samarbejde formaliseret. 

- Udvalget besluttede at udskyde arbejdet med at gøre Klubmesterskaberne mere tiltrækkende 
for den almindelige Stableford-golfer til næste år, herunder skal det fortsat kortlægges hvilke 
regler der er fra DGU’s side til klubmesterskaber.  

- Spilledatoer for Danmarksturneringen 2019 er fastlagt af DGU som følger: 

1.og 2. spillerunde 4.-5. maj 2019 

3.og 4. spillerunde 15.-16. juni 2019 

5.og 6. spillerunde 17.-18. august 2019 

Opryknings- og finalespil 14.og 15. september 2019 

Turneringsplan 2019 med øvrige DGU-turneringer offentliggøres medio september 2018 
 
 
 
 
 
10. Juli 2018 
Lars Gredsted 


