
Klub 37+ Beslutningsreferat 
Møde torsdag den 21.februar kl. 16:30 

 
Turneringsformer. 

• Åbningsturneringen spilles som Texas Scramble over 18 huller med krav om tre 
drives til hver. 

• Afslutningsturneringen spilles som GreenSome over 18 huller. 
• Sommerturneringen spilles som Bestball over 18 huller. 
• De tre Månedsturneringer spilles enten som hulspil eller Stableford over 11 huller. 
• De ansvarlige for turneringsafviklingen kan frit vælge at ændre spilleform afhængig 

af bl.a. antal deltagere. 
• Alle turneringer spilles med start fra hul 1 og fremefter. Hvis mulighederne tillader 

det, kan der laves start fra hul1 og hul 17 samtidig. 
• Ægtefæller kan deltage i de seks turneringer og spiller i egen bold, da ægtefæller 

ikke kan deltage i præmieuddelingen. 
 
Betaling for mad ved turneringer. 

• Betaling etableres ved tilmelding via GolfBox som ved andre turneringer for 
Åbningsturnering, Sommerturnering og Afslutningsturnering. 

• Matchlederen skal underskrive bilag fra Frank i restauranten, hvorved Frank kan få 
beløbet fra sekretariatet. 

• Det er naturligvis en frivillig sag at deltage i spisningen. 
• Eventuel spisning ved de tre Månedsturneringer etableres som sidste år.  
•  

Restauranten. 
• Connie aftaler madarrangement med Frank for Åbningsturnering, Sommerturnering 

og Afslutningsturnering. 
• Poul fremstiller liste med spilledatoer til Frank. 

 
Præmier 

• Der kan kun udleveres præmier ved turneringsformer som f.eks. Stableford og Texas 
Scramble. 

• Klubben stiller præmier til rådighed. Udgifterne til præmier skal dækkes af 
kontingentet. 

• Jyske Bank har givet mundtligt tilsagn om at sponsorere Klub 37+ med bolde. 
• Vi bør introducere klappepræmier. 

 
Medlemsmøde 

• Mødet afholdes torsdag den 21. marts kl. 19:00 i restauranten. 
• Poul fremstiller invitation/agenda og får den sendt ud via Jørgen. 
• Måske vil en af trænerne gerne deltage. Poul kontakter trænerstaben for at høre 

nærmere. 
•  

Agenda medlemsmøde 
• Velkomst og præsentation af udvalg (Poul). 
• Formålet med klub 37+ (Steen). 
• Præsentation af Sæsonprogram (Connie). 
• Gennemgang af aktiviteter – turneringer og short game (Connie og Anette). 
• Forslag til ”høring”. 

 
Forslag til høring 

• Gåtur med spil på hul 17 og 18 med Jesper, Henrik, træner eller udvalgsmedlem. 
 



Anden information 
• I Værebro betales der overhovedet ikke for at deltage i klub 37+. 

 
Referent Poul Laulund 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


