Bestyrelsens/Formandens beretning fra året 2018
Velkommen til årsmødet.
Golfsæsonen lakker mod enden for de fleste større aktiviteter, og for os igen et yderst succesfuld
år i Regionsgolf.
Ved tilmeldingsslut havde vi igen en ny rekord med deltagelse af 103 klubber med i alt 365
tilmeldte hold, og nye kommer til hvert år.
De tilmeldte hold fordeler sig som følgende:
Senior A: 32
Senior B: 28
Senior C: 35
Veteran E: 31
Veteran A: 32
Veteran B: 60
Veteran C: 71
Super Veteran A: 32
Super Veteran B: 44
Desværre må vi konstatere, at der også i år blev trukket en del hold, i alt 17 hold fra 15 klubber.
Årsagen var, at man alligevel ikke kunne stille hold, eller der ikke var fundet en Holdkaptajn. Det
giver godt nok en ikke budgetteret indtægt, men den var vi nu helst foruden. Det giver
turneringsplanlæggerne ekstra arbejde og skaber unødige 3-holds puljer og sågar en enkelt 2holds pulje.
Det er for alle rigtig ærgerligt, og vi kan her kun indskærpe, at klubberne sikrer sig mest muligt
inden tilmelding. Der skal være spillere nok, og alle hold skal have en holdkaptajn.
De 2 turneringsledere yder en kæmpe indsats for at få det hele til at gå op. Der vurderes på både
kørselsafstande og hold i puljen (helst ikke de samme modstandere som sidste år) mv. Men at
gøre alle tilfredse er en umulig opgave. Men de forsøger virkelig! Vi selvfølgelig nogle
opringninger, som lufter særønsker, men generelt løser det sig altid i mindelighed.
Så når vi slutspillet! Og de samme personer sidder igen en kæmpe opgave. Nu gælder det neutrale
baner til kampene. I år har det drejet sig om godt 75 baner, og der skal lyde en stor tak til
klubberne. Vore henvendelser bliver ”næsten” altid modtaget positivt og med stor hjælp på alle
måder. Denne imødekommenhed er med til at lette arbejdet og skaber ikke mindst en glæde ved
at få opgaven løst! Så endnu en stor tak til klubberne.
Turneringen har igen i år kørt uden de store problemer! Well, vi får en del opkald. Nogle af
spørgsmålene kunne nok afklares de respektive klubber imellem, og ikke mindst ved at læse
Turneringsbetingelserne en ekstra gang. Men igen vi finder altid en løsning.
Har vi set protester i år? Ja, en enkelt, hvilket jo ikke er meget. Og denne blev i øvrigt klaret på
bedste vis.
Regionsgolf Vest senior/veteran

-

www.rgd.dk

Upload af kampkort i forbindelse med resultatindtastning har nu kørt som forsøg i 2 år. Vi har kun
modtaget positive tilbagemeldinger. Det virker jo også som en stor hjælp ikke kun for holdene,
men bestemt også for os. Derfor gør vi det nu permanent. Fra 2019 skal alle uploade et foto af
kampkortet.
Efter sidste årsmøde åbnede vi en ny hjemmeside www.RGD.DK. Igen har vi kun modtaget positive
tilbagemeldinger, som tyder på, at vi er lykkes med at lave en god informativ side, som er let at
manøvrere rundt i. Siden bliver løbende justeret og suppleret med information.
Hjemmesiden er stedet, hvor alle informationer om turneringen samles. Vi kan se på
besøgsstatistikken, at antallet af besøg ikke uventet er størst, når turneringen kører. Det er jo også
dér, hvor alle resultater løbende tikker ind, at spændingen i selve turneringen er størst. Så det er
en god ide at bruge lidt tid på at følge godt med.
Regionsfinalerne blev succesfuldt afviklet på Benniksgaard. Resultater og billeder er lagt på
hjemmesiden. Stor tak til Benniksgaard for, at stille bane til rådighed for os i 2 dage. En stor tak til
hotellet for super forplejning - god mad og smilende betjening. Ikke mindst tak til hotelejer Mads
for overraskelsen med 3 ekstra præmier på ophold (overnatning, morgenmad og greenfee) for 2
personer. Det er en gestus, vi ikke har set før, og vinderne får givet vis en rigtig god oplevelse.
Landsfinalen var i år lagt i hænderne på Øst og blev spillet på Falster, en lang køretur for nogle,
men sådan er det jo, når det går på skift mellem landsdelene, og vi prøver at komme rundt i landet
på forskellige baner.
Resultatet af Landsfinalen er vigtig! Der bliver jo ”moppet” imellem Øst og Vest om, hvem der nu
har de bedste hold.
Vejret var med os - dejligt skønt efterårsvejr. Banen kunne være bedre. Der var stadig mange
skader fra sommerens vejr, så der blev spillet med oplæg begge dage.
Fredag spillede Veteranerne i 4 rækker. Vejle vinder VE, Silkeborg vinder VA, Holstebro vinder VB
og Dejbjerg vinder VC. Der var altså fuldt hus til Vest!
Lørdag spillede Senior og Super Veteran i 5 rækker. Holbæk vinder SA uden kamp (Lillebælt meldte
desværre afbud meget sent), Ribe vinder SB, Juelsminde vinder SC, Aalborg måtte bøje sig for
Hedeland i SVA, mens Odense Eventyr vinder SVB.
Så alt i alt, en kæmpe sejr til Vest på hele 7-2, så flot klaret af jer alle. Også her er resultater og
billeder på hjemmesiden.
Tak til Falster fordi de lod os bruge deres anlæg og god forplejning i de hyggelige omgivelser og
den smukke natur.
Tak også til Golfexperten, som igen i år var Præmie sponsor i samarbejde med Regions Golf. Vi
synes præmierne er passende til turneringen. Vi synes også, at fællesspisningen - betalt af Regions
Golf - er hyggelig og med til at holde det sociale element i højsædet. At dømme efter de
reaktioner, vi modtager fra deltagerne, værdsættes arrangementet bestemt også her.
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Hvad er der så af planer og ændringer til turneringen 2019?
På årsmødet i Odense præsenteres en væsentlig ændring til vores turneringer. Siden sidste
årsmøde er der ført en række drøftelser mellem DGU og Regionsgolf med fremtidig struktur og
turneringsbetingelser som tema. Konklusionen er, at det mest rigtige vil være at lægge
kvalifikationsspillet til Danmarksturneringen i DGU-regi. Beslutningen er en fælles beslutning.
Beslutningen indebærer, at DGU etablerer en kvalifikationsrække i alle tre aldersgrupper, Senior,
Veteran og Super Veteran. Der er fri tilmelding i alle disse rækker, og der spilles op oprykning til
hhv. Senior 3. division, Veteran 3. division (ny) og Super Veteran 1. division.
Et mindre åbent punkt er dog, at ifald der ikke er mindst 6 tilmeldte hold i hhv. øst og vest, kan
kvalifikationsrækken ikke oprettes. DGU’s tilmeldingsfrist er den 15. oktober. Oprettes den enkelte
kvalifikationsrække ikke, kan klubben stadig således nå at tilmelde holdet i Regionsgolf.
Beslutningen betyder også, at der fra 2019 ikke længere vil være oprykning fra de øverste rækker i
Regionsgolf eller tilsvarende nedrykning til Regionsgolf fra divisionerne. Vor turneringer vil ligge i
et lukket system og afsluttes med Regions- og Landsfinalerne, altså kåring af Regionsmestre og
Landsmestre.
Om der så fremadrettet spilles Landsfinaler, er så en helt anden sag!
Igennem de seneste år har er været stigende forskelle mellem Øst og Vest, når det gælder struktur
og turneringsbetingelser. Vi har en stor udfordring i at finde enighed med turneringsledelsen i Øst
om ensartede betingelser. Øst ønsker bl.a., at spillere, som har spillet på et divisionshold, ikke kan
deltage på et hold i Regionsgolf. Og øst indførte i 2017 en handicapturnering i den laveste række
og i 2019 planlægges angiveligt at inddele turneringer i handicap-bånd tilsvarende ABCDturneringen.
I vest finder vi ingen af de nævnte forhold særligt hensigtsmæssige eller værende i tråd med
tidligere tilkendegivelser fra vore årsmøder.
I Øst vil der imidlertid blive sammensat en næsten helt ny turneringsledelse på deres årsmøde. Vi
håber på og ser frem til, at vi kan etablere et godt samarbejde med den nye turneringsledelse.
Peter, som er næstformand og tovholder, vil uddybe ændringerne Årsmødet, og efter årsmødet
her på hjemmesiden.
Til slut, vil vi blot sige, at vi allerede glæder os til turneringen 2019
Tak for et rigtigt godt turneringsår,
Knud Højgaard, formand
Regionsgolf Vest, sen/vet
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