Forslag fra Randers Golfklub:
Forslaget er fremsendt den 15-09-2018
Randers Golfklub har følgende forslag. Forslagene vil kunne løse de problematikker, vi har oplevet
i året i klubben. Hvis forslagene skal til afstemning må det være et ja/nej til, om bestyrelsen skal
arbejde videre med forslagene.
Vi ville have stillet samme forslag til ABCD, men det missede vi på grund af forskellige tidsfrister.
1)
2)

Arbejde på en sammenlægning af ABCD og senior/veteran organisationen i Vest.
Alternativt til ovenstående – en bedre koordinering med hensyn til turneringsbetingelserne
for deltagelse i Regionsgolf.
I RGK er det vist kun klubkoordinatorerne, der er klar over, der er to organisationer med to
forskellige turneringsbestemmelser.

3)

Overveje om en senere sidste frist for tilmelding kunne reducere antallet af trukne hold.

4)

Fjern alle restriktioner mellem Regionsgolf og Divisionsgolf.
Hvis der er spillere, der gerne vil spille begge steder, er der ingen grund til at forhindre dem i
at spille golf. Klubberne kan nok selv finde ud af at beslutte, om der skal være restriktioner og
A og B rækkerne bliver stærkere er vel heller ikke et problem.
Hvis en klub senere finder ud af, at man ikke stille hold til både Regionsgolf og
Danmarksturneringen på grund af restriktioner, er det nok Regionsgolf-holdet, der bliver
trukket.

.
5)

Undgå finaler i den mest ”normale” sommerferie perioder. RGK var vist ikke de eneste med
hold, der skulle hente en del “nye” spillere ind for at kunne stille et hold til del-finalerne.

6)

Vælg spillestedet for landsfinaler strategisk - hvilket nok er tæt på Storebælt.

Regionsgolf Vest senior/veteran

-

www.rgd.dk

Forslag fra Langesø Golf A/S:
Forslaget er fremsendt den 17-09-2018 (efter tidsfrist)
Til årsmødet!
Lad os først benytte lejligheden til at takke for det store arbejde turneringsledelsen yder omkring
hele regionsgolf turneringen.
Langesø Golf A/S skal hermed stille forslag om ændringer til turneringsbetingelserne – nærmere
betegnet omkring Vest Senior/Veteran. Vi foreslår følgende ændringer:
Nuværende tekst:
Spilletidspunkt
Spilleplanen med ugenr. lægges på hjemmesiden senest 15. januar. Senest 1. marts skal
hjemmeklubberne have tastet kampdatoer og tid ind.
Til og med 31. marts kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes,
og turneringsledelsen orienteres pr. mail.
Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer
spilletidspunktet. I senior- og veteranrækkerne kan hjemmeklubben ikke insistere på et
spilletidspunkt indenfor normal arbejdstid (mandag til fredag kl. 8-16).
Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun
forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Et evt. nyt
spilletidspunkt meddeles til turneringsledelsen pr. mail.
Kampene skal dog være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spilleuge.
Ændring:
Vi foreslår, at ordene ”og veteran” i afsnittets 6. linje slettes.
Begrundelse
På de fleste golfbaner er det i tidsrummet omkring de sene eftermiddags og tidlige aftentimer, der
er mest pres på banerne. Presset er også stort i weekenden. Simpelthen fordi de fleste af
medlemmerne kun har tid til at spille på de nævnte tidspunkter. Samtidig er der en del kampe i
Regionsgolf Danmarks turneringerne f.eks. A, B, C og D, samt senior der afvikles udenfor normal
arbejdstid. Endvidere er der andre turneringer som afvikles i disse tidsrum. Det vil derfor være til
stor hjælp, hvis veteran og superveteran rækkerne afviklede deres kampe i dagtimerne, hvor
presset er mindre på banerne.

Regionsgolf Vest senior/veteran

-

www.rgd.dk

Kommentar fra Morsø Golfklub:
Kommentaren er fremsendt den 12-09-2018
Tak for indbydelsen til årsmøde.

Desværre kan Morsø Golfklub ikke stille med deltagere denne dag!

Følgende kommentarer til dette års turnering:

-

Spilledag foretrækkes at være fredag!
Afvikling af slutspil midt i sommerferieperioden har været en udfordring mht. at stille
hold!

Regionsgolf Vest senior/veteran

-

www.rgd.dk

