Årsberetning beretning for ABCD 2019
Vi har haft en Bestyrelse som har repræsenteret landet fint:
Birte Hvid - Aars Golfklub , Kurt Jensen - Hals Golf Klub,
Bjarne Jensen - Holstebro Golfklub, Karsten Troelsen - Gyttegård Golf Klub,
Jeg selv fra, Ikast-Tullamore Golf Club
Turneringen har som altid haft en god opbakning. Der var 99 klubber som tilmeldte hold.
Den nye mulighed med flere hold i rækkerne var der 10 som udnyttede. 5 klubber havde
2 hold med i B-rækken, og tilsvarende var der i C-rækken 5 klubber med 2 hold.
I alt 260 hold. Med reserver er det måske mellem 2100 og 2400 spillere som har deltaget.
Der kom nye golfregler i 2019. På årsmødet sidste år besluttede vi at afholde nogle
regelaftner fordelt landet over. Vi har været ud med et par arrangementer, men det viste
sig at klubberne selv arrangerede en eller flere regelaftner. Så der blev ikke det store
behov fra vores side.
Vi fik nye kampkort, og det blev et krav at det skulle uploades. Det gav lidt problemer i
starten men det blev bedre i løbet af turneringen. Men husk nu at få resultater
inddateret hurtigt. Sørg for at kaptajnerne ved at det er vigtigt.
Turneringsbetingelserne er vigtige. Både for kaptajner og spillere. Det er bl.a. vigtigt at
sikre at spillerne opfylder betingelserne for at spille. Det er så ærgerligt når et hold taber
fordi en enkelt spiller, ikke opfylder betingelserne.
Vi har en sund økonomi. Vi er klædt på til fremtiden. Og vi har sammen med S&V Og Øst
sat penge af til nyt IT-system
Golfexperten har igen været delsponsor ved vores finaler, Tak til ham for gavekort.
I starten af sæsonen er der mange der går ind på vores hjemmeside. Og ligeledes når
slutspillet starter: Men der er mange oplysninger og orienteringer som I med fordel kan
hente.
Når så stor en turnering forløber godt er der mange at takke.
Det er koordinatorerne og kaptajnerne som holder sammen på holdene. Tak til dem.
Det er klubberne som er gode til at gøre plads til kampene. Især når slutspillet skal
lægges er der brug for samarbejdet.

Det er Lübker som lagde bane og faciliteter til Regionsfinalerne, og det er Ribe hvor
Landsfinalerne blev afviklet.
Og nu kan vi takke Himmelbjerget for at lægge faciliteter til vores årsmøde, og bane til en
runde efter frokost.
Endelig vil jeg takke min bestyrelse for et godt arbejde året igennem.

Steen Ogstrup

