Indkomne forslag fra medlemmer Årsmøde 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag1: Aarhus Aadal Golf Club - klubkoordinator Niels Brix
Vi har et forslag om at ændre kamp formatet fra foursome til greensome, således at "mixed
foursome" ændres til "mixed greensome" i turneringsbetingelserne.
Vi tror det vil skabe et ekstra lag af spænding i det samlede resultat for matcherne. Efter vores
opfattelse vil det også kunne udligne lidt at hjemmebanefordelene i puljespillet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag 2: Randers Golf Klub – Klubkoordinator Carsten Nørgård
RGK har i 2019 haft 11 regions hold med et hold i hver række i ABCD-rækkerne. På de 11 hold har der været
7 deltagere under 50 år (fast spilledag er tilsyneladende attraktiv hos seniorer). Vi er begyndt at gøre en
større indsats for at få vores medlemmer til at spille i D rækken og få flere under 50 til at spille regionsgolf
og fastholde dem i sporten. Vi tror det er muligt at stille med endnu flere hold i 2020 nu da der må stilles
flere hold i BCD-rækkerne
Men vi løber simpelthen ind i et praktisk problem med at få tider på banen - og sollys.
Med 11 hold fylder vi ret meget i kalenderen og er ikke vildt populære i resten af klubben. Der tales om at
det er for mange hold.
Veteraner forsøger at spille formiddage men når grænsen er 60 år er det som regel meget svært.
Af hensynet til de andre medlemmer må vi i dag have 2 hjemmekampe pr eftermiddag (10 tider) i
hverdagene.
I dag står der i turneringsbetingelserne under “Spilleform" at:
Singlerne spilles som 2 bolde
Jeg vil gerne foreslå at det ændres til
Singlerne spilles som 2 bolde. Såfremt de implicerede holds kaptajner kan blive enige må 2 singler spille
sammen (4 bolde).
Hvis et hjemmehold har 3 hjemmekampe, kan turneringsledelsen diktere at singlerne spilles som 4 bolde.
eller til:
Singlerne spilles som 2 bolde. Såfremt de implicerede holds kaptajner kan blive enige må 2 singler spille
sammen (4 bolde).
Ønsket for denne ændring er
1) Det vil gøre det muligt for en klub at have 3 hjemmekampe, og dermed flere end 4 hold i ABCD rækken
uden at starttid bliver alt for tidlig eller alt for sent.
2) Mindske genen for klubbens andre medlemmer. Mulighed for mere attraktive tider for udeholdene selv
når der kun spilles 2 hjemme kampe.
3) Vi har typiske 4 bolde foran regionskampene i Randers. Så med 4 bolde bliver det mindre ventetid. Det er
ikke muligt eller rimeligt at reservere ledige tider for at gøre ekstra plads til regionsgolf.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

