Turneringsberetning for ABCD Vest - 2018/19
Sæsonen 2019 har været en god sæson, hvor alt stort set er gået som det skulle – der har
dog været et par skønhedspletter, som jeg skal komme ind på senere.
I 2019 har ABCD Vest haft tilmeldinger fra 99 klubber med i alt 260 klubber fordelt
således
A-rækken 46 hold (45 i 2018)
B-rækken 87 hold (87 i 2018)
C-rækken 86 hold (86 i 2018)
D-rækken 41 hold (46 i 2018)
I de indledende runder er der spillet 734 kampe
I slutspillet frem til Landsfinalen blev der spillet i alt 63 kampe
DESVÆRRE har hele 9 hold igen i år trukket sig efter spilleplanen er færdiglagt og
offentliggjort. Det er ikke optimalt, og det går ud over de andre hold i puljen.
Jer, der har prøvet det, ved hvor træls, det er kun at være 3 hold i puljen.
Vi vil gerne appellere til, at klubberne forsøger at undgå disse kedelige afmeldinger.
Det kan være en god idé at prøve at fornemme interessen blandt spillerne på de enkelte
hold inden tilmeldingen. Lad eventuelt holdkaptajnerne tjekke op, hvem der har lyst til at
spille i den kommende sæson. Med henblik på at kontakte spillerne - eller finde nye
spillere, kan I på jeres klubkontor få trukket en liste over de spillere i jeres klub, der ligger
i netop den handicapgruppe, I har brug for at undersøge.
Afviklingen af turneringen er forløbet godt.
Når vi tænker på, hvor mange kampe, der bliver spillet og hvor mange spillere, der går
gennem systemet, så er det forbavsende få problemer, der har været.
Der har dog i turneringsforløbet været holdkaptajner som har haft lidt småproblemer
med at få indberettet til tiden. Det har betydet at vi hver uge har været nødsaget til et
tidskrævende follow-up. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at det ifølge
turneringsbetingelserne kan betyde diskvalifikation som konsekvens.
Det har gået rimeligt godt med at uploade kampkortene. Der har været nogle få, som har
haft lidt problemer, som er blevet løbende afhjulpet.
Hvis I er usikre på, om resultat og kampkort er lagt rigtigt ind, så gå efterfølgende over på
hjemmesiden og tjek, om alt er som det skal være. Og HUSK for alt i verden at trykke på
GEM, når I har lagt ind.

At have kampkortene uploadede gør det hele nemmere, når der er noget der skal
tjekkes.
Ude på banerne hører vi også ofte, hvor flittigt, de bliver brugt holdene imellem.
Der har i sæsonens løb været et par protester. En af disse protester fik os til at trække lidt
på smilebåndet
- Vi modtog en protest i slutspillet om, at modstanderen havde brugt en spiller uden
EGA-handicap. Dette viste sig at være korrekt.
- Men så sker der det, at det hold, der havde forbrudt sig, indgiver en protest over det
første hold, som i indledende havde haft 2 hold med i samme række.
- I slutspillet havde holdet brugt en spiller fra det andet hold i samme række.
Bemærk: Her siger turnerings-betingelserne, at man ikke må benytte den samme spiller
på begge hold. Dette måtte vi konstatere ikke var blevet overholdt.
Så begge hold måtte beklageligvis ’diskes’. Det betød så, at holdet, som et af disse hold
skulle have mødt, vandt uden kamp.
Denne hændelse kunne være undgået – så vi anbefaler/opfordrer jer til at sætte jer ind i
”turneringsbetingelserne” – og er der noget i er i tvivl om er vi (turneringsledelsen) ikke
længere væk end telefonen og/eller en e-mail.
Regionsfinalerne
Blev afviklet på Lübker – en flot, men en svær og en velholdt bane. Der blev spillet på
”Sand” og ”Sky”.
Vi havde en god dag på Lübker med solskin og dejligt vejr – og hvor der blevet spillet
fairplay og med fint humør spillerne imellem.
Vinderne blev:
A-rækken: Hobro med Trehøje som runner up
B-rækken: Breinholtgård med Ørnehøj som runner up
C-rækken: Trehøje med Aarhus som runner up
D-rækken: Faaborg med Nordvestjysk som runner up
Vi sender en STOR TAK til Lübker for godt værtskab og for at lægge bane til!
Landsfinalerne
I år var det Vest, der stod for afviklingen af Landsfinalerne.
Vi havde valgt Ribe Golfklub, så spillestedet lå rimeligt for vores gæster fra Øst.
Ribe GK er – som så mange andre baner - stadig mærket af sidste sommers tørke, og
derfor måtte der lægges op på fairway.

Landsfinalerne blev også spillet i fint vejr og igen i en god ånd spillerne imellem.
I år var der rimelig oprejsning for Vest, idet finalerne totalt set endte 2 sejre til Øst og 2
sejre til Vest:
A-rækken: Furesøen vandt over Hobro
B-rækken: CGC vandt over Breinholtgård
C-rækken: Trehøje vandt over Hørsholm
D-rækken: Faaborg vandt over Dragør
Så en deler på 2-2.
Vi takker Ribe GK med Jamie i spidsen for dejligt værtskab og for at lægge bane til
landsfinalerne!
Vinderne af hver række fik sammen med deres præmie overrakt de flotte ”bagmærker”,
hvorpå der står
LANDSMESTER 2019
Slutteligt men ikke mindst, vil vi gerne takke de mange klubkoordinatorer, holdkaptajner
og spillere, som vi har haft mange gode dialoger med.
TAK FOR GODT SAMARBEJDE
Vi ser frem til endnu et godt år sammen med jer!
Birte Hvid

