Årsberetning Regionsgolf ØST
v. bestyrelsesformand Søren Vestergaard
Det er nu et år siden, vi afholdt årsmøde i Regionsgolf Øst. Vi mødtes i Kokkedal Golfklub til 9 hullers golf,
frokost og årsmøde. Vi havde æren af at have formand for DGU Lars Broch Christensen med. Han havde et
indlæg om det kommende nye handicapsystem. Tak for besøget til Lars.
I år mødes vi i Rønnede Golfklub og har i al sin væsentlighed samme program som sidste år
Bestyrelsen består af:
• Søren Vestergaard, formand og sekretær.
• Niels Markussen, næstformand og turneringsleder.
• Carsten Holm, puljeplanlægger.
• Michael Veile Jensen, slutspilsplanlægger.
• Michael Hansen, kasserer og webmaster.
Indledning
Årets turnering har været præget af de ekstra forholdsregler, som sportens verden og dermed golf, er
blevet pålagt for at undgå smittefare. Bestyrelsen i Øst besluttede i april og maj, at vi ville halvere det
indledende puljespil. Det betød, at alle hold fik halvt så mange kampe, og at nogle hold fik flere
hjemmekampe end andre. Det var ærgerligt, at alle kampe ikke kunne gennemføres.
I forbindelse med, at vi nåede frem til slutspillet, afgørelsen af puljerne og dermed adgangen til slutspillet,
havde vi en gennemgang af de kriterier, der ligger til grund for avancement til slutspillet. Vi gennemgik
pulje for pulje retfærdigheden i kriterierne, og vores samlede konklusion er:
Vi opfatter puljespillet som gennemført på retfærdig og bedst mulige vis. Ingen af os kunne have forudset,
at det kunne blive nødvendigt at aflyse halvdelen af det indledende spil, men da det viste sig at være den
rigtige løsning, tog vi konsekvenserne af det. I Regionsgolf Vest valgte ABCD-rækkerne samme model, mens
senior, veteran og superveteranrækkerne valgte at gennemføre alle kampe og dermed omplacere rigtig
mange kampe i et betydeligt tættere kampprogram.
Eneste ændring, vi ville have gjort, hvis vi kunne spole tiden tilbage, ville være at fjerne kriteriet om flest
vundne hjemmekampe. Det ville have fjernet den fordel, det trods alt er, at have flest kampe på
hjemmebane. Flere stemmer har også ytret, at vi skulle have placeret alle kampe på neutral bane. Det
mener vi i bestyrelsen dog ville have været uhensigtsmæssigt både pga. det store antal kampe, der så skulle
flyttes og fordi der så ville mangle muligheden for at være værter på hjemmebane. Det er alligevel en god
del af oplevelsen i Regionsgolf, at kunne være vært på egen bane.
Vi lavede i slutningen af det indledende puljespil et nyhedsbrev til jer alle, med uddybning af vore
beslutninger. Man kan genbesøge nyhedsbrevet på Regionsgolfens hjemmeside.
Samarbejdet med Vest
Vi er fortsat i dialog med bestyrelsen for senior/veteran i Vest om, hvordan vi kan nå frem til fælles
turneringsbetingelser og hvordan man kan holde landsfinaler sammen på trods af forskellighederne. Vi er
ikke kommet nærmere en enighed på dette område. Arbejdet fortsætter. Vi i Øst holder fast i, at i golf
spiller man mod hinanden efter handicapsystemet og ikke kun efter alder. Vest holder fast i alder som
eneste kriterium.
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Regionsfinaler
Vi afholdt sjællandsfinaler i Skovbo og Harekær golfklubber i weekenden d. 21., 22 og 23. august. Det var
gode dage med masser af spændende matcher. Til lykke til de hold, der nåede så langt, og selvfølgelig også
til vinderne, som gik videre til landsfinalerne. Stor tak til Skovbo og Harekær for gæstfrit værtsskab.
Landsfinalerne
Vi har afholdt landsfinalerne her i Furesø og Københavns golfklubber i weekenden d. 4., 5. og 6. september.
Det var gode landsfinaler på et par af Sjællands mest interessante baner.
Som sidste år var særligt et hold i senior/veteran-rækkerne bekymrede for en for stor handicapforskel i
landsfinalerne. Det blev nu alligevel til en tæt match og i de øvrige rækker, hvor der var nogenlunde lighed i
handicap, blev kampene gennemført på bedste vis og under fair forhold.
Vi er rigtig glade for, at der ikke kom afbud til finalerne. Der kom desværre to afbud sidste år, men det
undgik vi denne gang.
I det kommende år er landsfinalerne i Vest, sandsynligvis på Fyn.
Turneringen som helhed
Turneringen her på Sjælland er gået godt. Der har været god og stærk opbakning fra koordinatorerne i
klubberne. Der har været styr på kaptajnerne, som har haft styr på deres hold. Der har været ganske få
tvister, som er løst i al mindelighed. Bestyrelsen har fået ganske få henvendelser og har fået gode
udredninger for de hændelser, når vi har efterspurgt det hos koordinatorerne.
Igen i år har det været et krav, at holdkort fotograferes og uploades til hjemmesiden sammen med
kampresultaterne. Det har alle opfyldt. Det giver os betydeligt mere viden om kampenes forløb, at vi kan se
flere detaljer end blot det overordnede kampresultat. Vi tænker, at det er anvendeligt for alle i
turneringen.
Præmier
Vi prioriterer fortsat en stor del af vores samlede budget til præmier i regions- og landsfinaler. Vi oplever,
at alle deltagere er tilfredse med niveauet.
Regnskab, budget og revision
Vores revisor har revideret regnskabet. I får til årsmødet mulighed for at godkende regnskabet. Vi har i
store træk overholdt vores budget, og vi går driftsmæssigt ud af året med et pænt overskud på i omegnen
af 25.000 kr. Der er – som sidste år - hensat en del penge til at købe og implementere et nyt system til
hjemmesiden.
Bestyrelsen
Alle fem medlemmer af bestyrelsen agter at fortsætte arbejdet sammen. Tre medlemmer er på valg i år, og
bestyrelsens indstilling til årsmødet er, at vi ønsker kontinuitet og at alle stiller op til genvalg.
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Det kommende år
Vi glæder os til at planlægge det kommende års turnering.
1. december åbnes for tilmelding af hold fra klubberne og turneringsplanlægningen kan begynde.
Vi har en særlig opmærksomhed på, at det gode samarbejde med Vest skal bevares. Desuden er det vigtigt
for os, at klubberne bliver ved med at være positivt stemte over for regionsgolfen. Vi har brug for et godt
samarbejde, så vi kan få tilstrækkeligt med tee-tider og i de rette tidsintervaller. Det er fortsat et stort
arbejde at bibeholde plads til regionsgolfen både om formiddagen, men særligt om eftermiddagen. Det vil
vi fortsat arbejde for.
Alt i alt har det været et anderledes år i Regionsgolf Øst. Vi har fokus på særligt de problematikker med
lukkede klubber grundet Corona og en forsinket start og en nedskåret turnering.
Vi er glade for og vil gerne takke jer alle for det store arbejde, som I koordinatorer gør i klubberne for at
holde Regionsgolf højt på dagsordenen.
Vi ønsker at fortsætte med at være Danmarks største turnering for klubgolfere, og vi ønsker at være med til
at styrke bredden i dansk golf.

Søren Vestergaard
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