Bestyrelsens beretning 2020
Ved tilmeldingsslut for turneringerne 2020, var vi i bestyrelsen spændte på antallet af tilmeldte hold i de
respektive rækker – i særdeleshed i lyset af, at det nu kun var 2. år med fri tilmelding kvalifikationsrækkerne i
DGU-regi. Men med i alt 343 tilmeldte hold kunne vi være mere end tilfredse.
Desværre var tilmeldingen i Senior C beskeden, så det ville give lange køre afstande mellem holdene.
Bestyrelsen valgte derfor at ligge Senior C sammen med Senior B i én række. Alle blev orienteret, og vi
modtog kun positive tilbagemeldinger om dette.
Så kom Corona’en desværre!
Vi fik mange ting at tænke på. Skulle turneringerne aflyses? Kunne de udsættes? Skulle de gennemføres
halvt? Ja, spørgsmålene var mange.
Vi valgte at se tiden an, og langsomt kom der sparsomme åbninger til forskellige aktiviteter. Vi valgte endelig
at udskyde starten i 3 uger. En mulighed, der var plads til i kalenderen, bl.a. også da Made in Denmark blev
aflyst.
Beslutningen fik dog den konsekvens, at 37 hold valgte at trække sig fra turneringen af forskellige årsager.
Der var usikkerhed om smitterisiko ved samkørsel og samvær i det hele taget. I bestyrelsen accepterede vi
selvfølgelig de givne begrundelser og valgte trække holdene ud af turneringerne uden opkrævning af det
sædvanlige gebyr.
Opgaven, der fulgte udskydelse af starten, blev for vores to turneringsledere Jørgen og Janni næsten
uoverskuelig.
I første omgang skulle der flyttes 60 kampe, men i alt bevirkede Corona’en, at yderligere 215 kampe måtte
flyttes. Det hele lykkedes! Og stor TAK til klubberne for deres hjælp hver især.
Så med 3 ugers forsinkelse kom turneringerne i gang, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger. Alle ville
gerne ud at spille Regionsgolf. Og bestyrelsens antagelsen om, at der kunne holdes fornuftig afstand, blev
bekræftet. Afslutningsvis var kreativiteten stor for, at holdene på den ene eller anden måde kunne afslutte
kampene sammen i den ånd, der er i Regionsgolf.
Nu håber vi bare, at vi ikke skal opleve mere af den udfordring.
I et andet forhold omkring vores turneringer, har vi en bøn – en opfordring til koordinatorer især, men også
holdkaptajner. Vi bliver næsten væltet af opringninger med diverse spørgsmål til turneringerne og
turneringsbetingelserne. Vi svarer selvfølgelig, men føler nok lidt, at mange ting kunne være løst internt i
den enkelte Klub. Vi hjælper gerne, men vi kunne også spares for en del og dermed få bedre tid til de mere
specielle situationer. Vi opfordrer til, at flest mulige inden turneringsstart, sætter sig sammen og får afklaret
tingene. De klubber, som holder opstartsmøder, hører vi kun begrænset fra. Det kunne måske give
inspiration til andre.
Heldigvis har der været næsten helt stille omkring protester. Det er kun blevet til én enkelt konkret protest,
samt 3-4 henvendelser, som er løst uden egentlig protest. Det er rigtig flot!
Årets Regionsfinaler blev spillet i Nordvestjysk Golfklub. En helt igennem fantastisk oplevelse på en yderst
spændende og flot bane. Rigtig mange havde ikke spillet banen tidligere, så der var run på prøvespil i dagene
op til finalerne. Nordvestjysk Golfklub havde givet en klækkelig rabat på deres normale greenfee.
Bestyrelsen takker Nordvestjysk Golfklub for hele deres setup med guides og for-caddies. Forplejningen var
helt i top! Så altså STOR TAK til værtsklubben.
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Regionsmestrene skulle så 14 dage efter spille landsfinaler i Furesø Golfklub. Igen blev det en stor oplevelse i
flotte omgivelser og med stor hjælp fra klubben. Så også en STOR TAK til Furesø Golfklub.
Regionsgolf Øst var i år arrangør af Landsfinalen, og vi har vi den udfordring, at vi ikke spiller efter helt
samme turneringsbetingelser. Måske løses det en dag, men indtil da håber vi at finde et acceptabelt
kompromis, som i år.
Desværre måtte vi lide den tort, at Øst i år løb med den samlede sejr over Vest. Det er mange år siden, det
sidst er sket. Vi ønsker selvfølgelig tillykke! Og så tager vi revanche i 2021.
Inden vi ser os om, åbnes der for tilmelding til turneringerne i 2021. Vi håber på fortsat usvækket tilslutning
og glæder os til, at vi forhåbentlig igen kan få alle rækker oprettet.
Vi ønsker et forsat et godt 2020 og glæder os til 2021.

Regionsgolf Vest S/V
På bestyrelsens vegne
Knud Højgaard
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