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Regionsgolf Vest-ABCD
Årsberetning og turneringsberetning 2020
Sæsonen 2019-2020 er overstået.
I bestyrelsen har siddet:
Steen Ogstrup fra Ikast Tullamore Golf Club, formand
Birte Hvid fra Aars Golfklub, næstformand og turneringsplanlægger
Kurt Jensen fra Hals Golf Klub, kasserer og turneringsplanlægger
Bjarne G. Jensen fra Holstebro Golfklub, sekretær og webmaster
Karsten Troelsen fra Gyttegård Golf Klub, dommer og regelkyndig.
Året startede godt med tilmelding af klubber og hold. Spilleplanen for de indledende 6 runder blev
lagt, og vi var klar til de første kampe i april.
Men som alle ved, ramte Coronaen landet. Der kom restriktioner fra regeringen og anbefalinger
fra DGU. Vi kunne derfor ikke starte på de indledende runder. Men da nogle af restriktionerne blev
ophævet, blev der mulighed for at afvikle de første kampe. Der var mange overvejelser, før vi
besluttede at igangsætte og overvejelser om, hvordan vi kunne afvikle turneringen.
Der var dog gået vigtig tid. For at nå det inden sommerferien, besluttede vi derfor at afvikle det
indledende puljespil over 3 runder, så alle kunne mødes en gang. Derfor var der en del kampe,
som skulle lægges om, således alle kunne få mindst én hjemmekamp.
Der var dog hold, som trak sig på grund af Coronaen. Klubber som ikke ville være med, og hold
som ikke kunne samle spillere. Både inden start og efter. Det betød bl.a., at en pulje endte med ét
hold alene tilbage. Uheldigvis fangede vores turneringssystem det ikke, hvorfor holdet ikke kom
med i slutspillet.
Med det grundlag vi endte med, forløb turneringen tilfredsstillende. Der blev spillet masser af golf
i godt humør, og undervejs blev det, i et vist omfang, også muligt at være sociale efter kampene. I
starten eks. med picnic og ved samling udendørs omkring en pølsevogn.
Der har været en enkelt protest. Der var brugt en ulovlig spiller. Vi må kraftigt opfordre kaptajner,
og selvfølgelig også spillerne selv, til inden kampen at sikre, at alle spillerne har det tilladelige hcp.
Et forkert hcp. kan få konsekvenser for hele holdet, og måske også for andre hold.
De deltagende klubber forpligter sig til at lægge bane til en eller flere af slutspilskampene.
Ligeledes afholder vi vores møder, bl.a. årsmøde, på skift i klubberne rundt om i landet. Der er dog
heller aldrig problemer med at finde tider til dette.
I år valgte Søhøjlandet dog ikke at ville lægge bane til slutspillet. Det kan ikke accepteres, og
klubben er derfor ikke med i 2021.

____________________________________________________________
Regionsfinalerne blev afviklet i Hals. En god dag og godt arrangeret af klubben, selv om
kongeskibet ikke sejlede bag om green på hul 16. Tak for en god dag.
Landsfinalerne blev afviklet i Dyrehaven på Københavns Golf Klub. En ikonisk og historisk bane.
Spændende og udfordrende med følgende resultater:
A rækken, Hobro vandt over Korsør.
B rækken, Jelling tabte til Hjortespring
C rækken, Nordvestjysk vandt over Fredensborg
D rækken, Vejen tabte til Holbæk
Kampene var tætte – nogle meget tætte og alle spillere var i højt humør.
En stor tak til KGK for et godt arrangement og til ØST for tilrettelæggelse og afvikling.
I 2021 er det planlagt at afvikle Regionsfinaler i Juelsminde Golfklub og Landsfinaler i Vestfyns
Golfklub.
For den kommende sæson er vi optimistiske. Vi tror på en god turnering. Måske kan den ikke blive
helt, som vi ønsker, men vi håber at den kan gennemføres, evt. med nogle begrænsninger. Vi har
lært noget af det, vi har været igennem.
Tak til hjælpen fra klubber og koordinatorer og tak for en positiv tilgang fra spillerne.
Også en tak til turneringsledelsen for et stort arbejde under svære betingelser.
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