Formandens beretning 2017
Velkommen til Årsmødet 2017 her i Sebber Kloster, som vi gerne vil sige STOR TAK til, for at lægge
hus, bane og restaurant til i dag.
Der er ved årsmødet i dag deltagelse fra 22 klubber med 27 personer, der repræsenter Senior/
Veteran turneringen. Et antal vi meget gerne så stige, idet det er her man kan fremkomme med
synspunkter, ideer og ønsker til turneringen.
Turneringen 2017 startede igen flot tilslutning og igen flere hold end 2016. Der blev tilmeldt i alt
367 hold og dermed 28 flere end i 2016. Hvis succes = øget antal hold, så har vi stor succes. En
succes som også betyder større belastning ude på banerne.
Holdene er fordelt som følger: VE 32- VA 32- VB 59- VC 84- SV 60- SEN A 30- SEN B 30- SEN C 40
Tilmeldingen i bl.a. Super Veteran rækken er fortsat stigende og derfor har turneringsledelsen
besluttet, at dele de tilmeldte hold op i en A og B række. Vi hører stadig at damespillerne til denne
række er en ”mangelvare”. Måske klubberne skulle lave lidt markedsføring forud for 2018
sæsonen.
Sidste år aftalte vi, at vi på møderne med DGU, skulle forsøge at få sænket alderen på damer i
Super Veteran, efter vi havde vendt for og imod, blev det besluttet at køre videre med 70 år for
disse i 2017.
De mange kampe har fået enkelte klubber til at ytre sig om en stor belastning på banerne. Det er
jo en naturlig konsekvens – heldigvis er det jo klubbernes egne spillere der bruger banen og vi
opfordrer til, at man forsøger at ligge kampe på tidspunkter hvor belastningen er mindst
En mindre positiv side af de mange tilmeldinger har igen i år været, at der har været mange trukne
hold - 10 hold i år mod 11 hold i 2016. Det er virkelig uheldigt, idet det bevirker, at der i den
indledende runde igen har været både 3-holds og 2-holds puljer, som ikke er ønskværdigt for
nogen
Vi henstiller derfor igen kraftig til, at alle hold både har spillere og ikke mindst kaptajner inden
tilmelding.
De trukne hold har betydet at vi i 2017 har fået en ikke budgetteret indtægt på kr. 5.000 – vores
kasserer er glad – men det er også det eneste positive der er at sige om den sag. Når først
spilleplanen er offentliggjort, kan den ikke ændres
Den indledende turnering forløb ovenud fint, ingen protester til behandling, men igen et stort
antal henvendelser om rigtig mange forskellige emner - så vore turneringsledere er så rigelig
beskæftiget.
2017 var også året hvor vi forsøgsmæssig igangsatte ”registrering af kampkort” via hjemmesiden.
Det er blevet positivt modtaget og har bla medvirket større gennemsigtighed vedr brug
lovlige/ulovlige spillere. Vi overvejer at gøre denne ordning permanent.

Angående begrebet ”neutral bane” i slutspillet. Herom har der været en del spørgsmål. Der skal
findes baner til et stigende antal slutspils kampe, hvilket er en af de rigtig store opgaver for
turneringsledelsen. Og den opgave lykkes kun med baggrund i den positive tilgang og
hjælpsomhed vi møder i de respektive klubber og stor TAK for det.
Turneringsledelsen definerer en Neutral bane som en bane, hvor ingen af de 2 hold har
hjemmeklub. Der kan ikke tages hensyn til, at der har været spillet en indledende kamp på banen,
og slet ikke at klubben har green-fee aftaler og andre aftaler med de pågældende baner.
Turneringsledelsen blev udvidet med 2 personer i 2016 og det er jeg meget glad for. Vi har en
sammensætning der fungerer rigtigt godt med god fordeling af de mange opgaver. Vi har haft et
stort antal møder i 2017 og både det og især kørsel til disse afspejles i regnskabet og budgettet
Vores hjemmeside www.regionsgolf-danmark.dk, bliver flittig brugt og vi har valgt at
”modernisere ” hjemmesiden bl.a. med et andet lay-out. Der er et særskilt punkt om netop dette
på Årsmødet.
Regions finalen blev afviklet på Odense Eventyr, på en super opsat bane og i helt fantastiske vejr
forhold både lørdag og søndag. En stor tak til klubben og især Steen for hjælp til alt det praktiske,
tak til køkkenet for dejlig mad de 2 dage. Det var dejligt at opleve den fælles hygge på tværs af de
deltagende hold, takke talerne holdene imellem og en humørfyldt præmieoverrækkelse. Desværre
var der søndag udfordringer med starttiden / bookingen af banen, hvor der havde været nisser på
spil. Der måtte laves løbende start i stedet for den planlagte gunstart. Det gav en del ventetid til
mange og utilfredsheden ulmede helt naturligt – men generelt blev ændringerne taget med godt
humør.
Landsfinalen blev derefter spillet i Viborg weekenden den 15. – 16 sept. Igen var vi privilegeret
med et super sensommervejr, selvom dagen før gav store mængder regn og torden.
Stor Tak til Viborg Golf Klub, sekretariatet men ikke mindst Søren Brandstrup for super opbakning
og hjælp til alt det praktiske. Banen var også flot her, trods store mængder regn dagen før. Tak
også her til Restauranten for super go mad. Vi kommer gerne igen.
Kig forbi hjemmesiden og se information om resultater og billeder fra de 2 begivenheder.
Desværre kom vi her ud for en situation vi aldrig har været i før og jeg håber aldrig vi kommer det
igen.
Øst ændrer imod alle aftaler deres Turneringsbetingelser for Senior C og Veteran C rækkerne, fra
at spille fra scratch til at spille med et reduceret hcp. Vi havde det oppe på vort Årsmøde i 2016,
hvor det blev nedstemt med et stort flertal. Da regionsgolf er en oprykningsturnering giver det
ikke mening at spille med hcp.
Øst meddelte også holdene, at når de kom til Landsfinalen ville det blive fra scratch hvilket blev
accepteret og ført ind i betingelserne. Men mod alle aftaler, meddelte de 2 C række hold, at de
ikke stillede på til Landsfinalen, fordi de ikke vil møde Vest på ulige betingelser. Det er helt
utilstedeligt og vi arbejder videre med ØST i forsøg på at finde fælles fodslag til 2018.
Øst har efterfølgende beklaget de udeblevende hold og situationen i det hele taget.

Sponsor situationen er desværre ikke anderledes end sidst. Golfexperten har også været vores
sponsor her i 2017 og stor Tak for det, men hvordan det er ud i 2018 vides endnu ikke.
Et nyt tiltag, har været en bag mærke i metal til Landsvinderne, som blev rigtig godt modtaget.
Oplysninger om op- og nedrykninger er lagt på hjemmesiden. Der vil også inden længe blive åbnet
op for tilmelding til sæson 2018 - tilmeldingsfristen udløber 1. dec 2017
Regions finalerne i 2018 spilles i Toftlund den 24. og den 25. august
Landsfinalerne i 2018 i Øst, 14-15 sept.
Årsmødet 2018 afholdes i Odense Golf Klub søndag den 7. oktb.
Igen fra turneringsledelsen en kraftig opfordring om at melde tilbage til os med klubber der vi
lægge faciliteter/baner til disse begivenheder i 2018/2019. Som det står i vore betingelser, skal
klubberne gøre dette på skift, men vi foretrækker at klubberne selv melder sig på banen.
Sidst men ikke mindst en stor Tak til Turneringsledelsen for et godt samarbejde også i 2017, alle
yder en kæmpe indsats.

