Turneringsudvalgets beretning ved generalforsamlingen 13.03.2019
2018 gav os muligheden for at spille både vores turneringer og mange andre golfrunder i tørvejr de
fleste gange og på en fantastisk flot bane i Dejbjerg. Vi skulle alle lige finde fodfæstet efter den
administrative omrokering. I starten af april stod vi rigtig mange (96 tilmeldte) klar til at spille
Vestjysk Bank Åbningsturnering. Der blev hilst og nikket og smilet til både højre og venstre. Nogle
havde spillet hele vinteren, og andre havde ikke spillet siden efteråret. Men sådan en dag er vi alle
klar.
Når jeg kigger på, hvad der gav størst tilslutning i 2018, kommer vi frem til, at TAMA Cup fredag
havde 124 tilmeldte og ABC Lavpris Turnering, ligeledes en fredag, havde 120 tilmeldte. Det var
helt klart også et par superhyggelige dage i Dejbjerg Golfklub. Måske stof til eftertanke, at de to
turneringer med flest tilmeldte ligger på fredage?
De to turneringer, der fik den største procentvise fremgang i 2018 i forhold til 2017 var helt klart de
to turneringer i maj måned: Skjern Bank Turnering der gik fra 50 til 72 til meldte – en fremgang på
44 % og Mr. Thomsens Early Riser, hvor vi gik fra 45 til 63 tilmeldte – en fremgang på 40%. At
Early Riser er med i den pulje kan kun glæde mig, da jeg er en klar fortaler for, at alle prøver at
deltage i denne morgenturnering. Her får vi virkelig lov til at nyde morgenen i første parket. Man
kan da evt. tage en lille morfar på sofaen senere på dagen, hvis man synes, at man har været lidt
tidligt oppe. Måske det gode vejr allerede i maj måned havde medindflydelse på deltagerantallet i
de to turneringer?
Landbobanken Golf Cup (Kommune mesterskab) blev i 2018, indtil videre, for sidste gang spillet
over 2 dage. I 2019 bliver den spillet i Dejbjerg.
Tilmeldingerne til Regionsgolf er for længst indløbet, men jeg kan dog lige opfordre til at endnu
flere melder sig til Carlsbergs Hulspils turnering, når den slås op på tavlen i kælderen senere på
sæsonen. I 2018 var der desværre kun tilmeldt 20 spillere i alt til at kæmpe om de flotte præmier.
Man spiller udelukkende på egen bane og dermed også udelukkende mod lokale spillere.
Sluttelig vil jeg benytte chancen for endnu engang at takke vores sponsorer for støtten, greenkeeper
staben for den superflotte bane, samtlige medlemmer af turneringsudvalget for altid at være parat til
at give en hånd ved diverse turneringer. Tak til Preben og Knud for at stå bag ved os alle.
Sæsonen 2019 står lige for døren og jeg håber på mindst lige så stor tilslutning til alle turneringer i
løbet af sæsonen. Husk at deltage – det viser, at vi støtter op om fællesskabet, klubben og
sponsorerne, lige som at vi får mulighed for at møde diverse sportslige udfordringer og nyde det
sociale samvær.
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