
FORSLAG 1: ODENSE GOLFKLUB

Forslag til ændring af Turneringsbetingelser 2017 - Regionsgolf Vest ABCD

Spilletidspunkt indledende runder:
Spilleplanen med ugenr. lægges på hjemmesiden senest 15. januar. Senest 1. marts skal
hjemmeklubberne have tastet kampdatoer og tid ind.
Til og med 31. marts kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes, og
turneringsledelsen orienteres pr. mail
Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer
spilletidspunktet.
Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme
såfremt begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Et evt. nyt spilletidspunkt
meddeles til turneringsledelsen pr. mail.
Kampene skal dog være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spilleuge.

Begrundelse for forslaget er, at afvikling af kampene, således bliver ens med turneringsbetingelserne i
Regionsgolf Senior og Veteraner Vest samt Regionsgolf Øst ABCD og Regionsgolf Senior og Veteraner
Øst.

Forslag til formidling af fremtidige ændringer i turneringsbetingelser samt nyheder på
hjemmesiden:

Turneringsledelserne i Regionsgolf Vest ABCD og Regionsgolf Vest Senior og Veteraner skal ALTID sende
mail ud til klubkoordinatorerne.

Begrundelse for forslaget er, at Regionsgolf Vest ABCD den 22.06.16 - alene på hjemmesiden orienterer
om:

Her gengives et uddrag af slutspilsbetingelserne:
I slutspillet kan deltage spillere, der opfylder handicapbetingelserne om fredagen før den
pågældende slutsspilskamp.

Begrundelse for forslaget er også, at i teksten står der gengives, selvom det er en ny og
væsentlig ændring af turneringsbetingelserne, der iøvrigt ikke er vedtaget på sidste års
generalforsamling. Nyheden sættes på hjemmesiden kun 5 dage før afvikling af første kamp i slutspillet,
hvilket har den konsekvens at nogle hold ikke ser ændringen. I RegionsGolf ØST fremhæver de alle
nyeste ændringer med en grøn farve.
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