
Formandens Årsberetning ABCD Vest 2015-16

Ved årsmødet i Breinholtgaard kom bestyrelsen til at bestå af Birte Hvid fra
Rold Skov Golfklub - Bjarne G. Jensen, Holstebro Golfklub - Karsten Troelsen,
Gyttegård Golf Klub, Steen Ogstrup Aarhus Aadal Golf Club samt suppleant
Kurt Jensen fra Hals Golf Klub. I løbet af året er Kurt trukket ind som
fuldtarbejdende medlem.

Arbejdet i bestyrelsen er forløbet meget som de foregående år, og med de
samme frekvenser af møder m.v. Det store arbejde ligger efter tilmeldingerne
og frem til turneringsstart, og så igen lige efter at de indledende runder er
færdige.

Vi har haft møder med Senior/Veteran og fællesmøde med bestyrelserne for
Øst og Vest. Her har vi tilrettet og koordineret turneringerne.

Vores hjemmeside er et stort aktivt for turneringen. Det er den vej vi
kommunikerer med koordinatorer og kaptajner. Det er her kampe og baner
offentliggøres og det er her resultaterne lægges ind. Det betyder samtidig, at
hvis man ikke orienterer sig på hjemmesiden, kan man risikere at gå glip af
vigtig information.

På hjemmesiden har vi i år haft en regelrubrik hvor DGU-dommer Karsten
Troelsen har lagt aktuelle regelspørgsmål op. Hvis der undervej i turneringen
kommer noget frem som kan give anledning til tvivl/spørgsmål kan man skrive
til turneringsledelsen så det via regelrubrikken kan komme andre til gavn.

GolfBladet har i år begrænset sin dækning fra Regionsgolfen til et indlæg fra
vores start på turneringen og igen i det seneste nummer med en artikel fra
Regionsfinalerne.

Vi har haft Golfeksperten som sponsor i 5 år. De 3 år som hovedsponsor og 2
år med delsponsering af præmier til regionsfinalerne. Dette samarbejde er nu
slut.
Der arbejdes med nye emner som sponsor, men de er endnu ikke på plads.

Når turneringen lægges har vi på forhånd lagt os fast på at mandag er
spilledagen og tidspunktet er 17:15. Dette gælder de indledende runder. I
slutspillet er starttidspunktet 16:30 på grund af den tidligere solnedgang. Ved
aftale kan de to kaptajner blive enige om at ændre spilledato og tidspunkt.
ABCD rækkerne henvender sig jo til spillere som er på arbejdsmarkedet.



Klubberne forpligter sig til at lægge baner til slutspilskampene og til finalerne.
Baner til slutspillet findes i løbet af foråret, medens banerne til finalerne er
fastlagt inden turneringsstart. Vi ser gerne at klubberne selv melder sig til at
afholde en finale.

Formanden rettede en stor tak til Løgstør Golfklub, som i år lagde bane til
Regionsfinalen. Det var en dag hvor klubben havde lagt en dæmper på vinden,
og bragt solen i spil. Det var en rigtig god dag.

Beretningen blev godkendt og Steen gav ordet videre til Birte Hvid til
fremlæggelse af turneringen og årets forløb.


