
TURNERINGSBERETNING – 2016

Birte takkede for ordet, og fortalte kort om det store puslespil der hvert år går
i gang, når tilmeldingerne for den kommende sæson er i hus.

Turneringsledelsen ser meget på køreafstandene og de prøver at holde sig
indenfor en afstand på 65-70 km.
Der bliver også hvert år rokeret rundt puljerne imellem, så de deltagende hold
hvert år møder mindst et nyt hold.

Nogle steder er det dog rent geografisk ikke de store muligheder for den store
vedvarende rotation.

Turneringsledelsen tilstræber også hvert år, så vidt det er muligt, at de hold,
der uheldigvis året forinden har spillet i en 3-holdspulje, i den næste sæson
spiller i en 4-holdspulje.

I denne sæson har ABCD Vest haft 292 (305 tilmeldt) hold med i
turneringsplanen fra 104 forskellige klubber.

De har været fordelt med:
A-rækken 59 hold
B-rækken 96 hold
C-rækken 87 hold
D-rækken 50 hold

Desværre havde 13 hold trukket sig efter turneringsplanens offentliggørelse.
Birte påpegede det uheldige heri og at det går ud over de andre hold i puljen.
Der har således i denne sæson været to puljer med KUN 2 hold i hver.
Birte opfordrede til, at holdkaptajnen for de øvrige tilmeldte holds skyld burde
prøve at kæmpe ekstra for at samle det tilmeldte hold, inden man valgte at
trække sig.

Turneringen var forløbet godt og koordinatorer og holdkaptajner har været
gode til at orientere sig på hjemmesiden og har været velbekendte med
turneringsbetingelserne.

SLUTSPILLET

Turneringsledelsen har de tidligere år tidligt på året - inden turneringen er
gået i gang - booket de baner, som skulle bruges i slutspillet efter
sommerferien.
Men det betød også, at når der skulle vælges en neutral bane, kunne det for
nogle klubber ende med en lang køreafstand.

I år har turneringsledelsen ventet indtil en stor del af de indledende runder
var afviklet, hvilket har betydet, at nogle klubber kunne udelukkes som
vindere.



Det har betydet samtidigt, at man har kunnet vælge blandt flere baner for at
finde en neutral bane og dermed i flere tilfælde få en kortere køreafstand.

Turneringsledelsen har i år måttet lægge 1/16 finalerne i B- og C-rækkerne i
slutningen af juni – grundet den store tilmelding i netop de to rækker - og
grundet flere arrangementer ’udefra’ såsom MID, nye datoer for
klubmesterskaber, Danmarksturneringens sidste runde, DGU’s oprykningsspil,
etc.)

Fra 1/16-finalerne til og med ¼-finalerne har starttidspunktet været kl. 16:30
på mandage – i lighed med tidligere år.

Semifinalerne er i år blevet spillet på hverdage kl. 15:00, hvilket ikke har
været et optimalt spilletidspunkt.
Derfor vil turneringsledelsen næste sæson tilstræbe, at de bliver lagt på en
søndag kl. 15:00.

REGIONSFINALERNE blev i år afviklet i LØGSTØR GOLFKLUB

Regionsfinalerne blev afviklet på en rigtig fin dag i Løgstør – i solskin og med
en frisk blæst fra Limfjorden!

Der blev spillet på livet løs – og i en god sportslig atmosfære.

Vinderne blev:

A-rækken Breinholtgård med Hjørring som Runner-up
B-rækken Aarhus Aadal med Kalø som Runner-up
C-rækken Trehøje med Silkeborg-Ry som Runner-up
D-rækken Trehøje med Faaborg som Runner-up

STOR TAK til Løgstør for godt værtskab og en god velplejet bane!

------

I år var det Regionsgolf Øst, der stod for afvikling af
LANDSFINALERNE – der blev afviklet i MØLLEÅEN GOLFKLUB

Det skulle vise sig at blive en hård nød for Vest at knække.
ABCD Vest havde 3 pokaler med derover fra sidste års landsfinaler, men
desværre måtte vi rejse tomhændet hjem.



Resultaterne blev som følger:

A-rækken Hjortespring vandt over Breinholtgaard
B-rækken Holbæk vandt over Aarhus Aadal
C-rækken Hedeland vandt over Trehøje
D-rækken Frederikssund vandt over Trehøje

Det var nervepirrende tætte kampe, som kunnet have tippet til begge sider.
Og der blev kæmpet bravt fra Vest’s side – specielt fra formandens!

Der var tak til Mølleåen for at lægge bane til og for god service i restauranten!

Birte sluttede turneringsberetningen af med at takke for en god sæson – og
med et på gensyn næste år!


