
 

 

Turneringsudvalget beretning sæson 2019 

 

Årets planlagte turneringer var mere eller mindre velkendte i forhold til de foregående år. 

Samme antal turneringer som sidste år. 

Vi startede med 122 tilmeldte til vores åbningsturnering med en ny sponsor, FunSport. Det 

lykkedes at gennemføre turneringen selv om banen var godt våd.  

Derefter havde vi en flot turnering med Autohuset Vestergaard som sponsor. Også her var 

der fuldt hus. 

Med Sydbank som sponsor, var der god tilmelding til dem der var tidlig oppe til 

Pinseturneringen. 

72 spillere, kun 12 fra FGC, det må kunne gøres bedre i 2020. Vi havde dog 3 gode dage til 

vores Fynske Bank Trio turnering, som vi holder sammen med Lillebælt og Blommenslyst. 

Måske skal vi se på om datoen skal flyttes. 

Derudover deltog 77 i de to klubmesterskaber, og det var meget fint. Med en ny 

turneringsform, og mange flere til præmieoverrækkelserne bagefter, er det en model som er 

blevet godt modtaget. 

Med Golfexperten Kolding som sponsor, godt spil og middag om aftenen, var en god dag for 

de 80 tilmeldte. Det var vist næsten lyst inden de sidste gik hjem. 

Vi sluttede et godt år med ECCO/Holst sko som sponsor til Løvfaldsturneringen, og fine 

præmier til de rigtig dygtige. 

I årets tilbageblik skal der lyde en stor og velfortjent tak for godt samarbejde og fleksibilitet til 

alle vore samarbejdspartnere - det gælder golfmanageren og sekretariatet.  

Tak til Greenkeeperstaben for godt arbejde og gode oplevelser på banen og ikke mindst på 

greens. 

Også en tak til Cafe Albatros der sørgede for at alle spillerne fik noget godt at spise efter 

spillet. 

Vi kan stadig godt bruge et par stykker mere i udvalget, så endnu en gang, hvis der er nogen 

der bare vil hjælpe til ved en enkelt, eller flere turneringer, så kan man henvende sig til en fra 

turnerings udvalget.  

 

På vegne af klubbens turneringsudvalg 

Kim Laursen 

 


