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1.
Godkendelse af referat
2.
Punkter fra referatet

3.
Ny lokalregel fra Golfforbund
Til orientering sender jeg et link til DGU, som
anbefaler indførelse af lokalregel fra 1.1.2017:
http://www.danskgolfunion.dk/klubledelseog-drift/klubnyt/2016/uge-51/ny-lokal-regelfra-2017
Jeg foreslår, at vi drøfter emnet på
førstkommende møde.
Regnar

Godkendt

Ad. Punkt7: fortsat afventning af datoer for opdateringskurser i DGUregi.

Drøftet, hvorvidt klubbens lokalregler er redigerede ifb. med nytryk af
scoringskortene.
Regnar har forespurgt hos John, om dette er tilfældet.
Udvalget henvender sig til formanden med forslag om, at udvalget
udarbejder lokalregler til scorekortene til bestyrelsens godkendelse. I
et sådant forslag kan inkluderes DGUs anbefalede lokalregel om
bevægelse af bold på green.

I øvrigt anbefaler udvalget, at der i klubbens greenfeerum

reserveres en opslagstavle til brug for kommunikation til
medlemmerne/golfspillere omkring lokalregler, herunder
de midlertidige lokalregler (eks. om spil på vinterbanen).

4.
Årsregulering
Kære alle
Som I nok har set, så har jeg netop aktiveret
årsreguleringen på GolfBoks.
Årsregulering er en beregning som GolfBoks
automatisk udfører, efter formler der er
hentet i EGA's handicapsystem. På onsdag kan
vi tale nærmere om emnet.
Godt nyt år og venlig hilsen
Carsten

Carsten gennemgik årsreguleringen, som er blevet beregnet i
Golfbox. Beregningen er i år sket efter en anden metode end de
tidligere år.
Alle medlemmer kan ved at logge ind på deres side få vist
beregningsgrundlaget for en regulering.
Alle spillere, der har indleveret 4 eller flere scorekort, beholder EGAhandicap. Årsregulering sker ved indlevering af mindst 8 scorekort.
Som en note til reglen gives der mulighed for at forlænge perioden til
24 måneder for spillere, der har mindre end 8 scores på et år.
Ethvert medlem kan henvende sig til handicap-komitéen og få
vurderet sit handicap, hvis vedkommende på ingen måde kan leve op
til et erhvervet handicap. Vedkommende kan da ud fra et skøn på
basis af præsterede scores få tildelt et nyt.

5.
Regulering af handicaps over 36

6.
Begynderundervisning

Regulering af handicaps over 36 kan pt. kun reguleres opad som
beskrevet i punkt 4. Spillerne opfordres til at indlevere scores, som
kan være basis for en regulering.
1.

Alice Warming påtager sig opgaven med
begynderundervisningen. Hun vil afholde to omgange for 10
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mands hold, og helst kun ét sprog pr. hold.

7.
Møde med klubber i klubben

2.

Begynderudvalget vil gerne have, at der kommer et medlem
fra regeludvalget en onsdag og holder et oplæg for både nye
spillere såvel som markører.

3.

Kjeld regner med, at begynderudvalget holder møde midt i
februar, hvorefter det kan melde dato tilbage til regel- og
handicapudvalget.

Dato afventes efter afvikling af generalforsamling.

8.
Evt.

A.
Klubben har fået tilbudt afholdelse af regelaften. Da det vil kræve leje
af lokale, etc., samt betaling af kursusholder (6000 kr.) skønner
udvalget, at tilbuddet af økonomiske grunde ikke har interesse.

A.

Fra: Brian Nygaard Oswald
<bno@oswaldacademy.dk>
Dato: 10. januar 2017 kl. 10.23.49 CET
Til: <bentjohannsen@outlook.com>
Emne: Regelaften til foråret?
Hej Bent Johansen.
Jeg ville blot høre, om I havde lyst til, at jeg
kom forbi og holdt en regelaften/et
regelshow for jeres medlemmer i Tønder Golf
Klub fx. inden sæsonstarten 2017?
Jeg har efterhånden holdt regelaften i knap
halvdelen af landets golflubber og der
kommer typisk 80-100 deltagere. Det plejer at
være en hyggelig og social aften med en
masse spørgsmål og en god stemning - som
en god optakt til sæsonen.
Lad høre om det kunne være en tanke værd :)
Med venlig hilsen
OSWALD ACADEMY
Brian Nygaard Oswald

B. Indkøb af decisions-bøger

B. Udvalget vil anmode klubben om at indkøbe to danske
oversættelser af Decisions-bogen 2016-2017 til brug ved rådgivning
omkring regler.
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