Regel- og handicapudvalget
Tønder Golfklub
Referat af udvalgsmøde
2017-04-24
Fraværende: Lars
Sted: hos Bente

1.
Gennemgang af referat fra sidste
møde
2.
Handicapnøglen for vores bane
Drøftelse og afklaring, gerne på
mødet.

Ingen bemærkninger

Grundlag for at udarbejde handicapnøgle
drøftet.
Vedstående handicapnøglen er
udarbejdet i DGUs beregningssystem på
Golfbox på grundlag af statistikker på
scores i matcher fra 9. august 2016 frem
til april 2017 på sommerbanen.
Handicapnøglen videresendes til
bestyrelsen.
Handicapnøglen bør revurderes efter to
fulde sommerspillesæsoner.

3.
Lokale regler (DGU’s kommentarer)
./. Bilag

Hul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nøgle
11
17
9
15
1
13
5
3
7
2
12
10
16
14
8
6
18
4

Ole Juul, DGU, har kommenteret og tilpasset de lokale regler, som i
den tilpassede form er godkendt af DGU pr. april 2017.
De lokale regler sendes til bestyrelsen i en grafisk nyopsætning, der
fremmer læsevenligheden.
Der er to versioner af de lokale regler, den længste beregnet til opslag
i klubhuset/hjemmesiden. Den korte version kan trykkes på bagsiden
af scorekortene.

4.
Ordensregler

Der er et stort behov for revision af klubbens Ordensregler. De
eksisterende på hjemmesiden er i udtalt grad forældede.
Bestyrelsen har ønsket, at der eksisterer regler for en enkeltspillers
rettigheder på banen. Dette skal indgå. Endvidere ønsker bestyrelsen,
at alle spillere, før de går på banen, har booket sig ind i Golfbox og
godkendt bookning.
Udvalget vil udfærdige forslag til Ordensregler på sit kommende
møde.
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5.
Lukke igennem - enkeltspiller
6.
Arealer under reparation

Se punkt 4

Drøftelse af markeringer af AUR, som opfattes som
mangelfulde/decideret fejlagtige.
Udvalget opfordrer til:
• At markere vintergreens tydeligere (jf. lokale regler)
• At områder, hvor spil er forbudt, markeres med blå pæle
med sort top
• At skilte en midlertidig lokal regel tydeligt og korrekt, således
at også gæstespillere kan følge intentionerne.
Eksempelvis kunne en midlertidig lokalregel vedr. de mange
områder, belagt med rullegræs, formuleres således:
”Arealer med rullegræs er markeret med blå pæle m. sort
top (AUR med spilleforbud). Arealerne afgrænses af det
omkringliggende, eksisterende, klippede græs”.

7.
Samarbejde med bestyrelsen

R&H-udvalget efterlyser navne på medlemmer af de udvalg, R&Hudvalget skal samarbejde med iflg. sit kommissorium.
R&H-udvalget foreslår, at de enkelte udvalg mødes, når relevante
problematikker opstår, dog mindst ét årligt møde med
bestyrelse/baneudvalg/turneringsudvalg.

Aktuelt vil et møde om banemarkeringer og eventuelle
dropzoner være relevant
8.
Tordenvejr

Regnar har i regelstoffet, tillæg, samt decisions fundet materiale
omkring golfspil og tordenvejr.
Det aftales, at Regnar samler dette materiale til en ”guide til golfspil
og tordenvejr”, som Bente formulerer til brugbar fremgangsmåde for
turneringskomitéer i klubben.
Punktet færdigbehandles på næste møde.

9.
Evt.

Regelaftenen i marts blev drøftet. Fint fremmøde, stor interesse og
lydhørhed, og udvalget roste Regnar for hans regelgennemgang.
I forbindelse med spørgsmål til forskellige regler og senere fortsatte
diskussioner på mail vil Regnar aftale med Bent, at førstnævnte tager
et par af spørgsmålene op og formulerer et endeligt svar i et
nyhedsbrev.

Næste møde

19/6 kl. 19 i klubhuset.
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