
 

 
Midtsjællands Golfklubs Turneringsudvalgs opgaver. 

 

Turneringsudvalget er ansvarligt for planlægning og afholdelse, af samtlige Midtsjællands Golfklubs turneringer, 

afholdt på HGA Holmegaard Pay and Play Golf Anlæg. Dette gælder både åbne og lukkede turneringer. Undtaget er 

dog DGU-turneringer afholdt på HGA Holmegaard Pay and Play Golf Anlæg. 

 

Turneringsudvalget afholder årligt internt mindst 8 møder. 

 

Turneringsudvalget er ansvarligt for aftale med baneejer Hans Larsen, om på hvilke datoer der afholdes turneringer på 

HGA Holmegaard Pay and Play Golf Anlæg. 

 

Turneringsudvalget er ansvarligt for, at informere Midtsjællands Golfklubs bestyrelse om arbejdet i Turneringsudvalget. 

 

Ved enhver af Midtsjællands Golfklubs turneringer skal flg. opgaver løses. Disse opgaver inddeles i 3 hovedpunkter; 

Forberedelse, afholdelse og evaluering. 

 

Forberedelse:  
� Turneringsudvalget afholder møde-/r for bestemmelse af; turneringsdato, turneringsform, 

turneringspropositioner, ansvarsfordeling, samt eventuelle uddelinger af opgaver. 

� Anskaffelse af eventuelle remedier, til brug for afholdelsen af den pågældende turnering. 

� Tæt kontakt til Sponsorudvalget, således der sikres det rigtige antal, samt rigtig type af præmier til hver 

turnering. 

 

Afholdelse: 

� Turneringsudvalget er ansvarligt for, at samtlige turneringer afvikles efter de til pågældende turnering fastsatte 

propositioner. 

� Turneringsudvalget er ansvarligt for, invitationer udsendes til målgruppen for turneringen, samt tilbagemelding 

til deltagerne om optagelse i pågældende turnering el. ej. 

� Turneringsudvalget er ansvarligt for, udfyldelse og publicering af startlister til hver turnering. 

� Turneringsudvalget er ansvarligt for ansættelse af; Dommere, startere, tidtagere og Matchkommité, til hver 

turnering. 

� Turneringsudvalget er ansvarligt for, sammen med Baneudvalget, at forholdene på og omkring banen, er i 

forsvarlig stand til hver turnering.   

� Turneringsudvalget er ansvarligt for, sammen med Sponsorudvalget, at der til hver turnering er de rette 

præmier til stede.  

 

Evaluering: 

� Turneringsudvalget er ansvarligt for, at der til hver afholdt turnering, evalueres på alle facetter af turnerings-

forberedelserne og afholdelsen, således at fremtidige turneringer vil fremstå mest hensigtsmæssigt for 

turneringsdeltagerne.  

� Turneringsudvalget er ansvarligt for enhver redegørelser, Midtsjællands Golfklubs Bestyrelse måtte bede om, 

vedr. samtlige turneringer afholdt i Midtsjællands Golfklub regi. 

 

 

 
 

Midtsjællands Golfklubs Turneringsudvalg  


