Distriktsmøde 18. November 2018 i Herning Golf Klub
Deltagere: Lyngbygaard, Jelling, Kalø, Holstebro, Skanderborg, Ikast/Tullamore, Silkeborg-Ry, Hedensted,
Trehøje, Stensballegaard, Viborg, Aarhus Aadal
Afbud: Give, Gyttegård, Odder, Samsø, Vejle, Dejbjerg, Herning, Holmsland, Aaskov, Hammel, Randers,
Tange Sø.
Distriktsmøde:
Distriktleder, Rolf Pedersen:
Informationer fra distrikt 2:
Kreds Vest havde afholdt 4 turneringer med et snit på 30 deltagere, i alt 120.
Kreds Øst har afholdt 5 turneringer med et snit på 42 deltagere, i alt 122 deltagere.
Kreds Syd har afholdt 8 turneringer med et snit på 32, i alt 256 deltagere.
Generelt en lille nedgang i alle kredse, men også 3 aflyste turninger (to i Vest og en i Øst).
JDT 2018:
5 afdelinger – hvoraf de 3 resultater var tællende. Kun 3 tællende turneringer i år pga. Sammenfald mellem
DGU pigeweekender og JDT turneringer.
132 tilmeldte deltagere, og et gennemsnit på 104 deltagere.
Super Cup og minicup blev igen i år afviklet med stor succes.
Distriktranglisten 2018
Piger
39 spillere der opnåede point.
Drenge
147 spillere der opnåede point.
De 8 bedste i henholdsvis drenge og pige rækken inviteres i foråret 2019 til at spille 18 hullers match med
spisning. Informationen om arrangementet følger senere.
Stjernegolf
Sendes ud til spillerne og ønske om at listen med de kvalificerede sendes til klubbernes juniorudvalg.
Stjernegolf afholdes det kommende år 2019 i Horsens/Stensballegaard.

JDT datoer 2019:
27. April
17./19. Maj
22./23. Juni
25. August
14./15. September

Norddjurs er fastlagt
Viborg er fastlagt

De 5 klubber som lægger bane til i 2019 er Vejle, Norddjurs, Viborg, Holmsland Klit og Mollerup.
Supercuppen afholdes i 2019 på Nordsjælland i distrikt 4.
Minicuppen afholdes i 2019 i Midtjylland af distrikt 2.
Dialog:
Ud fra input fra Karin Østergaard, Gyttegård blev der lagt op til en dialog blandt de fremmødte deltagere i
forhold til kredsturneringerne.
Der var en dialog blandt deltagerne om, at få flere spillere ud til kredsturneringerne, og måske ikke bruge
for meget energi i at lave ændringer, da der er lagt op til ny turneringsstruktur fra 2020.
Der er et ønske om at turneringerne åbnes med det samme, når de oprettes, og ikke først 14 dage før.
I Ikast/Tullamore golf klub vil alle spillere fra sæsonen 2019, der har handicap til at deltage i
kredsturneringer blive tilmeldt som udgangspunkt, og vil spilleren ikke deltage skal de aktivt vælge det fra.
Der var ikke enighed om, at det at tvinge spillerne ud, var den rigtige tilgang til problematikken.
Markør reglen i C9 rækken kan være en udfordring for især de forældre, som ikke er golfspillere.
I Lyngbygaard gør man meget ud af, at man tager afsted som et hold fra klubben til turneringerne, man
følges afsted, man spiser sammen m.m.
Der er et ønske om at alle kredsturneringer i C9 / C18 rækken spilles rød forreste teested.
Der er et forslag om at offentliggørelsen af resultaterne i turneringerne først åbnes, når præmierne skal
overrækkes.
Der efterspørges om der er nogle klubber der har gode erfaringer med skolegolf.
Der er ønske om, at bibeholde, at man medregner 3 af de 5 JDT turneringer i den samlede rangliste i 2019.
Ønsker til emner til forårsmødet:
- Erfaringer med skolegolf
- ????
Der er stemning for at der kunne laves et årshjul i forhold til møder i distriktet, så tidligt som muligt, så
datoerne kunne komme i kalenderen.

Vi talte på mødet om de kommende muligheder i forhold til kommunikation i distrikt 2. Vi bliver
fremadrettet en del af DGUs nye hjemmeside. Der er en Facebook gruppe for distrikt 2 og JDT. Der vil blive
arbejdet på at gøre facebook grupperne mere aktive.
Oplæg fra DGU om kommende turneringsstrukturændring i 2020 for juniorer – Rikke Haurvig og
Christian Møller, DGU og Dorte Hede, Juniorkonsulent/Silkeborg-Ry
Antallet af juniorer i golf er faldet fra 12.000 i 2007 til nu 7.000 juniorer.
5 % af antallet af golfspillere i DK er juniorer, hvilket er den markant laveste andel i Europa.
Vi har mange juniorer der starter til golf hvert år, men dobbelt så mange juniorer der stopper med golf.
Turneringsudbuddet i dag henvender sig primært til juniorer der har middel til lave handicap.
Kun 15 % af juniorerne har deltaget i en turnering sidste år i de officielt registrerede turneringer.
Ny turneringsstruktur for juniorer indføres fra 2020 med fokus på breddegolfen. Elite turnerings setuppet
fortsætter langt hen af vejen som det ser ud nu.
Tanken bliver, at alle golfspillende juniorer som udgangspunkt uanset alder og niveau, skal have
muligheden for at spille hold-, makker- eller individuelle turneringer.
DGU input til sæsonen 2019
Juniorturneringens kalender laves i 2019 i en digital form. Der har været god feedback på kalenderen i
2018. På DGUs hjemmeside skal man kigge efter kalenderen hvor der står et 2 tal i bunden, som indikerer
at den er målrettet distrikt 2.
Der er et ønske om at der linkes fra distrikt 2’s hjemmeside til DGUs juniorturnerings kalender.
Der kommer en ny søgefunktion på DGUs hjemmeside i forhold til turneringer. Man kan søge på køn, alder
og handicap.
DGU junior cup – Der bliver ingen landsfinaler og finaler i 2019. Det vil være muligt, at få præmiepakker fra
DGU til en klubturnering for juniorer, hvor klubben selv bestemmer turnerings setuppet. Tilmeldelse
offentliggøres i Klubnyt.
DGU Juniorhold turneringen 2019
Ændres. Der spilles 9 huller i C- og D- rækkerne i den kommende sæson. U22-rækken udvides op til U25.
Der spilles 18 huller til LDF og finale. Der spilles fortsat slagspil med max. Hvis 3 hold er videre.
Brug folderen om juniorholdturneringen til jeres holdledere.
DGU Juniorkonsulent
Juniorkonsulent Dorte Hede knyttet til Silkeborg-Ry holdt oplæg om hvilken rolle man har som
Juniorkonsulent.

DGU Short Game 2019
Finalen i Short Game afvikles i forbindelse med DM Golfsixes. Brug det som en god aktivitet i ydersæsonen.
Der afholdes kurser om Short Game i marts måned.
Sjov sommergolf – tidligere juniorugen.
Valgfrit tidspunkt i skolernes sommerferie. Rekrutterings koncept. Fra 2019 skal det ikke ligge i en konkret
uge, men skal ligge som et tilbud i skolernes sommerferie. Det kan én eller flere dage.
Til klubberne:
Gratis Webinar om brugen af SoMe 11. Marts
Support
Materialer
Inspirationskatalog
Goodiebag
Juniorkonsulent (Gratis)
500 kr. Til facebookannoncering
Se yderligere omkring DGUs oplæg i de tidligere tilsendte slides fra DGU.
Distriktsgeneralforsamling 18. november 2018 i Herning Golf Klub
Dagsorden til generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleanter
Eventuelt

Ad. 7: Thomas Eggersen og Mette Gerlak Pedersen er på valg.
Thomas Eggersen, Hedensted og Jimmy Sejthen, Silkeborg-Ry har meddelt deres kandidatur.

1. Willy blev valgt som dirigent.
2. Rolf gennemgik følgende punkter i beretningen; møder i 2018, turneringer, pigegolf,
kommunikation, hjemmesiden, Facebook.
3. Rolf gennemgik års rapporten for 2018. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Der er forslag til at kontingentet forbliver uændret. Budgetforslaget er balance i regnskabet for
2019.
5. Ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Ingen forslag fra medlemmerne.
7. Bestyrelsen foreslår Jimmy Sejthen, Silkeborg-Ry og Thomas Eggersen, Hedensted. Begge blev
enstemmigt valgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Der er ingen forslag til revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen
vil arbejde videre med at finde personer til posten. Til forårets møde præsenteres dette.
9. Der skal vælges en ny kredskoordinator i Øst, og bestyrelsen foreslår Brian Drastrup, Kalø. Brian
vælges enstemmigt som kredskoordinator i Øst.

