Beretning fra Turneringsudvalget – sæson 2017

En turneringssæson er gået på hæld og vi fik afviklet mange gode turneringer og spillet meget godt
golf, selv om vejret ikke rigtig har været med os i år.
Året startede godt og vi gik forventningsfulde i gang med en ny sæson, hvor årets planlagte
turneringer mere eller mindre var velkendte i forhold til de foregående år.
Kun 6 turneringer er spillet, idet flere blev aflyst på grund af den megen regn vi fik.
Vi startede med fuld opbakning til vores åbningsturnering med Juul Dame/Herretøj som sponsor, og
derefter Golfexperten st. Bededagsturnering, Sydbanks pinseturnering, og i år lavede TH og LS en Pink
Cup hvor man samlede ind til ”støt brysterne”, og den vil man forsøge at lave igen i 2018.
Vores Fynske Bank Trio turnering med Lillebælt og Blommenslyst var der også god tilslutning til, og vi
er enige om at vi prøver 3 år mere.
Derudover deltog 69 i de to klubmesterskaber. Her kunne der godt være en større opbakning. Man kan
jo godt være med selv om man ikke kan vinde.
Derfor skal der lyde en stor tak til alle FGC medlemmer, der har bakket op om turneringerne og som
dermed er med til at give FGC en flot sportslig profil.
Det er det mindste antal turneringer vi nogensinde har haft, og det har nok noget at gøre med alle de
K-i-K klubber vi efterhånden har, så man får spillet med mange andre steder end i klubbens
turneringer.
Vi vil godt sige tak til vores sponsorer, uden dem ville det ikke kunne lade sig gøre at lave
turneringerne.
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.
Tak til alle øvrige udvalg, bestyrelsen og K-I-K for samarbejdet.
En særlig tak skal også lyde til vores Cafe Spoon der sørgede for at spillerne fik depoterne fyldt godt op
efter turneringerne. Desværre stopper Jane og Johnny, så jeg vil godt sige tak for det gode samarbejde
og held og lykke fremover.
Rent internt er staben af frivillige turneringsledere ved at være for lille, den enkelte skal klare for
mange turneringer, men det håber vi at få rettet op på til næste sæson.
Så hvis der er nogen der bare vil hjælpe til ved en enkelt, eller flere turneringer, så kan man henvende
sig til en fra turneringsudvalget.
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