AGK - Års Rapport - 2013 Turneringer
Det ble holdt fem turneringer I år. I tillegg, ble AGK medlemmer invitert til å delta i
sesongens Eclectic turnering (Austrått VSOP) og i klubbens ‘Match play’. Deltakelses
nivå ble mindre enn i fjor.
Turnering statistikker er:
1. Austrått -Texas Pair, 09 juni: Texas Scramble spille format, med 21 deltagere.
2. Jarnskjeggets Prøvelser, 30 juni: Greensome spille format, med 18 deltagere.
3. Austrått Kanonade, 11august: Stableford spille format, med 12 hcp deltagere,
og null klubbhcp deltagere.
4. Klubbmesterskap, 24 og 25 august: Slag golf spille format, med 14 spillere i
hcp kategori 0-36 (10 menn og 4 damer), og 8 spillere i klubbhcp kategori 3754 (2 damer og 6 menn).
5. Fru Inger ”Snor-Mix”, 08 september: Snor spille format, med 18 deltagere.
6. Eclectic (Austrått VSOP): Ni hull Stableford spille format, i tre kategorier
(A: 0-25 hcp, B: 25-36 hcp og C: klubbhcp (37-54 hcp). med bare 13
deltagere som spilte 6 runder eller flere i løpet av bestemt periode. Dessverre,
det ble ingen klubbhcp spillere som deltok i kategori C.
7. Austrått Match Play Cup: Ni hull ‘match’ spille format – 18 hull finale, med 16
spillere som deltok i første runde.
Dessuten, inviterte AGK sine sponsorer (Austrått Big Spenders) til en 9 hull Texas
Scramble konkurranse. Deltagere ble veldig fornøyd med vårt opplegg.
Brutto innskudd til klubben, kr 30950,00. Dessverre per i dag (19 oktober) har jeg
ikke oversikt over hvor mye penger ble brukt til premiering og servering.
Kommentarer:
1. Selv om det krever mye tid for planlegging, er spille formater som Texas
Scramble, Greensome og Snor, populære og morsomme. Vi bør fortsette å
planlegge disse turneringene.
2. Klubbmesterskap. Vi bør beholde de to kategorier (etablert hcp og
klubbhcp). Det kan være lurt å innføre en kategori for senior spillere (60 år
pluss). Først bør vi snakke med NGF og spør om muligheter.
3. Eclectic. Klubben må spør sine medlemmer hvis de ønsker å fortsette med
den konkurransen. Vi må være mere proaktiv med våre klubbhcp spillere.
4. Match Play. Det ble vanskelig å rekruttere 16 spillere til turneringen. Uansett,
anbefaler jeg sterk at 16 deltagere er minimum antall for den type turnering.
5. GolfBox. Noen av våre medlemmer vet ikke hvordan å bruke Internett
tjenesten GolfBoks.
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