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Turneringsudvalg 
 

Bestyrelses ansvarlig Leif Sønderstgård 
 

• Er overfor bestyrelsen den ansvarlig for udvalget 
• Er klubbens og bestyrelsens kontakt til udvalget 
• Indkaldes og deltager i mindst 1 af udvalgets møder, som bestyrelsens 

repræsentant 
• Er ansvarlig for indhentning af budget der omfatter udvalget og dets virke 
• Fremlægger udvalget forslag for bestyrelsen til behandling og evt. godkendelse 

samt står for videre formidling af bestyrelsens beslutninger til udvalget 
• Fremkommer med forslag til mulig formand for udvalget 
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Turneringsudvalg for Sydsjællands Golfklub 
 
Turneringsudvalget er ansvarlig for gennemførelse af de af klubbens planlagte turneringer 
og turneringslignende arrangementer og at det sker i overensstemmelse med de til enhver 
tid gældende golfregler og i god sportsånd og fairplay. 
 
Udvalgets ledes af en formand. Formanden har ansvar overfor bestyrelsen og for 
udvalgets budget samt endelig godkender og attesterer udvalgets udgifter og om 
nødvendigt indhenter bestyrelsens godkendelse til eventuelle ændringer. 
 
Udvalgets formand udarbejder i samarbejde med sportsudvalget og sekretariatet et forslag 
til turneringsprogram for sæsonen og forelægger et tentativt program i oktober og et 
færdigt program i januar til bestyrelsens godkendelse. 
 
Udvalget fastlægger i samarbejde med sekretariatet et endelige varieret program for 
sæsonens turneringer for klubbens medlemmer og med hensyntagen til de ikke-
turneringsspillende medlemmer. 
 
Udvalgets formand gennemgår sammen med chefgreenkeeperen det fastlagte 
turneringsprogram med henblik på at sætte banens markerings pæle m.m. inden 
sæsonstart.  
 
Udvalget skal efter anmodning fra udvalg og underklubber bistå og rådgive dem i deres 
turneringsaktiviteter. 
 
Udvalget udarbejder propositioner for samtlige turneringer og at disse holdes ajour, 
ophænges synligt, samt at de er registreret. 
 
Uddannede turneringsledere skal løbende holde sig ajour med ændringer indenfor de 
forskellige regelområder samt tilskyndes til videreuddannelse. 
 
Udvalget udpeger en ansvarlig turneringsleder for hver enkelt turnering 
 

• Den ansvarlige turneringsleder er øverst ansvarlig for turneringens afvikling i 
overensstemmelse med Turneringslederens håndbog og gældende golfregler 

• Turneringslederen skal i samarbejde med sekretariatet i god tid bekendtgøre, 
turneringens propositioner og andre bestemmelser for klubbens medlemmer m.fl. 
deltagelse 

• Den ansvarlige turneringsleder skal sikre at eventuelle hjælpere ved turneringerne 
er bekendt med dens propositioner og turneringsform m.v. 

• Den ansvarlige turneringsleder er ansvarlig for turneringens endelige resultat, 
præmieoverrækkelse og efterfølgende administrative opgaver 

 
 
 


