
Møte i Turnerings og Arrangementskomitéen (TAK) 

8/7 -2021 kl. 17:20 i solskinnet utenfor klubblokalet 

Til stede: Marit Henriksen, Nina Evensen Smith, Jan Øivind Jarulf, Øyvind Jørgensen 

Fra administrasjonen: Helge Bjørn Stormo 

 

Eclectic turneringen 

Denne ble ingen suksess i år. Spilletiden er for kort (1 uke). Neste år anbefaler Helge at vi endrer 

opplegget og kjører 1 turnering som går i hele juli. Maks 10 runder kan registreres. TAK er enig i 

forslaget. Scorekort leveres umiddelbart etter hver runde. 

Ola Axelsson Arendal Challenge 

Øyvind stiller som turneringsassistent på denne turneringen. Har snakket med Audun, han trenger 

kun 1 assistent for å registrere score. Marit og Nina får fri. Helge sørger for at Øyvind kan gå ut i 1. 

flight i turneringen. 

KaBiLi turnering 

Marit og Nina er ansvarlige for TAK sitt bidrag til avvikling. Jan Øivind kan også stille. Grill med gratis 

pølser. Karin og Birger får hver sin bil med sjåfør og følger med på turneringen. Stopp på hull 14, med 

jordbær og bobler.  

Nattgolf 28.august 

Datoen er nå fastsatt, og er publisert på klubbens nettsider. Asbjørn må kjøpe inn det vi trenger av 

rekvisita. Oppmøte 20:00 (eller før for de som ønsker). Vi spiller ut 22:00. Solnedgang er 20:35 denne 

dagen. 

Turnering korthullsbanen 

11 deltakere sist, men noe forvirring om det var 9 eller 18 hull som skulle spilles. Helge sørger for god 

informasjon i forkant av neste turnering, slik at alle vet at vi spiller 18. Helge snakker også med 

Audun om å markedsføre turneringen via «Spond» appen som han bruker til å kommunisere med de 

som er på kurs. Korthullsbanen er ideell for å få medlemmene til å begynne med turneringer, så vi 

må være flinke til å markedsføre dette tilbudet.  

Tirsdagsgolfen 

Tidligere navn: Gubbegolf – Damegolf. Tidligere var dette to samtidige men separate turneringer. Nå 

er det felles, men vi har alt for få deltakere, og i særdeleshet mangler damene. Marit: Vi må være 

bevisste på å kalle det «Tirsdagsgolf» og ikke referere til «Gubber…» Øyvind sjekker om vi kan få inn 

en sponsor til turneringen. I så fall foreslår TAK å endre navn til «Sponsor Navn» Cup (Grimstad har 

tilsvarende Toyota Cup) 

Endringer i spilleform:  

• Rundene registreres ikke lenger i Golfbox 

• Påmelding ved fremmøte 

• Mulig å starte både 10:00 og 17:30 (17:00 fra 1. september) 



• Premieutdeling ved tilbakekomst på kvelden. Vi ordner med utregning på utsiden slik det 

gjøres i vingolfen.  

• Frontnine og backnine annenhver gang som tidligere. 

• Frontnine: Scramble med 2 eller 3 spillere på hvert lag (vi må kunne håndtere oddetall 

påmeldte) 

• Backnine: Stableford som tidligere, frivillig om man legger runden inn i Golfbox. 

Poengutregning på Scramble blir som beskrevet på golfforbundets sider:  

Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør 

et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av 

sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap. 

Vi ønsker å bruke tirsdagsgolfen til å introdusere nye medlemmer til konkurransene. Viktig at vi ikke 

er for masete med regler, etikette eller spillehastighet:  Det holder med noen vennlige dytt i riktig 

retning slik at nybegynnerne føler seg komfortable med konkurranser.  

Forslag: Ferske spillere får 3 Mulligans første gang de er med på tirsdager, deretter 2 og til sist en 

Mulligan. Når de har deltatt 3 ganger så får de klare seg uten ekstra hjelp slik vi andre slicere også må 

leve med. 

Flaggkonkurranse 

TAK foreslår at vi tar med denne konkurranseformen i neste års oppsett. 
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