
Årsberetning Quicke Quinder 2022 
 

 

76 spillere    -     gennemsnitligt hcp 23,8 meget få over 36 i hcp. 

Mange flotte scores igennem sæsonen 

4 gange med 15 huller 

19 gange 18 huller 

2 gange 15 huller 

Afslutning med 12 huller 

Ønsker omkring hcp. regulering forsøgtes imødekommet igennem 
turneringsbetingelser. Det er OK at lave sjove spilformer når vi spiller 15 
huller – men det er ikke et must. Der kan reguleres og DET er DGU’s 
opfordring-/intention. 

Grundlæggende har vi som bestyrelse inspireret til at arrangørerne af 18 
hullers turneringerne har lavet spilformer der er hcp. regulerende. 

Det synes vi er lykkedes vældig godt. Vi synes også at der er blevet lavet 
nogle rigtig flotte arrangementer. I har været dygtige til at involvere 
sponsorer og vi som bestyrelse synes, der har været en tilpas blanding af 
arrangementer med sponsorer herunder salg/demo etc. og de lidt mere 
stille aftener uden sponsorer. Tusind tak for den gode indsats. 

Vi har haft turneringer hvor rækkerne gøres lige store og turneringer hvor 
vi har tilpasset antallet af præmier til rækkestørrelsen. 

Der er for og imod. Det kræver mere arbejde at ændre rækkeinddelingen, 
det kan være lidt forvirrende for dem, der skifter række hyppigt. Nogle 
kan ærgre sig over at være i en anden række fordi de kan konstatere at de 
havde vundet med deres 41 pt hvis rækkeinddelingen havde været en 
anden og nu fik de en kedelig 4 plads pga. den dårligste bag ni. "#$% 

Vi synes den kommende bestyrelse skal vælge den model de finder lettest 
at håndtere. 
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Puttekonkurrencen var tænkt som træning men også underholdning til 
dem der kommer først ind. 

Der blev indleveret 80 kort. Vi satte ikke bane op hver gang fordi vi nogle 
gange fornemmede, at det irriterede nogle af pro’ernes træning. 

Ideen egentlig god nok  - men formen fungerede ikke helt. 

Tempoet på banen. Stadig et problem for de sidste hold, men de tidlige 
hold føler, der er et rigtig godt tempo. Det har hjulpet meget at der er 10 
min mellem starttiderne 

Scoreindtastning og tilmelding til turnering. Stort set problemfrit. I er 
blevet virkelig gode til begge dele.  

Integration af nye medlemmer. Vi har i bestyrelsen indtryk af, at det er 
gået godt. Hvis man ønsker endnu hurtigere integration, har vi ledige 
bestyrelsespladser"#$% 

Sommerudflugt til Hornbæk – med 28 deltagere. Flot flot vejr, dejlig bane. 

Fremadrettet vil det være en god ide, hvis vi kan få en baglænsgunstart. 
Der var for nogle bolde problemer med at holde tempoet, så de der kom 
sidst ind, syntes frokosten blev lidt stresset afviklet. 

Det er også blevet nævnt at det er en god ide at udskyde udflugten en 
uge således at vi opnår 20 runder med 18 huller, da vi jo starter tidligt på 
udflugtsdagen. 

Under covid byttede vi ikke scorekort – det gør vi igen. Og vi spiller efter 
de officielle st. Andrews regler. 

Afslutningsfest: Der deltog 52 QQ’ er – fornøjelse som I er parate til at 
tage en udfordring op!! Supersjove sang optræderne også tak for den 
opbakning. 


