Stævnelederrapport/resultatliste/årsberetning.

Idrætsgren: FM i Golf
Arrangør: Landskredsen

Dato: 30. oktober 2021.

Stævnet startede: Kl. 10.28

Stævnet sluttede: Ca. 16.00

Tilmeldte foreninger: Sorø, Aabenraa, Randers og Horsens.
I alt 10 personer.

Afbud fra samt dato for afbud: 16. oktober Eddy Hansen pga.
sygdom.

Stævneprogram udsendt den: 16. oktober.
Følgende anmeldte mødte ikke op uden forudgående afbud:
Ingen.

Nedlagte protester (af/mod/hvorfor):
Ingen.

Samlet bedømmelse/resultatliste/årsberetning:
(resultatlisten kan evt. vedlægges)
FM i Golf blev afviklet i samarbejde med Landskredsen og fandt
sted i Middelfart lørdag den 30. oktober.
Det var råkoldt de første par huller, men vi fik hurtigt
varmen. Banen var tung og våd, men det er sådan det er på
denne årstid. Man skulle ikke slå alt for skævt, for roughen
var lang, våd og sej – det kan mændene bekræfte.
Banen stod flot grøn og greens var rimelig hurtige. En del af
dem var ret kuperede, så man kunne ikke satse på bare at

trille dem i hul.
Det holdt tørvejr det meste af runden, men vi fik regn især
på bagni.
Der var lidt ventetid på nogle af hullerne, så det tog små 5
timer at komme igennem – men humøret fejlede ikke noget.
Stemningen var også god i klubhuset, selvom der ikke var
nogen form for forplejning.
FM i Golf 2022 vil komme til at foregå på den normale termin
den 2. søndag i juni, og med stor sansynlighed på en Golfbane
i det Sønderjyske.
Resultatliste.
Kvinder:
1. Hanne Buhl Sorø 2. Birthe Søgaard Sorø 3. Anne marie
Mouritsen 4. Kirsten Schmidt
Herrer:
1. Niels Erik Christensen 2. Lars Kildedal 3. Morten Lund
Jensen 4. Sven Jensen 5. Frank Høj 6. Kaj Iversen

Afholdt separatmøde - ja/nej.
Hvis ja vedlægges referat til
sekretæren. Nej

Ændring til reglerne -ja/nej.
Hvis ja vedlægges nye regler
til sekretæren. Nej

Eventuelle forhold/episoder ud over det sportslige:
Ingen.

Dato og underskrift fra udvalget:
1. november 2021 Hanne Buhl

Sendes til forbundssekretæren og redaktøren evt. sammen med
resultatlisten. Forbundssekretæren sørger for øvrig fordeling
efter gældende regler.
(stævne1)

