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Der er lavet tilmeldingsmulighed på golfbox med sidste frist 13. januar 2020. Se under klubturneringer 2020. 

Om regionsgolf 

Regionsgolf er en holdkonkurrence, hvor Dejbjergs hold spiller mod 3 hold fra andre omkringliggende klubber. 

Man spiller mod hvert hold på hjemmebane og på deres bane. Det betyder, at der skal spilles 6 runder i alt. Disse 

ligger fra slutningen af april til slutningen af juni måned hvert år. Der spilles hulspil. 

Hvis holdet vinder sin pulje, så skal man spille videre i slutrunden i august/september måned. 

Man betaler ikke noget for at deltage i regionsgolf, heller ikke greenfee på de baner, man besøger. Det betyder, at 

det er en god mulighed for at komme ud og spille andre baner. Man spiser sammen med modstanderholdet efter 

runden. Det betaler man selv for. Det plejer at ligge på 75-100 kr. + drikkevarer. Der er kutyme for, at den spiller 

der vinder, giver en øl eller vand til spilleren fra den anden klub. 

Regionsgolf er både konkurrence og hygge. Det er en af de få gange, man som almindelig golfspiller spiller på 

hold, og det er fedt, når der opstår en særlig holdånd! Man møder nye mennesker både fra sin egen klub, men også 

spillere fra andre klubber, og når man spiser sammen efter runden giver det ekstra social kolorit. 

Holdene 

Til hver runde skal klubbens hold stille med 6 spillere, som skal være 4 herrer og 2 damer. Der spilles 1 dame-

single, 1 mixed foursome  og 3 herresingler. 

For hvert hold er der udpeget en holdkaptajn. Hvis der kun er én person, som melder sig til dette, bliver denne 

person udpeget. Hvis flere på samme hold melder sig som holdkaptajner, så udpeges den af dem med det laveste 

handicap. Holdkaptajn-emnerne kan dog indbyrdes aftale noget andet. 

Det er en fordel, hvis der er flere tilmeldt holdet, end der skal bruges hver gang, da der af og til er afbud. 

Holdkaptajnen skal bruge de spillere på holdet, som har det laveste handicap. Dog har holdkaptajnen altid lov at 

spille, uanset om der er andre med lavere handicap. 

Holdkaptajnens rolle er at sørge for at stille hold til hver runde samt indrapportere resultater mv. Der er en nærme-

re beskrivelse heraf på regionsgolf hjemmesiden (rgd.dk). 

En spiller må gerne spille på flere hold, bare ikke i samme række. 

Vest ABCD 

Her spilles i 4 rækker, hvor man er delt ind efter handicap. Indenfor hver række spiller man scratch, det vil sige 

uden hensyn til handicap. Spillere skal være fyldt 21 år inden udgangen af turneringåret, og skal have fuldgyldigt 

medlemskab af golfklub samt EGA-handicap. 

Række A minimum handicap 4,5 

Række B minimum handicap 11,5 

Række C minimum handicap 18,5 

Række D minimum handicap 26,5  

Der spilles mandage med start kl. 17.15.  
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Vest Senior/Veteran 

Her spiller man i rækker efter alder: Spillere skal have fuldgyldigt medlemskab af golfklub samt EGA-handicap. 

Senior (A+B)  minimum alder 50 år i løbet af spilleåret 

Veteran (A+B+C+D) minimum alder 60 år i løbet af spilleåret 

Super-veteran (B)  minimum alder 70 år i løbet af spilleåret. 

Spilletidspunkterne april-juni aftales mellem de to holdkaptajner, således at de eksakte spilletidspunkter ligger fast 

inden 1. april. De har ofte ligget på fredage. 

For kampe i senior- og veteranturneringerne kan der ikke insisteres på spilletidspunkter inden for normal arbejds-

tid (mandag til fredag kl. 8-16). 

For Senior/Veteran holdene er der nogle regler for op- og nedrykning. 

 

Yderligere information 

På rgd.dk findes turneringsbetingelser, puljer, resultater og meget andet. Vær opmærksom på, at der er forskellige 

betingelser mv. for pulje Vest-ABCD og Vest-Senior/Veteran. 


