
    Har du lyst til at spille Regionsgolf i 2018, så 

læs nedenstående og mød op til kvalifikationen i 

april måned. 

 

 Regionsgolf Danmark 
 

 

Udtagelsesmatcher 

for 

A-B-C , Senior, Veteran og Super Veteran 

 
 
For at komme i betragtning til holdet skal man spille mindst 2 udtagelsesmatcher 

der afholdes følgende mandage: 

 

Den 2. april - 9. april - 16. april - 23. april og 30. april 

 

 

Starttid: mellem kl. 17.00 og 17.30. Vi mødes ved klubhuset senest 16,45, hvor der 

trækkes lod om starter. (der gives ikke tilladelse til at spille på andre tidspunkter.) 

 

De 2 bedste resultater benyttes. 

 

A - rækken: Spiller 9 huller Stableford med tillæg af 1 slag pr. hul.  

Ingen aldersgrænse. Mindst lovlig hcp. 4,5 for både damer og  herrer ( man må 

gerne have højere hcp., men ikke lavere.) 

 

B- rækken : Spiller 9 huller Stableford med tillæg af 1 slag pr. hul . 

Ingen aldersgrænse. Mindst lovlig hcp. 11,5 for både damer og herrer (man må 

gerne have højere hcp.,men ikke lavere). 

 

C - rækken: Spiller 9 huller Stableford med tillæg af 2 slag pr. hul. 

Ingen aldersgrænse. Mindst lovlig hcp. 18,5 for både damer og herrer ( man må 

gerne have højere hcp., men ikke lavere) 

 

 

Senior B og C: Spiller 9 huller Stableford med tillæg af 1 slag pr. hul. 

Aldersgrænse 50 år.(både damer og herrer). Ingen handicapbegrænsning. 

 

Veteran og Super Veteran: Spiller 9 huller Stableford med tillæg af 2 slag. 

Aldersgrænse :Veteran 60 år ( både damer og herrer) 

   Super Veteran 70 år (både damer og herrer) 

Ingen handicapbegrænsning  

 



Efter hver udtagelsesmatch afleveres scorekortet til Peter Grünbaum eller  

Brian Drastrup  (Træffes i golfcafeen efter matchen) 

 

Efter sidste kvalifikationsmatch udtages en holdleder i hver kategori. 

 

Regionsgolf Golf matcher: 

 

A - B – C  rækken: 
 
 

Der spilles 3 hjemmekampe og 3 udekampe alle om mandagen med starttid kl. 

17.15. Mødetid ca. kl. 16.45. 

 

Senior:  

 
Der spilles 3 hjemmekampe og 3 udekampe. Der er individuelle spilledage og 

starttidspunkter. Holdlederen vil oplyse nærmere om dette.  

 

 

Veteran og Super Veteran: 

 
Der spilles 3 hjemmekampe og 3 udekampe. Der er individuelle spille og 

starttidspunkter. Holdlederen vil oplyse nærmere om dette. 

 

 

Se særskilte beskrivelse af propositioner for holdturneringen på http://www.rgd.dk 

 

 

 

VIGTIGT: udgifter til kørsel og fortæring er for egen regning. 

 

 

Holdet   (4 herrer + 2 damer) udtages den 24. april på baggrund af resultaterne af 

udtagelsesmatcherne. 

 

 

Holdlederen har herefter ansvaret for at opstille holdet hver gang. (Der skal bruges 

4 herrer + 2 damer) 

 

VIGTIGT!!!! 

Hvis du spiller dig til en plads på holdet, forventes det at du er til rådighed ved 

samtlige kampe i maj og juni. 

 

Der kan følges med i matchforløbet på følgende link: 

 

http://www.rgd.dk/


http://www.rgd.dk 

 

 

Hilsen  Peter Grünbaum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgd.dk/

