Regionsgolf 2019
Velkommen til regionsgolf 2019
Nu starter tilmelding til regionsgolf 2019, danmarks største holdturnering
for klub-golfere, tilmeldingen er åben indtil 3 januar 2019, hvorefter
holdene bliver sat. Tilmeldinger efter 3. januar vil stadig blive modtaget,
men det kan være, at alle tilmeldte hold er fyldt op.
Er du glad for at spille golf, og synes du det er sjovt at spille andre baner.
Har du lyst til at lære andre i vores klub at kende, og sammen dyste mod
andre klubber? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så vil du med
garanti synes at regionsgolf er sjovt.

Hvem kan deltage

Du skal være fyldt 21 år med udgangen af 2019, være fuld medlem af
Søllerød Golfklub og have et EGA-HCP.
NYT: I 2019 kan divisionsspillere også deltage i regionsgolf.

Hvornår, hvordan og hvor foregår turneringen

Turneringen starter i slutningen af april og der spilles indtil starten af juli.
Midt i august starter slutspillet for puljevindere.
Alle tilmeldte hold bliver placeret i puljer, hvor der maksimalt er 4 hold i
hver. Alle holdene i puljerne spiller mod hinanden en ude- og en
hjemmekamp, og vinderen af puljen, går videre til slutspil og finaler. Hele
turneringen slutter i september, hvor finalisterne i Østdanmark spiller mod
finalisterne i Vestdanmark.
Der spilles hulspil, og har du ikke prøvet det før, skal du nok blive hjulpet i
gang.

Hvordan tilmelder man sig

Man tilmelder sig i golfboks, ligesom man tilmelder sig en turnering.
Ved tilmelding bliver du spurgt om du kan spille om formiddagen, og om
du eventuelt vil være holdkaptajn.
Er du i tvivl om noget vedrørende regionsgolf, kan du kontakte Carsten
Holm på tlf 2635 6980 eller på mail: carsten.holm@live.com

Lidt mere om spillet

I Regionsgolf spilles der hulspil med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mix
foursome på hvert hold.
Der spilles i 16 rækker, fordelt efter alder og handicap.
Fire af rækkerne er ABCD- rækkerne. De er for spillere, der er fyldt 21 år
ved udgangen af 2019, rækkerne er inddelt efter følgende handicap:
 A: Ikke under 4,5
 B: Ikke under 11,5
 C: Ikke under 18,5
 D: Ikke under 26,5
De øvrige rækker er:
 fire Senior rækker, hvor spilleren skal være fyldt 50 år ved udgangen
af 2019.
 fire Veteran rækker, hvor spilleren skal være fyldt 60 år ved
udgangen af 2019.
 fire Superveteran rækker, hvor spilleren skal være fyldt 70 år ved
udgangen af 2019.
NYT i 2019: senior-, veteran- og superveteranrækkerne opdeles nu også
efter handicap.
 A: Ingen grænser
 B: Ikke under 11,5
 C: Ikke under 18,5
 D: Ikke under 26,5
Veteran og Superveteran rækkerne spiller fortrinsvis deres kampe om
formiddagen, mens øvrige regionskampe spilles om eftermiddagen.
Spillerne fordeles af koordinatoren og holdkaptajnerne efter alder og hcp.
og får senest sidst i marts besked af deres holdkaptajn om, hvilket hold de
er sat på.
Læs mere om regionsgolf
http://rgd.dk/turneringsbetingelser-oest/
Carsten Holm
Regionsgolfkoordinator
Kontakt: carsten.holm@live.com eller tlf 2635 6980

