Hulspil
En af de ting ved regionsgolfen, der for alvor trækker - ud over
at man kan konkurrere på et hold, er, at der spilles hulspil. Alle
rækker inden for Regionsgolf Danmark spilles fra scratch. Det
er ægte golf, sådan som det blev udtænkt for 400 år siden, og
det tiltaler mange.
Regionsgolf-Danmark.dk er hjemmesiden, hvor man løbende
kan følge turneringerne, se resultater og stillinger og i øvrigt
finde alt om Regionsgolfen.
Regionsgolf er en holdturnering for klubgolfere.
I regionsgolf spiller det sociale en vigtig rolle, for selv om der
konkurreres og spilles for ’alvor’, så er det sociale samvær og
hyggen spillerne imellem, på tværs af klubberne, med til at gøre
regionsgolf attraktivt.
Læs mere på regionsgolf-danmark.dk
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DANMARKS STØRSTE HOLDTURNERING FoR KlUBGolFERE

I Senior/veteran-turneringen
spilles der fra scratch i
følgende rækker:

danmarks største
HOLDturnering for

klubgolfere
Over 7.000 golfspillere på
alle niveauer deltager hvert
år i Regionsgolfen
Mange golfspillere har på et tidspunkt
i deres liv dyrket en eller anden form
for konkurrenceidræt, og måske savner spændingen og intensiteten ved at
deltage på et hold. Kun de færreste er
dygtige nok til at spille sig ind på et af
klubbens divisionshold, men så er der
Regionsgolf.
Siden den spæde start helt tilbage i
1980’erne, hvor Jyske Holdturnering
startede, har Regionsgolfen udviklet
sig til i dag at være en landsdækkende
og velfungerende holdturneringsform,
som 170 klubber deltager i med tilsammen over 900 hold. Det svarer til at
godt 5.400 spillere er med i turneringen, men da alle holdene har udskiftninger igennem turneringen, vil det
reelle tal være nærmere 7.000.
For at deltage i regionsgolfen skal
klubberne have fuldt medlemskab af
DGU, og spillerne skal være fuldtidsmedlemmer af hjemmeklubben.

I Regionsgolf-Danmark er der to turneringer, og i begge turneringer er
spilleformen hulspil over 18 huller.
6 spillere (2 damer og 4 herrer) på
hvert hold: 1., 2. og 3. single herrer,
4. single dame samt 1 mixed foursome.

I A, B, C, D-turneringen spilles
der i fire handicapgrupper:
A-rækken, laveste handicap:
Herrer: 4,5 - Damer 4,5.
B-rækken, laveste handicap:
Herre: 10,5 - Damer 13,0.
C-rækken, laveste handicap:
Herrer 16,5 - Damer 20,0.
D-rækken, laveste handicap:
Herrer: 22,5 - Damer 27,0.
For at spille på et hold i en af de fire
voksen-rækker (A, B, C, D), skal man
være fyldt 21 år inden udgangen af det
år, hvor turneringen afholdes, og der er
ingen op- og nedrykning.

Senior A, Senior B og i Vestdanmark
Senior C.
Veteran Elite, Veteran A, Veteran B og
Veteran C-rækken.
I rækkerne SA og i vest SB samt i VE,
VA og VB-rækkerne skal klubberne
have kvalificeret sig i det foregående
års turnering for at deltage.
Regionsgolfen i Senior A og Veteran
Elite fungerer som kvalifikation til
DGU’s senior- og veterandivisioner.
Seniorer (S-rækker):
Damer skal være fyldt 50 år og herrer
55 år inden udgangen af det år, hvor
turneringen afholdes.
Veteraner (V-rækker):
Damer skal være fyldt 60 år og herrer
65 år inden udgangen af det år, hvor
turneringen afholdes. Det er tilladt at
benytte op til tre spillere med professionel status på hold.

Tidsplan for turneringen
De indledende runder afvikles fra slut
april til ultimo juni, og slutrunderne
afvikles fra primo august og frem til
regions- og landsfinalerne i september.
Landsfinalerne afvikles skiftevis i Østog Vestdanmark.

