Regionsgolf v. Michael V. Jensen

Mange af os golfspillere har på et tidspunkt dyrket en eller anden form for konkurrenceidræt og savner derfor
spænding, intensitet og fællesskab ved at deltage på et hold. Det er de færreste i Dragør Golfklub, som er dygtige
nok til at spille på klubbens Elitehold i Danmarksturneringen, men i Regionsgolf er der plads til alle. Her har alle
mulighed for at udfolde sig som deltager i holdspil og med mulighed for at spille om det uofficielle DM i klubgolf.
Igen i år stiller vi op i 8 rækker, hvor hvert hold på banen består af 2 damer og 4 herrer, som spiller 1 damesingle, 3
herresingler og 1 mixed foursome. Der spilles hulspil, hvor damerne spiller fra rød og herrerne fra gul tee. Vi har 3
hold med hos veteranerne, 2 hold i 60 til 69 år, og 1 hold i 70 år og opefter, og så har vi 2 hold i B-rækken
I rækkerne A, B, C, D er turneringerne for adskilte handicapgrupper A-rækken: Hcp. minimum 4,5. B-rækken: Hcp.
minimum 11,5. C-rækken: Hcp. minimum 18,5. D-rækken: Hcp. minimum 26,5. For at deltage i A, B, C, D turneringen
skal spilleren være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Senior/veteran er aldersbestemte turneringer. Seniorer A og B: Min. 50 år i turneringsåret. Veteraner A: Min. 60 år i
turneringsåret. Super-veteraner (SV-rækken): Min. 70 år i turneringsåret.
Tidsplan for turneringen: Puljekampe spilles fra slut april til juni. Slutspilskampe spilles fra august og frem til regionsog landsfinaler i september. Vi har i DG efterhånden stor tradition for, at et eller flere hold når til 1/8-finalen, så det
kunne være sjovt at lave om på det i år og nå et lille skridt længere.
I starten af næste måned vil du modtage en mail, hvori du opfordres til at tilmelde dig via Golfbox. Husk at tjekke om
du har valgt rigtigt, så du ikke havner på det forkerte hold og dermed misser chancen for at deltage. Når du har
tilmeldt dig, vil du i løbet af kort tid blive kontaktet af en holdkaptajn, som vil fortælle dig, om du er med i
bruttotruppen. På nogle hold spilles der kvalifikation og på andre vælges ud fra Hcp og kendskab til spilleren.
Vi har desværre også en anden lidt kedelig tradition, og det er mangel på piger/damer, der har lyst til at deltage i
Regionsgolf, så lad mig komme med et OPRÅB: Kom nu PIGER! Se at få meldt jer til.
Rigtig god Regionsgolf.

