
Retningslinjer for Regionsgolf i Hjortespring golfklub 
 
Deltagelse er frivillig og uhonoreret breddeidræt, hvor spillerne for egen regning repræsenterer klubben. 
Spillere skal for at kunne komme i betragtning til holdene selv melde sin interesse ved tilmelding i Golfbox.  
 
I henhold til turneringsbetingelserne kan kun amatørspillere med fuldt medlemskab, der er fyldt 21 år 
inden udgangen af turneringsåret, deltage. 
 

Turneringens opbygning 
De tilmeldte hold i Region Øst inddeles i puljer af 3-4 hold. Puljespillet afvikles i perioden ultimo april til primo 
juli.  

Regionsgolf Øst fastsætter rækkeinddelingen som i 2023 er følgende: 

ABCD-rækkerne 
● A: Handicap ikke under 4,5 
● B: Handicap ikke under 13,0 
● C: Handicap ikke under 18,0 
● D: Handicap ikke under 23,5 

  

Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne 
● Senior: Damer skal være fyldt 45 år, og herrer skal være fyldt 50 år inden udgangen af 

turneringsåret. 
● Veteran: Damer skal være fyldt 55 år, og herrer skal være fyldt 60 år inden udgangen af 

turneringsåret. 
● SuperVeteran: Damer skal være fyldt 65 år, og herrer skal være fyldt 70 år inden udgangen af 

turneringsåret. 
 

De aldersinddelte rækker er opdelt med handicapbegrænsninger således: 

● Senior A, Veteran A og Superveteran A: Ingen handicapbegrænsning 
● Senior B, Veteran B og Superveteran B: Handicap ikke under 13,0 
● Senior C, Veteran C og Superveteran C: Handicap ikke under 18,0 
● Senior D, Veteran D og Superveteran D: Handicap ikke under 23,5 

 
Klubben tilmelder de hold, der er spillere til ved tilmeldingsfristens udløb, dog maksimalt 1 hold i hver 
af ABCD-rækkerne, 2 Seniorhold, 2 Veteranhold og 2 Superveteranhold. Udvalget indstiller eventuelle 
ændringer i antal hold til bestyrelsens godkendelse. 
 
Udtagelse 
Når tilmeldingen er afsluttet, udtager Seniordivisions-/regionsgolfudvalget spillerne til de forskellige 
regionshold. Holdene udtages primært på grundlag af handicap. Der udpeges en holdkaptajn for hvert hold, 
som har ansvaret for at sætte hold og for kontakten til modstandernes kaptajner. 
 
Hvis en spiller ved tilmelding angiver ikke at ville spille i en anden gruppe end den, hvor spilleren 
automatisk hører til efter alder og handicap, vil spilleren alene komme i betragtning til sin egen række. I 
modsat fald vil spilleren komme i betragtning til alle relevante hold.    
 
Der udtages 6 herrer og 3 damer til hvert hold, og ingen spiller kan udtages til mere end ét regionshold. Når 
man er udtaget til et hold, får man også spilletid. Spillere, der ikke udtages til et hold i første omgang, vil 
fremgå af reservelisten og kan blive tilbudt plads som reserve i tilfælde af forfald på de hold, hvor spilleren 
er spilleberettiget.  
 



Afvikling 
Puljespillet afvikles over 4-6 kampe, i ABCD-, Senior- og Veteranrækkerne typisk på hverdagsaftener eller 
weekends og i SuperVeteranrækkerne typisk hverdagsformiddage. 
 
I en regionsholdkamp spilles 3 herresingler, 1 damesingle og 1 mixed foursome.   
 
Det er kaptajnens opgave at sætte hold til kampene. I de 2-4 første kampe skal spillerne rotere.  Alle 
spillere udtaget til holdet skal have tilbud om at spille i de første spillerunder. I de sidste kampe, herunder 
slutspillene, kan kaptajnen vælge at stille det efter hans/hendes vurdering stærkeste hold blandt alle 
spillere, der har deltaget på holdet inkl. evt. reserver. 
 
Puljevinderne i hver række deltager efter sommerferien i slutspilskampe på neutral bane. I A, B, C og D-
rækkerne spiller vinderne af ØST-finalerne landsfinaler i september. Hvis et hold er kvalificeret til 
landsfinalen og undlader at stille op, kan klubben ikke stille hold i den pågældende række det efterfølgende 
år. 
 
Yderligere oplysninger, rækkeinddelinger, resultater mv. kan ses på Regionsgolfs hjemmeside 
www.regionsgolf.dk. 
 
 

Økonomi 
Puljespillet  
Deltagelse i puljespillet er for egen regning. Man betaler dog ikke greenfee i forbindelse med kampene. Ved 
spil af evt. prøverunder betaler spillerne selv greenfee. Når holdet spiller på hjemmebane, betaler klubben 
1 øl/vand/vin til både hjemme- og udeholdet. Klubben betaler kun for udeholdets øl/vand/vin, kun hvis 
udeholdet tilbyder tilsvarende i forbindelse med kampen på deres bane. Holdkaptajnen afklarer forholdet 
inden hjemmekampen. 
 
Slutspil: 
Ved deltagelse i slutspilskampene kan holdets kaptajn få refunderet udgiften til 1 øl/vand/vin til holdets 
egne spillere. 
 
Regions- og Landsfinaler: 
Ved deltagelse i regions- og landsfinaler betaler klubben:  

- 1 øl/vand/vin til egne spillere, hvis der ikke er drikkevarer med i Regionsgolfs traktement 

- Kørselsgodtgørelse for maks. 3 biler for kørsel udover 200 km. (100 km. hver vej) med statens 

takster (den lave takst). Der ydes ikke kørselsgodtgørelse for kørsel til prøvespil 

- Udgifter til færge eller bro for maks. 3 biler efter regning (husk kvittering eller dokumentation for 

Brobizz) 

- Greenfee ved prøvespil, maksimalt tilskud 500 kr. pr. spiller pr. prøverunde. 

- Når overnatning er nødvendigt, ydes tilskud til indkvartering efter regning dog maks. kr. 300 pr. 

overnatning pr. spiller. Overnatning anses kun for nødvendigt for Fyn/Jylland under hensyntagen til 

starttider samt kun efter forudgående godkendelse fra udvalgsformanden. 

- Klubben er pt. i færd med at overveje, hvorvidt der skal være tilskud til klubtrøjer eller lignende ved 

kvalifikation til regions- og landsfinalen. 

Det enkelte holds holdkaptajn afleverer fælles bilag/opgørelser til godtgørelse for alle holdets 
refundérbare udgifter. 
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