
Retningslinjer for divisionsgolf for Seniorer, Veteraner og 
SuperVeteraner 
 

Danmarksturneringen 
Deltagelse i divisionsgolf for Seniorer, Veteraner og SuperVeteraner er frivilligt og 
uhonoreret. Spillerne repræsenterer klubben og er kluborganisatorisk knyttet til 
Seniordivisions-/regionsgolfudvalget.  
 

• Seniorrækkerne er for kvinder, der er fyldt 45 år, og herrer, der er fyldt 50 år, inden 
udgangen af turneringsåret. 

• Veteranrækkerne er for kvinder, der er fyldt 55 år, og herrer, der er fyldt 60 år, inden 
udgangen af turneringsåret. 

• SuperVeteranrækkerne er for kvinder, der er fyldt 65 år, og herrer, der er fyldt 70 år, 
inden udgangen af turneringsåret. 

 

I Danmarksturneringen er de sportslige resultater i fokus, og klubben ønsker at stille de 
stærkest mulige hold i hver række. Udvalget indstiller eventuelle ændringer i antal hold 
til bestyrelsens godkendelse. 

Udtagelse  
Udtagelse til senior- og veterandivisionsholdene sker ud fra ønsket om at stille de 
stærkest mulige hold. 
  
Bruttotruppene til divisionsholdene udtages af Seniordivisions-/regionsgolfudvalget i 
samarbejde med holdkaptajnerne ud fra bl.a. følgende kriterier:  
 

1. Handicap  
2. Turneringsaktivitet og antal spillede runder (indikator for handicappets 

nøjagtighed) 
3. Andre kriterier såsom god i hulspil, god i foursome, god holdånd, fairplay og 

lignende  
 
Idet der spilles aldersinddelte turneringer, vil aldersgruppe også have indflydelse. 
Spillere kan blive placeret på et hold i en yngre aldersgruppe (aldrig en ældre) 
afhængig af, hvilke spillere der er til rådighed.  
 
Der udtages 6 herrer og 3 damer til hvert hold. Holdene til de enkelte kampe stilles af 
holdkaptajnen. Kaptajnen kan sammen med holdet beslutte at udtagelse kan ske på 
baggrund af en udtagelseskamp mellem 2 eller flere spillere eller ved at afprøve 2 
mixed foursomes mod hinanden.  
 
Udtages man til et divisionshold kan man som udgangspunkt ikke også udtages til 
regionsgolf. For damer kan der dog gøres undtagelser, hvis der er mangel på damer i 
enkelte rækker, ligesom man kan blive indkaldt som reserve. 
 



 
Krav ved holddeltagelse  
Alle spillerne på klubbens divisionshold forventes at deltage i klubbens fællestræning 
for divisionshold. Deltagere på hold i kvalifikationsrækken tilbydes ikke fællestræning.  
 
Da man bliver en del af et hold, skal spillerne samtidig være indstillet på at reservere 
og prioritere de 3 spilleweekender samt en eventuel oprykningsweekend i september. 
 
Hvert divisionshold skal repræsenteres af en holdkaptajn. Kaptajnen kan enten være 
en spillende eller passiv. I Danmarksturneringen har spillere og holdkaptajn ret til en 
gratis prøverunde på turneringsbanerne. I forbindelse med tidsbestilling skal det 
oplyses, at der er tale om prøvespil til Danmarksturneringen.  
 

Turneringsafvikling  
Divisionsgolf puljespillet består af 6 kampe. Det er kaptajnens opgave at sætte hold til 
kampene. 
 
I en divisionsholdkamp spilles 4 herresingler, 1 damesingle og 1 mixed foursome. 
 
Puljespillet afvikles over 3 weekender i maj, juni og august. Vinderne af nogle puljer 
deltager i slutspil/oprykningsspil på neutral bane i september – ligeledes i en weekend.  

 
Økonomi  
Efter holdkampene kan holdkaptajnen få refunderet holdets samlede udgifter til:  
 

• En øl/vand/vin til holdets egne spillere efter hver kamp 
• 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  

• Når overnatning er nødvendigt, ydes tilskud til indkvartering efter regning dog 
max 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. 

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

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