
Regionsgolf i Svendborg Golf Klub 

Har du fået tilmeldt dig til Regionsgolf i Svendborg Golf Klub ??  
Ellers kan du nå det endnu - sidste frist er d. 15 februar, hvorefter holdene bliver inddelt og 
holdkaptajnerne kan gå i gang med at lave den endelige spilleplan. 

I 2021 har Svendborg Golf Klub tilmeldt 5 hold i ABCD-rækkerne og 6 hold i Senior, Veteran og Super 
Veteran rækkerne. 

Det er vigtigt, at du tilmelder dig i Golfbox, hvis du gerne vil spille med, da klubben efterfølgende har en 
del administrative opgaver, der skal på plads og er der ikke nok spillere efter sidste frist, så kan det 
være vi bliver nødt til at afmelde et hold, så derfor er det vigtigt at tilmelde sig allerede nu.  

Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klub-golfere i Danmark, både hvad angår 
deltagende klubber, deltagende hold og spillere, samt afviklede kampe gennem sæsonen. Turneringen 
er begyndt helt tilbage i 1970’erne og spilles som landsdækkende holdturneringer i ABCD-rækkerne og 
i Senior, Veteran og Super Veteran rækkerne, der alle afsluttede med landsfinaler. 

Regionsgolf er for alle der har lyst til at konkurrere med deres golf på et klubhold og det er for alle 
handicap grupper. 

Hvert enkelt hold styres af en holdkaptajn. Denne holdkaptajn står for afvikling af kampene, udvælgelse 
af spillere til kampe og er kontakten til klubkoordinatoren. 

Spilformen 
·        Hvert hold består af 2 damer og 4 herrer. 
·        Der spilles hulspil over 18 huller. 
·        Der spilles tre udekampe og tre hjemmekampe i hver indledende gruppe. 
·        1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Der spilles fra scratch (uden handicap) i alle 
rækker. 

Senior, Veteran og Super Veteran rækkerne 
tilmeld dig i Golfbox ved at klikke her 

·        Senior A: 1 hold 
·        Veteran B: 1 hold 
·        Veteran C: 2 hold 
·        Super Veteran A: 1 hold 
·        Super Veteran C: 1 hold 

 For at deltage i turneringerne skal deltagerne opfylde følgende alderskriterier: 

·        Senior: fylder mindst 50 år i det kalenderår turneringen spilles i 
·        Veteran: fylder mindst 60 år i det kalenderår turneringen spilles i 
·        Superveteran: fylder mindst 70 år i det kalenderår turneringen spilles i 

Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. 

En spiller må kun spille på ét hold i samme spillerunde. 

Du kan læse mere om turneringsbetingelserne for Senior, Veteran og Super Veteran rækkerne 
her: https://rgd.dk/vest-seniorveteran/ 

I Svendborg Golf Klub er det Jane Damgaard Hansen, der er klubkoordinator for Senior, Veteran og 
Super Veteran rækkerne, så har du spørgsmål mm. så er du velkommen til at kontakte Jane på e-
mail: janedhansen@gmail.com  eller på tlf. 3026 095 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&=undefined#/competition/2708623/info
https://rgd.dk/vest-seniorveteran/
mailto:janedhansen@gmail.com


ABCD-rækkerne 
tilmeld dig i Golfbox ved at klikke her 

·        A-Rækken: 1 hold 
·        B-Rækken: 2 hold 
·        C-Rækken: 1 hold 
·        D-Rækken: 1 hold 

Du skal være fyldt 21 år inden udgangen af det kalenderår, hvori turneringen afholdes. Spillerne kan 
kun spille for hjemmeklubben og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Spillerne skal have et EGA-
handicap for at kunne deltage i turneringen. 

Rækkerne defineres ved handicapinddeling: 

·        A-række                        4,5 – 11,4 
·        B-række                        11,5 – 18,4 
·        C-række                        18,5 – 26,4 
·        D-række                        26,5 – 36,0  

Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given 
række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for 
startrækkefølgen blandt herresinglerne. 

I ABCD Vest må en spiller gerne spille i forskellige rækker, når blot man overholder kriterierne for 
rækkeinddelingen. 

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer, veteraner og 
superveteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-
rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne. 

Divisions- og kvalifikationsspillere under DGU-regi kan deltage i turneringen på ovennævnte 
betingelser. 

Professionelle kan ikke deltage i Regionsgolf Danmark Vest ABCD`s turneringer. 

En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række. 

Du kan læse mere om turneringsbetingelserne for ABCD-rækkerne 
her: https://rgd.dk/turneringsbetingelser-vestabcd/ 

I Svendborg Golf Klub er det Peter Wraae Poulsen, der er klubkoordinator for ABCD-rækkerne, så har 
du spørgsmål mm. så er du velkommen til at kontakte Peter på e-mail: karenpwp@gmail.com eller på 
tlf. 4062 1327 el.6222 3744 

 

https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2708632/info
https://rgd.dk/turneringsbetingelser-vestabcd/
mailto:karenpwp@gmail.com

