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REGIONSGOLF ØST  
 

Tilmelding til turneringen i 2022 er nu åben på klubbens hjemmeside i menuen  

 

TURNERINGER / REGIONSGOLF ØST 

 

CGC GC har i år tilmeldt 9 hold til turneringen, som er opdelt i forskellige rækker, der igen er 

opdelt i puljer. 

Hvert hold får 6 matcher i løbet af perioden maj – juni (3 hjemme og 3 ude),  

 

Vi stiller i år med Hold A-B-C, Senior B og 3 Veteran hold, VA-VB-VC samt 2 Super Veteran 70+  

SVb – SVc      

 

Afviklingen sker på hverdage, sidst på dagen (veteraner dog som regel på formiddage). De hold, der 

vinder deres grupper, går videre i et cup-slutspil, der afvikles i august-september. 

 

Spilleform  

Alle matcher afvikles som hulspil over 18 huller: 1 damesingle, 3 herresingler, 1 mix-foursome.  

(2 damer og 4 herrer/pr. hold).   

 

Hvem kan deltage 

I rækkerne A, B, C, skal deltagerne være fyldt 21 år senest i turneringsåret, og ellers er det 

handicap, der er bestemmende for i hvilken række, man kan deltage i.   

I senior og veteran rækkerne er det alderen, samt handicap der er bestemmende for i hvilken række, 

man kan deltage i. 

Alle deltagere skal have EGA handicap. 

 

Mere fyldestgørende turneringsbetingelser kan ses på east.regionsgolf-danmark.dk 

Række Kvalifikation Herrer Damer 

A-række Laveste handicap                                                   4,5 4,5 

B-række Laveste handicap                                                 13,0       13,0 

C-række Laveste handicap                                                 18,0       18,0 

Senior B-række  

herre 50 år damer 45 år 

Laveste alder (fyldt i 2022)                      13,0 laveste hcp 13,0 laveste hcp 

Veteran A-række  

herre 60 år damer 55 år 

Laveste alder (fyldt i 2022) Ingen handicapbegrænsning Ingen handicapbegrænsning 

Veteran B-række  

herre 60 år damer 55 år 

Laveste alder (fyldt i 2022) 13,0 laveste hcp 13,0 laveste hcp 

Veteran C-række  

herre 60 år damer 55 år 

Laveste alder (fyldt i 2022)                      18,0 laveste hcp 18,0 laveste hcp 

Super Veteran B 70+ 
herre 70 år damer 65 år 

Laveste alder (fyldt i 2022) 13,0 laveste hcp 13,0 laveste hcp 

Super Veteran C 70+ 

herre 70 år damer 65 år 

Laveste alder (fyldt i 2022) 18,0 laveste hcp 18,0 laveste hcp 
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Har du lyst til at være med? - Så tilmeld dig på klubbens hjemmeside i menuen Regionsgolf  2022. 

 

Vi vil sætte stor pris på at alle, nye som gamle deltagere, vil gennemføre en tilmelding med de 

sidste opdaterede EGA handicap. HUSK samt tilmelde sig det hold man ønsker at deltage på. 

Når du har tilmeldt dig via hjemmesiden, vil du kunne følge, om du udtages til hold, hvornår du 

skal spille, ligesom du kan meddele holdkaptajnen, hvilke dage du kan/eller ikke kan stille op etc. 

Kaptajnerne kan i det hele taget kommunikere med sine holdspillere, når de enkelte hold skal 

opstilles, og matcherne skal afvikles. 

Deadline for tilmelding er d. 31. marts, hvorefter de endelige hold sættes. 

 

Procedure for udtagelse til holdene 

• Koordinatorerne placerer løbende de tilmeldte spillere i de respektive brutto grupper.  

o I rækkerne A – C bestemmes dette af handicap.  

o I de aldersbestemte grupper placeres alle tilmeldte i første hånd af administrativ 

årsag i den lavest rangerede samt i handicap gruppe, henholdsvis SB og VB. Når 

tiden efterfølgende er moden, fordeles spillerne til de respektive bruttohold efter 

princippet, at først udtage et nettohold (2 damer og 4 herrer med de laveste handicap) 

til det højest rangerede hold og tilsvarende herefter på de efterfølgende hold. 

Nettoholdene suppleres derefter med reserver fra den resterende bruttogruppe i 

tilsvarende rækkefølge og handicaporden.  

• Når bruttogrupperne for alle hold således er fordelt kan kaptajnerne aktivere sine spillere og 

sætte de endelige hold i stærkeste opstilling ud fra handicap, men naturligvis med skyldig 

hensyntagen til kaptajnernes vurdering af spillernes kampklarhed. 

 

 

Jan Ziegler   

Koordinatorer 

 

 

                                  ORGANISATION 

 

 

 

 

Kaptajner Hold Tlf. e-mail 

Lars Larsen  A 30137476 lars.larsen1705@gmail.com 

Steen Brüel B 40200389 steen.bruel@gmail.com 

Thue Scheller C 22858465 thuescheller@gmail.com 

Jørn Lorentzen Senior B 24689202 jlt@dsb.dk 

Steen Borup Veteran A 27772121 Stb0877@gmail.com 

Finn Nielsen Veteran B  40713719 finnkan58@gmail.com 

Tom Simonsen Veteran C 21225179 tomsimonsen@dadlnet.dk 

Vagn Nielsen  Super Veteran B  70+ 21460648 info@gyllebo.dk 

Stig Jakobsen Super Veteran C  70+ 20155593 Jakobsen@youmail.dk 

 

Koordinatorer  Tlf e-mail 

Jan Ziegler  20277861 Jan.ziegler@comxnet.dk 

Carina Wedel Z Sekretariat 43741122 info@cgcgolfclub.dk 

 


