
Regionsgolf 2023 
 

Golf er også en holdsport 

Vær med til at spille for Frederikssund Golf Klub mod andre klubber på dit eget spilleniveau! 
  

Du tilmelder dig i GolfBox senest d. 23/12-2022 

Primo januar skal vi tilmelde vore hold til næste års turnering. For at kunne tilmelde det korrekte antal 
hold, som der er spillere til, opfordres alle, der vil være interesseret i at spille regionsgolf i 2023, til at 
tilkendegive denne interesse nu. Du tilmelder dig i GolfBox, gerne snarest muligt, men senest 23/12-2022. 
Direkte link til golfbox her. 
 

Gode muligheder for hcp. 23,5+ 

Spiller du med hcp 23,5+ er der ekstra gode muligheder for at komme på hold. Så spiller man i D-rækkerne, 
og her vil vi gerne have flere spillere/hold med. 
 

Infomøde om Regionsgolf onsdag 14/12 kl. 18.30 

Hvis du er ny, ikke tidligere har spillet regionsgolf, eller bare gerne vil opdateres om turneringen, er du 
velkommen i klubben onsdag, den 14/12 kl. 18.30. Her vil jeg orientere og svare på spørgsmål. Alle er 
velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.  
  

Lidt info om Regionsgolf: 

Mange ser på golf som en individuel sport, men det er så sandelig også et holdspil på forskellige niveauer. 
Der spilles landskampe og klubkampe på eliteniveau i divisions- og kvalifikationsrækkerne. Og lige under 
divisionerne spilles klubkampe i regionerne Øst og Vest. Dette hedder regionsgolf.  
 
Regionsgolfen spiller i 16 forskellige rækker inddelt efter alder og handicap i henholdsvis ABCD, Senior, 
Veteran og Superveteran rækker.   
 

A-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 4,5 

B-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 13,0 

C-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 18,0 

D-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 23,5 

Senior A 
Herrer min. 50 år 
Damer min. 45 år 

Ingen hcp. begrænsning 

Senior B 
Herrer min. 50 år 
Damer min. 45 år 

Min. hcp. 13,0 

Senior C 
Herrer min. 50 år 
Damer min. 45 år 

Min. hcp. 18,0 

Senior D 
Herrer min. 50 år 
Damer min. 45 år 

Min. hcp. 23,5 

Veteran A 
Herrer min. 60 år 
Damer min. 55 år 

Ingen hcp. begrænsning 

Veteran B 
Herrer min. 60 år 
Damer min. 55 år 

Min. hcp. 13,0 

Veteran C 
Herrer min. 60 år 
Damer min. 55 år 

Min. hcp. 18,0 

Veteran D 
Herrer min. 60 år 
Damer min. 55 år 

Min. hcp. 23,5 

Super Veteran A 
Herrer min. 70 år 
Damer min. 65 år 

Ingen hcp. begrænsning 

Super Veteran B 
Herrer min. 70 år 
Damer min. 65 år 

Min. hcp. 13,0 

Super Veteran C 
Herrer min. 70 år 
Damer min. 65 år 

Min. hcp. 18,0 

Super Veteran D 
Herrer min. 70 år 
Damer min. 65 år 

Min. hcp. 23,5 

 

Holdspillere skal være fuldtidsmedlem. 
På alle hold skal vi stille med 2 damer og 4 herrer. Der spilles en damesingle, 3 herresingler og en mix 
foursome. 

http://fgkgolf.dk/golfbox-turneringskalender/#/competition/3195187/info


  
Spilleformen er hulspil over 18 huller. 
  

Som regionsgolf spiller i FGK får du: 

Inspiration og evt. ekstra træning, informationsmøder, gennemgang af regler og strategi i hulspil og evt. 
særlige trænings- og afslutningsturneringer. 
 
Regionsmatcherne spilles både på hjemme- og ude baner. Du kommer derfor også ud på andre baner, og 
det er helt gratis idet der hverken skal betales match- eller greenfee ved kampene. 
 
Til gengæld, når du spiller på et regionshold, repræsenterer du vores klub, og du skal derfor anskaffe og 
spille i vores klubpolo. Du skal også være indstillet på at deltage i det sociale samvær med 
modstanderholdet efter kampene, hvor holdene spiser sammen.  
 
Spilleformen og tilrettelæggelsen fører til nogle rigtig spændende matcher, ude som hjemme, hvor det 
sportslige selvfølgelig er det væsentligste, men hvor også det hyggelige og kammeratlige samvær før, under 
og efter kampene er vigtigt. 
 
Holdkaptajner og spillere, der evt. vil tilbyde at være kaptajner i den kommende sæson, må meget gerne 
melde separat herom til mig snarest. 
 
Når du tilmelder dig regionsgolf i Frederikssund Golfklub, tilkendegiver du at du gerne vil repræsentere 
klubben på et hold. 
 
Som udgangspunkt vil du blive tilknyttet bruttotruppen til det hold, hvor du passer bedst f.s.v. med hensyn 
til alder og handicap. 
 
Når vi kender antallet af potentielle spillere, vil klubben sammen med holdkaptajnerne beslutte hvilke hold 
vi stiller, og du vil efterfølgende blive kontaktet af en kaptajn vedr. din evt. deltagelse på holdet. 
 
Vi kan ikke garantere, at FGK stiller hold i samtlige rækker. Klubben skal tilmelde holdene til regionsgolf i 
januar måned, og vi tilmelder kun de hold, vi har tilstrækkelige spillere/holdkaptajner til. Derfor er det 
vigtigt, at du tilmelder dig snarest. 
 
Du kan læse mere om regionsgolf og se alle regler på Regionsgolf Danmarks hjemmeside 
https://regionsgolf-danmark.dk/ 
 
Har du mod på og lyst til at være holdkaptajn på et af holdene, eller har du spørgsmål, så kontakt mig på tlf. 
20 71 01 51 eller pr. mail til kjaer@vinpakken.dk. 
 
Vi glæder os til at se dig som REGIONSGOLFER i FGK! 
 
Mange hilsner 
Jørren Kjær 
Koordinator 
 

 

https://regionsgolf-danmark.dk/

