
Regionsgolf 2023 i Hedeland Golfklub. 

 
Sæsonen 2023 starter allerede nu, hvor du skal beslutte dig for om du vil være en del af Hedeland 
golfklubs succesrige regionshold i Senior, Veteran samt Superveteran rækkerne.  

• A, B, C, D-rækken er uden aldersbegrænsning 

• Seniorrækken skal damer være fyldt 45 år og herrerne fyldt 50 år i 2023. 
• Veteranrækken skal damer være fyldt 55 år og herrerne fyldt 60 år i 2023. 
• Superveteranrækken skal damer være fyldt 65 år og herrerne fyldt 70 år i 2023. 

 
Der spilles i 4 forskellige rækker, så der vil altid være mulighed for at finde et hold med en styrke og 
alder, der passer til dig. Så hold dig ikke tilbage, kom ud og vær en del af det sammenhold, der skabes i 
regionsgolfen. 

Alle hold i alle rækker bliver inddelt i 4 handicapgrupper. Det betyder, at man kommer til at spille mod 
én, der har ca. det samme handicap som dig selv. 

Rækkerne opdeles med handicapbegrænsninger således: 

A, B, C, D-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 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 

 
Hvert hold stiller med 2 damer og 4 herrer. Der spilles 3 herresingler, 1 damesingle og 1 mix foursome i 
hver match. 

Matchformen er hulspil mod 3 andre klubber (ude og hjemme), i alt 6 matcher i maj og juni måned. 
Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cup-systemet i august og september. 
 
A,B,C,D og senior-rækkerne spiller om eftermiddagen (fra ca. kl. 16.00), medens veteran og 
superveteranerne spiller som udgangspunkt om formiddagen. Der er dog mulighed for at sidstnævnte 
matcher kan blive flyttet til om eftermiddagen. Mere om dette under tilmeldingen i Golfbox.  

Vi håber også at der blandt klubbens gamle og nye klubmedlemmer findes nye deltagere i denne 
hyggelige og spændende form for holdturnering. Specielt vil vi gerne opfordre klubbens damer til at 
melde sig. I vil blive modtaget med kyshånd. :-) 

Mere om Regionsgolf: Turneringsbetingelser – Øst – RegionsGolf Danmark  
 

Sådan tilmelder du dig: Tilmelding til Regionsgolf 2023. 

Du kan også gå ind i Golfbox og kig under Klubturnering under ”November” 

Følg tilmeldingen ´Tilmeld her´ og svar på spørgsmålene og slut med tilmeld. 

https://regionsgolf.dk/turneringsbetingelser-oest/
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/3712111


 
Bemærk tilmeldingsfrist er den 18. december 2022 

Vi vil i februar inddele jer i hold og der vil blive udnævnt en holdkaptajn for dit hold. Kaptajnens opgave 
er bl.a. at sætte holdene til de enkelte spilledage og være din ankermand/kvinde i sæsonen. 

Holdkaptajnerne vil blive samlet til et møde inden sæsonstarten hvor forventninger til rollen vil blive 
drøftet mm. 
Du vil herefter senest i marts måned blive kontaktet af din holdkaptajn, der da kender spilledatoerne. 
 
Skulle du være interesseret i en holdkaptajn rolle, kan du tilkendegive det ved din tilmelding i Golfbox. Vi 
mangler et par holdkaptajner, så hold dig ikke tilbage. Vi skal nok hjælpe dig i gang. 

 
Ole Nyborg  
Regionsgolf koordinator i Hedeland Golfklub 

Regionsgolfhedeland@gmail.com 
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