
Golf er også en holdsport – spil REGIONSGOLF 
Vær med til at spille for Frederikssund Golf Klub mod andre klubber på dit eget spilleniveau!  
 
Regionsgolf-Danmark er den største klubturnering for klubgolfere i Danmark. Regionsgolf Danmark startede 
helt tilbage i 1970’erne og spilles som en landsdækkende holdturnering med mange landsdækkende finaler. 
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. Der spilles regions- og landsfinaler i 
rækkerne. 

   
I Regionsgolf mødes klubhold indenfor forskellige kategorier. Holdene er inddelt efter alder og handicap i 
16 rækker i henholdsvis Yngre, Senior, Veteran og Superveteran rækker.   
 
 

A-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 4,5 

B-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 11,5 

C-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 18,5 

D-rækken 
Min. 21 år 

Min. hcp. 26,5 

Senior A 
Min. 50 år 

Ingen hcp. begrænsning 

Senior B 
Min. 50 år 

Min. hcp. 11,5 

Senior C 
Min. 50 år 

Min. hcp. 18,5 

Senior D 
Min. 50 år 

Min. hcp. 26,5 

Veteran A 
Min. 60 år 

Ingen hcp. begrænsning 

Veteran B 
Min. 60 år 

Min. hcp. 11,5 

Veteran C 
Min. 60 år 

Min. hcp. 18,5 

Veteran D 
Min. 60 år 

Min. hcp. 26,5 

Super Veteran A 
Min. 70 år 

Ingen hcp. begrænsning 

Super Veteran B 
Min. 70 år 

Min. hcp. 11,5 

Super Veteran C 
Min. 70 år 

Min. hcp. 18,5 

Super Veteran D 
Min. 70 år 

Min. hcp. 26,5 

 
  

Spilleform 
Der spilles hulspil uden handicap. Der spilles en dame- og tre herresingler, samt en mixfoursome. Holdene 
er inddelt i puljer - typisk med fire klubhold i hver. Et regionshold møder tre andre klubbers hold og der 
spilles såvel ude som hjemmekampe.   Regionsgrundspillet består således af 6 kampe. Vinderne går 
herefter videre til mellem og slutrunder. Grundspillet foregår om foråret og forsommeren, samt mellem og 
slutspil i efteråret.  
  

FGK har succes.  
Frederikssund golfklub har været med i mange år og har haft pæn sportslig succes.  Gennem årene er flere 
af vore hold blevet lands- og regionsmestre og vi håber, at dette også fortsætter i de kommende år.  
 

FGK støtter holdene.  
FGK betaler for holdenes deltagelse i Regionsgolf Danmark. Spillerne tilbydes træning og inspiration med 
elite spillerne, undervisning i regler og strategi i hulspil, særlige trænings- og afslutningsturneringer, tilskud 



til kamppoloer med klubbens logo og andre gode tilbud. For på den måde, at styrke regionsholdene, 
oplevelserne og sammenholdet, og for at opnå gode resultater og god omtale af vores klub.  
  

For at deltage kræves 
• Fuldtids medlemsskab af FGK 

• EGA handicap 

• Må ikke være professionel 

• Anskaffelse af klubpolo med logo, der skal bæres ved regionskampene 

• Deltagelse i socialt samvær efter kampene 
 

Har du lyst til at være en del af FGK-holdet?  Alle interesserede fuldtidsmedlemmer med et EGA-handicap 
kan melde sig til Regionsgolf via Golfbox på samme måde, som man tilmelder sig de almindelige 
klubturneringer.  
  
Det er gratis at spille på regionsholdene bortset fra udgifter til klubpolo og en øl/vand efter kampene. Der 
betales ikke greenfee når vi spiller på udebane på de andre klubbers baner.  Klubben håber, at mange af 
vore dygtige spillere vil deltage, så vi kan stille med nogle rigtig stærke hold og skabe gode resultater.   
 
Holdene til de enkelte kampe udtages af de udpegede holdkaptajner og de tilstræber at sætte det 
stærkeste hold!  
 

Du TILMELDER dig til regionsgolf på golfbox under klubturneringer.  

 
Du kan læse mere om turneringen på http://rgd.dk/ 
 
Er du interesseret eller har spørgsmål. Kontakt klubbens regionsholdskoordinator …  
  
Jørren Kjær 
Regionsholdskoordinator 
kjaer@vinpakken.dk 
tlf. 20710151   

http://rgd.dk/
mailto:kjaer@vinpakken.dk

