
NYHEDSBREV 
Regionsgolf 2020 
Tid til tilmelding/Infomøde 
 
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 den 20/12-2019 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 2020, til at tilmelde sig klubbens hold. Du skal tilmelde dig i GolfBox, 
gerne snarest muligt, men senest 20/12-2019. 
 

Gode muligheder for hcp. 26,5+ 

Spiller du med hcp 26,5 – 36 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 11/12 kl. 19.00 

Onsdag, den 11. december 2019 kl. 19.00 afholdes et infomøde om næste års 
Regionsgolf. Vi mødes i restauranten Egelunden. 
Mødet er åbent for alle interesserede, herunder alle, der har spillet med i år og 
tidligere, men også spillere, der er usikre på, om regionsgolf er noget for dem. 
På mødet kan vi orientere om turneringsstukturen, vore mulige hold og forhåbentlig 
kan vi få inspireret såvel kaptajner som spillere til en stor sæson 2020 for FGK. 
Tilmelding til mødet 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 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 Senior B Senior C Senior D 



Min. 50 år 
Ingen hcp. begrænsning 

Min. 50 år 
Min. hcp. 11,5 

Min. 50 år 
Min. hcp. 18,5 

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 

 

Holdspillere skal være fuldtidsmedlem og have et EGA handicap. 
På alle hold skal vi stille med 2 damer og 4 herrer. Der spiller en damesingle, 3 
herresingler og en foursome. 
  
Spilleformen er hulspil over 18 huller. 
  

Som regionsgolf spiller i FGK får du: 

Træning/inspiration, informationsmøder, gennemgang af regler og strategi i hulspil, 
særlige trænings- og afslutningsturneringer, ligesom vi arbejder på at få tilskud til 
kamppoloer med klubbens logo og evt. andre gode tilbud. 
 
Du kommer også ud på andre baner, og du betaler ikke match- eller greenfee ved 
kampene. 
 
Når du spiller på et regionshold, skal du spille i vores klubpolo og du skal deltage i 
det sociale samvær med modstanderholdet efter kampene. 
 
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 www.rgd.dk 
Har du mod på og lyst til at være holdkaptajn på et af holdene, eller har du 
spørgsmål, så kontakt Jørren Kjær på tlf. 20 71 01 51 eller pr. mail til 
kjaer@vinpakken.dk. 
 
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. 
 
Primo 2020 sammensættes holdene og så vidt muligt vil alle interesserede blive 
tilknyttet et hold som spiller eller reserve.  
 
Vi glæder os til at se dig som REGIONSGOLFER i FGK! 
 
Mange hilsner 
Jørren Kjær 
Koordinator 
 

 

 


