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K-01a – Ledreborg Golf – Birger Knudskov
Der spilles med 3/8 handicap i senior/veteran/superveteran C- og Drækkerne.

Motivering

Før der blev oprettet handicaprækker i Sr/Vet/SpVet blev der spillet med en
nedre handicapbegrænsning og fuldt handicap i C- og D-rækkerne. I Ledreborg
var der stor tilfredshed med ordningen, da flere af vores spillere i årene før
havde oplevet at møde modstandere med langt lavere handicap. Det er
naturligvis ikke tilfredsstillende for nogen parter. Dog blev der givet udtryk for,
at fuldt handicap måske udlignede forskellen i lidt for høj grad, f.eks. hvis
spilleren med det højere handicap var hastigt på vej ned i handicap.
Med den nye handicapinddeling er det mit indtryk at nogle klubber ikke
nødvendigvis har et fuldt hold til f.eks. C-rækken uden at tage spillere med,
som egentlig burde spille i D-rækken. Det betyder, at nogle spillere kan blive
voldsomt overmatchet – f.eks. hvis en 30+ hcp bliver sat til at spille mod en
hcp 18,5. Det bliver i langt de fleste tilfælde ikke en tilfredsstillende match for
nogen af parterne. Ved at indføre 3/8 handicap, vil en del af forskellen blive
udlignet, således at spilleren med det høje handicap måske føler, at han/hun
trods alt har en chance. Man undgår samtidig at give en spiller, der er hastigt
på vej ned i handicap, en for stor fordel over for spilleren med det lavere
handicap.
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K-01b – Ledreborg Golf – Birger Knudskov
Hvis to rækker slås sammen pga. manglende tilmelding, spilles med 3/8
handicap i senior/veteran/superveteran C- og D-rækkerne.

Motivering
Egen
bemærkning

Samme motivering som i K-01a
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K-02 – Jørren Kjær, Frederikssund
Der indføres dresscode om at holdene skal spille i ens poloer med klublogo
Alternativt til en vedtagelse gældende for den kommende sæson, kan det evt.
besluttes, at dresscoden indføres generelt fra og med 2021, men at RGD opfordrer
klubberne til frivilligt at indføre det allerede f.o.m. 2020.

Motivering

Vi taler ofte om, at golfen er en rigtig sport og at regionsgolfen står for en af de
største turneringer i Danmark for holdsport på amatørbasis.
For alle de sportsgrene vi således kan sammenligne os med, fx håndbold,
fodbold, cykling, tennis, billard o.m.a. er det en selvfølge at holdene spiller i
ens påklædning. Der gælder det ikke kun for elitehold, men for alle klubbens
hold på alle niveauer.
Det understreger den seriøse tilgang til sporten, og løfter det sociale samvær
til nye højder, og i klubberne ses der op til spillerne på holdene. Endvidere ses
det tydeligt på banerne når der spilles hold/regions matcher.
En række klubber spiller allerede deres matcher i klubpoloer.
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K-03 – Jørren Kjær, Frederikssund

Motivering

For klubberne: 4- bolde vil hjælpe til at matcherne afvikles hurtigere. Det sparer tid og
blokeringer på banen.
For spillerne: Nogle - måske ikke så erfarne - spillere vil klart foretrække 4- bolde. De
vil være mere trygge ved ikke at skulle stå helt alene på banen med en måske mere
erfaren modstander. Og det vil øge det sociale aspekt i vores matcher. Det kan måske
også medvirke til flere hold/spillere i D- rækkerne.

Afvikling af regionsmatchernes singler kan ske i 2- eller 4- bolde.
Som udgangspunkt er det hjemmeholdet, der afgør formatet, men det foreslås at
matcher i A rækker afvikles i 2- bolde og matcher i B, C og D rækker afvikles i 4bolde. De to klubber kan indbyrdes aftale hvilket format de vælger.
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K-04 – Jesper Theilmann, Mølleåen

Motivering

På det tidspunkt hvor mange regionsmatcher afvikles, er der ofte 4-bolde lige foran,
så spillet går alligevel ikke hurtigere.
De enkelte matcher belaster de populære starttider meget, så ved denne løsning kan
vi få frigivet banen til øvrigt spil.
Håber der er lydhør for vores forslag

Singlerne spilles som 4-bolde
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K-05 – Lene Justesen, Midtsjællands Golf Klub

Motivering

Jeg er medlem i Midtsjællands Golf Klub og har været med til at spille regionsgolf
nogen år.
Rigtig sjovt at komme ud og møde andre spillere og lærer flere fra sin egen klub bedre
at kende.
Vi er flere som har bemærket, at alle piger gerne vil spille mix og kan de ikke det, er
der desværre nogen som ikke vil være med.

Kan man oprette en ny række hvor man kun spille mix?
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K-06 - Henrik Rasmussen/Christian Carpentier, Kokkedal GK
Deltagere
En spiller, der har spillet på divisionshold i DGU-regi, kan først benyttes på et
regionshold, når divisionsholdet efterfølgende har spillet én match uden
vedkommende spiller. Ingen spiller der har deltaget på divisionshold, kan
deltage i slutspilsmatcher.

Motivering

2019 er det første år hvor det har været tilladt uden begrænsning at anvende
divisionsspiller i regionsgolfen, så længe spilleren opfylder alders- og
handicapbegrænsninger. Selvom det kan give en ønsket fleksibilitet i de
situationer hvor et regionshold mangler spillere, har det dog skabt den ulempe
at divisions spillere for ofte bliver førstevalg til et regionshold. Divisionsgolf
henvender sig til eliten, og regionsgolf mere til bredden, derfor bør der som
tidligere være en karantænedag for anvendte divisionsgolfere, og heller ingen
deltagelse i regionens slutspilsmatcher.
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K-07 - Henrik Rasmussen/Christian Carpentier, Kokkedal GK
Spilletidspunkt
Med undtagelse af Super Veteran rækkerne bør hverdagskampe afholdes
efter kl. 15.30, dog kan klubberne indbyrdes aftale at spille tidligere på dagen

Motivering

Vi ser flere og flere fortsætter på arbejdsmarkedet i en højere alder, og
samtidig så vi alderen for senior falde til 50 år og veteran til 60 år.
Det er derfor kun for Super Veteran rækkerne med 70 år som alderskriterie, at
vi ser at deltagerne generelt er pensionerede.
Arbejdsaktive spiller har svært ved at få den nødvendige frihed til kampe som
falder tidligere på dagen.
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