Regionsgolf Vest S/V
Årsmøde 2020
Fremsendt af Randers Golf Klub

Forslag 1
Der oprettes en hcp række som forsøg i to år, hvor der spilles med handicap. Hcp rækken
revurderes efter 1 år.
Hcp rækken er en adskilt turnering i forhold til de eksisterende.
I hcp rækken spilles der med 3/4 handicap. (evt 7/8 eller 1/1)
Der oprettes en hcp A og hcp B række i senior, veteran og superveteran.
Hvis muligt arrangeres et slutspil og der kåres regionsmestre, som det kendes i dag.
Klubberne anbefales at melde hold til i hcp A rækken, hvis gennemsnitshandicappet for holdet
forventes at være lavere end nedenstående:
- Senior: Lavere end f.eks. 12 (72 for hele holdet)
- Veteran: Lavere end f.eks. 16 (96 for hele holdet)
- Super Veteran: Lavere end f.eks 17 (102 for hele holdet)
Forventes holdene at have højere hcp end overstående anbefales det at klubben melder holdet til i
hcp B rækken.
(overstående værdier er 50% kvartilen (median) taget over 96 single kampe i hver række. Dvs
bedste gæt for at A og B rækkerne bliver lige store)

Turneringsbetingelserne for de eksisterende rækker gælder også for hcp rækken.
Dog regnes hcp A og hcp B hold som “lige" således man kan skifte hold uden begrænsning.
En spiller kan i samme uge spille både i hcp rækken og den traditionelle række - der opfordres dog
til at man kun er tilknyttet et hold.
En klub kan deltage med flere hold i alle hcp rækker (dvs Senior A, Senior B, Veteran A, Veteran
B, Superveteran A, Superveteran B)
Afhængig af antallet af tilmeldinger i de forskellige dele af landet kan S, V og SV lokalt slåes helt
eller delvis sammen for at sikre rimelig kørselsafstand. Det samme er gældende for A og B
rækkerne.
Hvis en klub melder et hold til i hcp rækken bør det ikke få konsekvenser for klubbens andre hold i
den traditionelle række.
Når et hold udtræder af forsøgsrækken bør klubbens hold genplaceres på deres tidligere niveau.
Lidt statistik som underbygger hvorfor hcp i regionsgolf er en god ide.
Tallene er fra indledende runder i 2020. Baseret på 3x96 single kampe.
Kigger man på kampe hvor hcp forskellen større end 2 har resultatet være følgende:
- I Senior: 82% af kampene er vundet af lavest hcp (90% af hjemmekampene, 6% er delt, ialt 56 af
96 kampe her der været større forskel end hcp 2)
- I Veteran: 62% af kampene er vundet af lavest hcp (82% af hjemmekampene, 5% delt, ialt 59 af
96 kampe har der været større forskel end hcp 2 )
- I SuperVeteran: 80% af kampene er vundet af laveste hcp (94% af hjemmekampene, 0% delt,
ialt 64 af 96 kampe har været med større forskel end hcp 2)
- Kigger man på Senior, Veteran og Superveteran samlet (baseret på 288 kampe) er der 179
kampe hvor hcp forskel er større end 2. 1/2 delen er stoppet før hul 16. 1/4 af kampene er stoppet
før hul 14. 79% er vundet af favoritten, 6% er delt, 15% er vundet af højeste handicap.
- I mere end 1/3 af alle kampene er hcp forskellen større end 5.
- I 7 af 72 kampe er det lykkedes det for de 4 singler med højeste handicap at vinde flere point end
de 4 med laveste handicap. I 6 ad de 7 tilfælde, havde højeste handicap hjemmebanefordel…...

— slut på forslag 1 -----

Regionsgolf Vest S/V
Årsmøde 2020

Forslag 2
Der oprettes et udvalg der sikrer at de endelige proportioner til en hcp række er klar til sæsonen
2021. Udvalget spørger DGU til råds.
Dvs. af forslag 1 kun skal betragtes som et vejledende forslag for udvalget.
Udvalget skal bestå af 5 personer, som vælges på årsmødet. Hvoraf max 2 personer er fra
bestyrelsen.

— slut på forslag 2 -----

Regionsgolf Vest S/V
Årsmøde 2020
Bestyrelsens reaktion på og indstilling til de fremsatte forslag, sendt til Randers Golf Klub den 09-09-2020
Hej Carsten og Inge,
Tak for jeres forslag, som vi har modtaget mandag den 31. august 2020.
Indledningsvis vil vi nævne, at vi er kede af, at vi endnu en gang skal bruge tid på et årsmøde til at drøfte
problemstillingen omkring spil med eller uden handicap. Det har været et emne på de seneste 3-4
årsmøder, hver gang med det resultat, at et markant flertal ønsker det eksisterende grundlag for vores
turneringer fastholdt. Derfor kommer det sikkert heller ikke om en overraskelse, at bestyrelsen ikke vil
anbefale jeres forslag, men tværtimod bede årsmødet afvise dem.
Den væsentligste baggrund for denne holdning er:
1. Grundpillen i Regionsgolf Vest har i årtier været, at der udbydes to forskellige
turneringskomplekser:
- ABCD, 4 turneringer i adskilte handicapgrupper. De enkelte matcher spilles fra scratch. Der er her
ingen aldersgrænser, og klubberne har derfor et stort spillerudbud at tage af ved holddannelsen.
- S/V, 3 turneringer for aldersgrupperne 50+, 60+ og 70+. De enkelte matcher spilles fra scratch. De
aldersmæssige adgangskrav for deltagelse i disse turneringer begrænser klubbernes spillerudbud
ved holddannelsen, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt eller realistisk muligt at tilknytte en
sideløbende opdeling i handicapgrupper. Til gengæld er turneringerne et oprykningsspil, hvor
holdene samles i rækker fastlagt af holdenes styrke og resultater.
Dette turnerigskompleks har vist sin relevans over årtier, med stor tilslutning fra næsten alle
klubber.
2. I 2020 har Regionsgolf Vest S/V udbudt 3 turneringer med i alt 8 rækker. I 2021 er planlagt 3
turneringer med i alt 9 evt. 10 rækker. Ca. 340 hold deltager samlet i næsten 1000 kampe. I sig selv
er dette et turneringskompleks, som forudsætter en positiv medvirken fra alle deltagende klubber
for at sikre spilletider for afvikling af kampene. I langt hovedparten af klubberne er dette en fuldt
integreret del af golfsæsonen, men desværre møder vi også visse steder en opfattelse af, at
grænsen for hvor mange kampe, der skal reserveres tid og plads til, er ved at være nået. Det ligger
derfor ikke i kortene, at Regionsgolf skal udvide med flere turneringer, hverken fast eller som
prøve.
Skulle man tænke tanken, ville det i øvrigt også medføre en yderligere arbejdsbelastning for en i
forvejen ret så travl bestyrelse.
Imidlertid er det jo ikke Regionsgolf, der skal afgøre om Golf-Danmark skal have et nyt tilbud, så
hvis der er tilstrækkelig interesse for at etablere en ny turneringsform, kan denne jo så etableres
uden for regi af Regionsgolf.
3. Da der ikke med bestyrelsens medvirken vil blive oprette en turnering med handicap-spil, er der
heller intet grundlag for at oprette et udvalg til fastlæggelse af propositioner. Vi kan i øvrigt tilføje,
at det er bestyrelsen faste overbevisning, at DGU gerne ser sig frabedt i forhold til at medvirke eller
sågar påvirke turneringsgrundlaget i Regionsgolf. Der er et fremragende samarbejde imellem de to
organisationer, men også en gensidig forståelse for, at alle er bedst tjente med, at de to parter
klarer hver sit.
Som det fremgår, vil bestyrelsen anbefale årsmødet at afvise begge jeres forslag. Vi ser ingen sandsynlighed
for at årsmødet i 2020 vil indtage en anden position end de årsmøder, der gentagne gange de seneste år
har ønsket at fastholde det eksisterende grundlag. Vi vil derfor bede jer overveje, om I på trods af
bestyrelsens indstilling vil fastholde jeres forslag. Skulle I vælge at fastholde dem og foreligge dem for
årsmødet, vil de selvfølgelig blive sat på dagsordenen.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
Regionsgolf Vest S/V

