Forslag fra klubberne 2020
Forslag Nr.

K-01 - Else Marie Langfeldt, Køge Golf Klub

Forslag tekst

Sidste to afsnit i nedenstående turneringsbetingelse slettes.
Regions- og Landsfinaler
Regionsvinderne i de rækker der er oprettet i både Øst og Vest, deltager i
landsfinalerne, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige
år på Sjælland og på ulige år vest for Storebælt.
Handicapgrænserne i Senior-, Veteran- og Superveteranrækkerne er ikke gældende i
landsfinalerne. Dvs. at klubberne kan stille med spillere med lavere handicap i
landsfinalerne.
Afbud/udeblivelse til regions- og landsfinaler accepteres ikke. Klubberne er
forpligtiget at stille med et hold, hvis de har kvalificeret sig til en eller begge finaler.
Vælger klubben alligevel at melde afbud/udeblive fra en finale får klubbens hold
karantæne og kan ikke deltage i den efterfølgende sæson i denne række.

Motivering

Når holdene skal spille mod hinanden i Finale Slutspillet bør de to bestyrelser i
Øst og Vest blive enige om de samme betingelser.

Egen
bemærkning
Afgørelse

Forslag Nr.

K-02 – Peter Hejlesen og Jesper Theilmann, Mølleåens Golfklub

Forslag tekst

Vi foreslår at singlematcherne kan afvikles i 4-bolde (2 singler i samme bold).
Det skal være hjemmeklubben der bestemmer om dette sker ved egne
hjemmekampe. Løsningen tænkes ikke som obligatorisk, men som et alternativ
for de udfordrede (hjemme-)klubber.

Motivering

Mange regionmatcher afvikles normalt om eftermiddagen på hverdage, hvor
der i forvejen er meget pres på banen, og hvor starttiderne er meget
populære. Det er ofte 4-bolde på de fleste omkringliggende starttider, så
spillet går alligevel ikke særligt hurtigt.

Egen
bemærkning
Afgørelse

Side 1

Forslag fra klubberne 2020
Forslag Nr.

K-03 – Jørgen Palle Jensen, Hørsholm Golfklub

Forslag tekst

At der ikke spilles landsfinaler i B, C og D rækkerne og regionsmestrene
således er landsmestre.

Motivering

Når handicap >11,5 møder handicap 2,5 er fuldstændig uforeneligt med
golfens normale etik og grundlag - som handicappet jo netop skal værne om.
At det ikke gælder i Regionsgolfen er jo fuldkommen forfejlet og uden for
spillet sjæl og ide.
Håber derfor vi nu kan få rettet på denne fejl op få regionsgolfen ind under de
værdier der generelt gælder for vores elskede golfspil.

Egen
bemærkning
Afgørelse

Side 2

