
Regionsgolf-Danmark ØST Årsmøde 2022 

 

 
 

 
Årsmøde 9. oktober 2022 i Vallø Golfklub 

 
 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen anbefaler Claus Carmel, Midtsjælland GK. 
 

2. Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning – for året der er gået. 

a. Orientering om nye/ændrede turneringsbetingelser fra sæson 2023. 
 

3. Forelæggelse af årsrapport 2021/2022 til godkendelse. 

4. Indkomne forslag.  

a. Forslag fra bestyrelsen. Se bilag B-01 

b. Forslag fra klubberne. Se bilagene K-01 til K-10 
 

5. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse. 
 

6. Valg til  

a. Bestyrelsen. 
Formand Søren Vestergaard aftræder efter tur og modtager genvalg. 
Puljeplanlægger Carsten Holm aftræder efter tur og modtager genvalg. 
Slutspilsplanlægger Michael Veile Jensen aftræder efter tur og modtager genvalg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg. 

b. Suppleanter 
Michael Schmidt, Fredensborg Golf Club modtager genvalg. 
Lars Engel, Albertslund Golfklub modtager genvalg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg. 

c. Revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Bergh, Trelleborg Golfklub, Slagelse. 
 

7. Eventuelt 



 

Side 1 

Årsberetning Regionsgolf ØST for sæson 2022 
v. bestyrelsesformand Søren Vestergaard 
 
Endnu en sæson i Regionsgolf Øst er så småt ved at rinde ud. I skrivende stund er landsfinalerne i ABCD-rækkerne i 
gang her i Køge Golfklub. Solen skinner fra en skyfri himmel og endnu en gang er vi heldige med fantastisk efterårsvejr 
til årets landsfinaler. Tak til Køge Golfklub for at lægge deres smukke bane til. 
 
For to uger siden afviklede vi regionsfinaler i Odsherred og Midtsjælland. Tak til de to klubber for at lægge deres 
skønne baner til! 
 Som altid er aftalen at alle klubber, der deltager i Regionsgolf, på skift stiller baner til rådighed til både slutspil, 
regions- og landsfinaler. Det er en fornøjelse at komme rundt og se jeres gode anlæg. 
 
Sidste år mødtes vi til Årsmøde i Regionsgolf Øst i Albertslund Golfklub. På årsmødet udstak bestyrelsen sammen med 
de fremmødte klubkoordinatorer retningen for årets turnering. 
 

          
           

     
 
Bestyrelsen består af: 

• Søren Vestergaard, formand og sekretær. 
• Niels Markussen, næstformand og turneringsleder. 
• Carsten Holm, puljeplanlægger. 
• Michael Veile Jensen, slutspilsplanlægger. 
• Michael Hansen, kasserer og webmaster. 

 
Carsten Holm, Michael Veile Jensen og Søren Vestergaard er på valg i år og er indstillede på at fortsætte i bestyrelsen. 
 
Indledning 
 
Hvert år afvikler regionsgolfen et væld af matcher og kampe i det indledende puljespil. Det er en god oplevelse for 
spillere at komme rundt til puljens forskellige baner.  
Igen i år er vi i bestyrelsen af den opfattelse, at puljespillet blev gennemført på retfærdig og bedst mulige vis. Vi har 
ikke modtaget protester undervejs, og det ser vi som et tegn på, at I formår at nå til enighed om afgørelser, og at 
spillere generelt er gode til at spille hulspil efter de gældende regler. 
Tak til jer for hver eneste velgennemførte kamp. Der er også kommet fuldstændig styr på at indberette 
kampresultater og ovenikøbet til tiden. Tak for det til kaptajnerne. 
 
Samarbejdet med Vest 
 
Vi har igen i årets løb været i dialog med bestyrelsen for senior/veteran i Vest om, hvordan vi kan nå frem til fælles 
turneringsbetingelser, og hvordan man kan holde landsfinaler sammen på trods af forskellighederne. Vi er ikke 
kommet nærmere en enighed på dette område. Vi har derfor besluttet at vi igen vil stille forslag til vores årsmøde om, 
at vi sammen med jer koordinatorer afvejer, hvordan vi skal fortsætte samarbejdet med aldersrækkerne i Vest. Vi 
orienterer jer om planerne til årsmødet i Vallø. 
 
Bestyrelsen for Regionsgolf Øst indstiller til årsmødet, at årsmødet træffer afgørelse om, hvordan vi fortsætter 
samarbejdet.  
 
Vi glæder os til en god drøftelse med jer. 
 
Samarbejdet med ABCD i Vest fortsætter som vanligt. Her har vi enighed om handicap- og aldersinddeling. 
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Side 2 

Turneringen som helhed 
Turneringen her på Sjælland er gået rigtig godt. Tak til koordinatorerne i klubberne for at sørge for, at der er styr på 
tingene.  
 
Vi fortsætter den ny systematik for oprettelse og udfyldelse af kampkort. Alt er nu elektronisk og det har været en 
kæmpesucces! Indtastningen er forløbet uden problemer og har givet et langt bedre overblik for både kaptajner, 
koordinatorer og bestemt også for bestyrelsen. Vi holder fast i det nye i den kommende sæson. Tak for det store 
arbejde til Michael Hansen og holdet bag hjemmesiden. 
 
Vi har i år ændret en smule på handicapgrænserne. Blandt andet skiller A- og B-rækken nu ved 13,0. Vi har modtaget 
både ros og ris for dette. Vi vil til årsmødet evaluere tingene sammen med koordinatorerne. Der er stillet forslag fra 
nogle klubber om at vi går tilbage til de ”gamle” grænser. Vi tager en vejledende afstemning til årsmødet, og så 
beslutter bestyrelsen herefter, hvad vi gør. Det kan være vanskeligt at afgøre, om noget er godt eller skidt på blot et 
enkelt år. I hører mere. 
 
Præmier 
Vi prioriterer fortsat en stor del af vores samlede budget til præmier i regions- og landsfinaler. Vi oplever, at alle 
deltagere er tilfredse med niveauet. 
 
I år har vi med stor succes introduceret den dansk designede golfbold Pinetree som præmier til både regions- og 
landsfinaler. Bolden er nu godkendt af DGU, og det var derfor oplagt at skabe lidt opmærksomhed om den. 
 
Regnskab, budget og revision 
I får til årsmødet mulighed for at godkende regnskabet. Vi har i store træk overholdt vores budget, og vi går 
driftsmæssigt ud af året med et mindre overskud på 4.600 kr. 
For sæson 2023 har vi budgetteret med en underskud på 10.000 kr. for at nedbringe egenkapitalen. 
Vi har stadig små 13.000 kr. tilbage af de henlagte midler for udvikling af nyt IT-system. Vi forventer at de holder frem 
til sommeren 2023. 
 
Bestyrelsen 
Alle fem medlemmer af bestyrelsen agter at fortsætte arbejdet sammen. Tre medlemmer er på valg i år, og 
bestyrelsens indstilling til årsmødet er, at vi ønsker kontinuitet, og at alle tre stiller op til genvalg. 
 
Det kommende år 
Vi glæder os til at planlægge det kommende års turnering. Om ikke så længe åbnes for tilmelding af hold fra klubberne 
og turneringsplanlægningen kan begynde. Placeringen af regions- og landsfinaler i 2023 er endnu ikke endeligt 
besluttet men kommer til jer alle, når det er på plads. Dog ved vi, at årsmødet i 2023 afholdes den 8. oktober i 
Trelleborg Golfklub, Slagelse. Vi glæder os til at se jer der også. 
 
Det er vigtigt for os, at klubberne bliver ved med at være positivt stemte over for regionsgolfen. Vi har brug for et godt 
samarbejde, så vi kan få tilstrækkeligt med tee-tider og i de rette tidsintervaller. Det er fortsat et stort arbejde at 
bibeholde plads til regionsgolfen både om formiddagen, men særligt om eftermiddagen, da det er mere og mere 
almindeligt, at spillere på senior- og veteranholdene stadig er på arbejdsmarkedet. Det vil vi fortsat arbejde for.  
 
Vi er glade for og vil gerne takke jer alle for det store arbejde, som I koordinatorer gør i klubberne for at holde 
Regionsgolf højt på dagsordenen. Vi ønsker at fortsætte med at være Danmarks største turnering for klubgolfere, og vi 
ønsker at være med til at styrke bredden i dansk golf. 
 
 
 
 
 
Søren Vestergaard 



Orientering fra bestyrelsen og nye og ændret 
turneringsbetingelser for sæson 2023 – Bilag 2a 
 

Teesteder 

Eksisterende tekst: 

Teesteder 

Der spilles fra sædvanlige ”klub-tee”. Hvis denne ikke er tydeligt markeret, spilles der fra de tee-
stedsmarkeringer, som resulterer i en rated bane af følgende længder 

Række          Damer                              Herrer 
A-Rækken     5.100 – 5.600 meter     6.000 – 6.500 meter 
B-Rækken     4.600 – 5.100 meter     5.500 – 6.000 meter 
C-Rækken.    4,300 – 4.800 meter     5.250 – 5.750 meter 
D-Rækken     4.100 – 4.600 meter     5.000 – 5.500 meter 
Længderne er fastlagt ud fra en bane i par 72, og skal eventuelt justeres ved anden par for banen. 

I A-rækken i ABCD-turneringen kan holdkaptajnerne aftale, at der i stedet spilles fra blå/hvid tee eller, hvad 
der måtte svare til disse teesteder. 

 

NY TEKST: 

Teesteder 

Der spilles fra sædvanlig dame/herre tee (sædvanlige ”klub-tee”). 

I A-rækken i ABCD-turneringen kan holdkaptajnerne aftale, at der i stedet spilles fra back tee. 

I Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne, kan holdkaptajnerne aftale, at der i stedet spilles fra et 
kortere teested. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Ulovlig spiller 

Eksisterende tekst: 
Benyttes en ulovlig spiller, tabes holdkampen med 11-0 i kamppoint, og alle kampe med maksimale cifre. 

 

NY TEKST: 
Benyttes en ulovlig spiller, tabes holdkampen med 11-0 i kamppoint, og alle kampe med maksimale cifre.  
Systemet vil i videst muligt omfang signalere hvis en spiller er ulovlig (rød prik). 
Indberetning om ulovlig spiller i puljespillet, skal ske senest 1 uge før første slutspilkamp i rækken. 
Indberetning om ulovlig spiller i slutspillet, skal ske senest 2 dage før holdets næste slutspilkamp. 
Når det inden ovennævnte frist opdages at et hold har brugt en ulovlig spiller, vil holdet tabe holdkampen 
med 11-0 i kamppoint, og alle kampe med maksimale cifre. 



 
Golfcart 

Eksisterende tekst: 

Golfcart 
Buggy/scooter må ikke anvendes, medmindre brugeren har dispensation fra egen hjemmeklub, og det i 
øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles. 

 

NY TEKST: 

Golfcart 
Buggy/scooter må ikke anvendes, medmindre brugeren har dispensation fra egen hjemmeklub, og det i 
øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles. 
Dispensationen skal altid forevises for modstanderklubbens holdkaptajn. 

Ved brug af golfcart skal den direkte modstander tilbydes at køre med. 

I tilfælde af at en spiller benytter buggy, uden dispensation fra sin hjemmeklub, får spilleren den generelle 
straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af denne regel.  
Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder straffen for det næste hul. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Råd 

Eksisterende tekst: 

Vi har p.t. ingen regler om rådgivning 

 

Ny tekst: 

Holdkaptajnen har ret til at: 

• følge sine spillere på banen og give disse råd i overensstemmelse med Regel 24-4. 
• være spiller på holdet, men i så fald kan han ikke give råd før hans egen runde er afsluttet. 
• indgive protester på holdets vegne efter spillet vedrørende den administrative del af matchen. 
• udtale sig på holdets vegne. 

Holdkaptajnen kan ikke: 

• optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf. 
• under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold. Han kan kun rådgive 

sin egen spiller. 
• afbryde eller standse spillet. 
• under spillet selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere 

under spillet. 
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Regionsgolf-Danmark ØST 1 

LEDELSESPÅTEGNING  

Vi har dags dato behandlet og godkendt foreningsregnskabet for regnskabsåret 01.10.2021 - 
30.09.2022 for Regionsgolf-Danmark ØST, CVR 36323205. 
 
Foreningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til 
regnskabsaflæggelse. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at foreningsregnskabet 
giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30.09.2022 
samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2021 - 30.09.2022. 
 
Årets resultat blev et overskud på 4.604,57 kr. 
 
Foreningsregnskabet indstilles til årsmødets godkendelse. 
 
 
Slagelse, den 30. september 2022. 
 
 
 
 
 
___________________________________   __________________________________  
 Søren Vestergaard, formand  Niels Markussen, næstformand 
 
 
 
 
 
___________________________________   __________________________________  
 Michael Hansen, kasserer & webmaster  Carsten Holm, puljeplanlægger 
 
 
 
 
 
___________________________________   
 Michael Veile Jensen, slutspilsplanlægger 
 
 



Regionsgolf-Danmark ØST 2 

REVISORPÅTEGNING  

Undertegnet har revideret foreningsregnskabet for Regionsgolf-Danmark ØST for 
regnskabsåret 01.10.2021 - 30.09.2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse og balance. Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med 
almindeligt anerkendte danske regnskabsprincipper under hensyntagen til de forhold, der 
skyldes foreningens særlige karakter. 
 
Det er min opfattelse, at foreningsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2022 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2021 - 30.09.2022 i overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte danske regnskabsprincipper under hensyntagen til de forhold, der skyldes 
foreningens særlige karakter. 
 
 
Slagelse, den 30. september 2022 
 
 
 
 
 
 
 



Regionsgolf-Danmark ØST 3 

 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS  

Generelt 
Foreningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede gebyrer og sponsorindtægt. 
 
Skat og moms 
Skatten og momsen er ikke beregnet i dette regnskab, idet foreningen ikke er skatte- og 
momspligtig. 



Regionsgolf-Danmark ØST 4 

RESULTATOPGØRELSE 2021/2022 

 Realiseret 21/22 
(Revideret) 

Budget 21/22 
(Ej revideret) 

Budget 22/23 
(Ej revideret) 

Realiseret 20/21 
(Revideret) 

INDTÆGTER       
Holdgebyr 242.400 242.000 242.000 244.800 

Afmeldingsgebyr 5.000 0 0 2.500 

Protestgebyr 0 0 0 0 

Sponsorindtægter 4.625 3.000 4.000 3.125 

INDTÆGTER I ALT 252.025 245.000 246.000 250.425 

       
UDGIFTER       
Regionsfinaler -78.940 -75.000 -80.000 -76.038 

Landsfinaler -49.326 -50.000 -55.000 -43.478 

Årsmøde -16.250 -20.000 -20.000 -19.315 

Bestyrelsen -32.691 -30.000 -30.000 -31.003 

Transportomkostninger -28.125 -30.000 -30.000 -30.432 

Telefon & Internet -12.000 -12.000 -12.250 -12.000 

Administration / Småanskaffelser -3.747 -3.000 -3.250 -2.410 

Repræsentation & gaver 0 -1.500 0 0 

Profilbeklædning -8.615 -5.000 -5.000 0 

IT & Hjemmeside -12.677 -10.000 -15.000 -9.042 

Greenfee -4.750 -4.000 -5.000 -4.190 

Sponsor & PR 0 -4.000 0 -5.380 

UDGIFTER I ALT -247.120 -244.500 -255.500 -233.290 

       
ÅRETS RESULTAT FØR  
FINANSIELLE OMK. 4.905 500 -9.500 -233.290 

       
FINANSIELLE OMKOSTNINGER       
Renteudgifter 0 0 0 0 

Renteindtægter 0 0 0 0 

Bankgebyrer -300 -500 -500 -300 

FINANSIELLE OMK. I ALT -300 -500 -500 -300 

ÅRETS RESULTAT 4.605 0 -10.000 16.835 
 
 
 



Regionsgolf-Danmark ØST 5 

BALANCE PR. 30.09.2022 

  Beløb 
AKTIVER   

DEBITOR OG ANDRE TILGODEHAVENDER   
Debitorer 0 

MEDLEMMER OG ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT 0 
    
LIKVIDE BEHOLDNINGER   

Kasse 0 
Danske Bank 179.257 

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 179.257 
AKTIVER I ALT 179.257 
    
PASSIVER   

EGENKAPITAL   
Egenkapital primo 161.610 
Årets resultat 4.605 
Skyldige udlæg 0 
Andre poster 0 

EGENKAPITAL ALT 166.215 
    
HENLÆGGELSE   

Henlæggelse til udvikling af nyt IT-system 13.042 
HENLÆGGELSE I ALT 13.042 

    
PASSIVER I ALT 179.257 
    
SUM KONTROL 0 
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HVILKE POSTERINGER GEMMER DER SIG PRIMÆRT BAG TALLENE 

Tekst Primære posteringer 

INDTÆGTER   

Holdgebyr Tilmeldingsgebyr – 404 hold 

Afmeldingsgebyr 10 hold meldte afbud 

Protestgebyr   

Sponsorindtægter Golfexperten og GolfPeople 

INDTÆGTER I ALT   

    

UDGIFTER   

Regionsfinaler Præmier og fortæring til 192 deltagere – 16 finaler á 12 spillere 

Landsfinaler Præmier og fortæring til ABCD + Erstatningsfinale S/V/SV 

Årsmøde Fortæring og gaver til koordinatorer, dirigent og revisor 

Bestyrelsen Fortæring og ophold ved finaler og møder 

Transportomkostninger KM-godtgørelse ved finaler og møder 

Telefon & Internet Skatterådets takster for ulønnet frivillige 

Administration / Småanskaffelser Regnskabsprogram – web-regnskab.dk 

Repræsentation & gaver  

Profilbeklædning  
IT & Hjemmeside 1/3-del af drift og vedligeholde af vores hjemmesider 

Greenfee Greenfee til bestyrelsen ved mødeaktivitet 

Diverse udgifter  

Sponsor & PR  

Henlæggelse til udvikling af nyt IT-system  
 



Forslag fra bestyrelsen 2022 

 Side 1 

 
 

Forslag Nr. B-01 
Forslag tekst Genoptagelse af samarbejdet med Senior, Veteran og Superveteranrækkerne i 

Vest om landsfinaler. 
 

Motivering Bestyrelsen anbefaler, at årsmødet tager stilling til om vi skal genoptage 
landsfinaler i aldersrækkerne på Vests betingelser. 
 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
 
 



Forslag fra klubberne 2022 

 Side 1 

 
Forslag K-02 og K-07 er enslydende og bør behandles sammen. 
Forslag K-03, K-05, K-08 og K-10 er enslydende og bør behandles sammen. 
 

Forslag Nr. K-01 – Furesø Golfklub 
Forslag tekst Aldersgraduering af anbefalede teesteder 
Motivering Det foreslås, at anbefalingen for brug af teesteder udvides med en alders-

graduering (i tillæg til den nuværende HCP-graduering), så f.eks. 
Superveteraner spiller på kortere baner end de yngre rækker med tilsvarende 
HCP.  
 
I forhold til ’klub-tee’ kunne SV-hold rækkerne f.eks. rykke ét teested frem. 
Selv om de slår kortere, opretholder Superveteraner typisk et HCP ved andre 
dele af spillet. Det er derfor ikke så vigtigt at banerne er lange. 
 
Kortere baner vil også sikre en hurtigere afvikling af Superveteran kampene og 
dermed bedre flow på banerne. 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
 
 

Forslag Nr. K-02 – Furesø Golfklub 
Forslag tekst Aftaler om reduceret greenfee ved prøvespil 
Motivering Det foreslås, at Bestyrelsen for Regionsgolf Øst forsøger at etablere aftaler om 

reduceret greenfee ved prøvespil i puljespillet, slutspillet og finalerne. 
 
Det er vigtigt for en god sportslig afvikling af Regionsgolf-matcher, at begge 
hold har et vist kendskab til banen der spilles på. Det er også anerkendt af 
DGU, som inkluderer gratis prøvespil for alle hold i Danmarksturneringen. 
 
Greenfee kan være betydelige, ikke mindst i visse hovedstadsklubber, og det 
kan derfor blive en forhindring for at nogle hold / spillere får spillet en 
prøverunde inden matcherne. 
 
En ’officiel’ henvendelse fra RegionsGolf Øst kunne måske skaffe aftaler om 
reduceret greenfee for prøvespil, f.eks. halv pris, samme pris som 
venskabsklubber, eller rabat som når man spiller med et medlem. 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
  



Forslag fra klubberne 2022 

 Side 2 

 
Forslag Nr. K-03 – Furesø Golfklub 
Forslag tekst Ændring af HCP-grænser mellem A- og B-rækkerne 
Motivering Det foreslås, at HCP-grænsen mellem A- og B-rækkerne sættes ned. 

 
Motivationen for de ændrede HCP-grænser i 2022 er velforstået. Det er Furesø 
Golfklubs erfaring at i praksis at HCP-spannet for B-rækkerne er for smalt, og 
HCP-spannet for A-rækkerne er for bredt.  
 
De bedste B-holdsspillere har problemer med at de indimellem kommer under 
den nuværende grænse og dermed ikke kan spille på ’deres’ hold. For A-
holdene er problemet, at de ’dårligste’ spillere, der tidligere spillede på B-hold, 
møder urimelig stærk modstand når de spiller mod de ’traditionelle’ A-
holdspillere med meget lavere HCP. 
 
En HCP-grænse mellem A- og B-rækkerne på 10 eller 10,5 vil sikre mere 
jævnbyrdige kampe. 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
 

Forslag Nr. K-04 – Holbæk Golfklub 
Forslag tekst Aldersgrænser for damespillerne 
Motivering Vi ønsker damernes alder tilbage til 2021 med den begrundelse, at der med 

tiden er en højere gennemsnitsalder i vores sport, hvor vi ser at klubbernes A, 
B, C og D hold bruger damer fra alle ældre aldersgrupper for at stille de 
”stærkeste” hold. 
Dels føles det i disse MeToo tider diskriminerende at bedømme en kvinde som 
senior når hun fylder 45 år. Veteran 55 år osv. 
Sluttelig vil regionen udelukke gode dame-spillere, som har været med til at 
spille regionsgolf, når de bliver over 70-72 år? hvilket sikkert vil kunne mærkes 
i de klubber, som har flere SV-hold med. 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
 

Forslag Nr. K-05 
Forslag tekst Ændring af HCP-grænser mellem A- og B-rækkerne 
Motivering Vi foreslår, at man ser lidt på handicap i rækkerne, specielt i A rk. Hvor der er 

et spænd på 8,5 kontra B rk. hvor der blot er et spænd på 5 
Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
  



Forslag fra klubberne 2022 

 Side 3 

 
Forslag Nr. K-06 – Midtsjællands Golfklub 
Forslag tekst Ny række oprettes i Senior, Veteran og Superveteran rækkerne 
Motivering Der tilføjes yderligere en række med betegnelsen ”E”: ”Handicap ikke 

under 33,0” 
Rækken oprettes i Senior-, Veteran-, og Superveteran-rækkerne. 
 
Begrundelse: 
Der er klubber der har en del medlemmer der gerne vil spille i 
Regionsgolf turneringen, men deres HCP er over 33, og derfor kommer 
de ikke på hold, da man i klubben har deltager under HCP 33, der kan 
spille i de nuværende rækker. For de spiller som har over HCP 33 bliver 
det ikke muligt for dem at deltage i denne sociale turnering som 
Regionsgolfen også er. Hvilket desværre må udtrykkes med et ”ØV”   
 
Nuværende række opdeling: 
 
Turneringens opbygning 
Turneringen afvikles i følgende rækker: 

ABCD-rækkerne 
• A: Handicap ikke under 4,5  
• B: Handicap ikke under 13,0 
• C: Handicap ikke under 18,0 
• D: Handicap ikke under 23,5 

  

Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne 
• Senior damer: Deltagerne skal være fyldt 45 år inden 

udgangen af turneringen såret. 
• Senior herrer: Deltagerne skal være fyldt 50 år inden 

udgangen af turneringens året. 
• Veteran damer: Deltagerne skal være fyldt 55 år inden 

udgangen af turneringens året. 
• Veteran herrer: Deltagerne skal være fyldt 60 år inden 

udgangen af turneringens året. 
• Super Veteran damer: Deltagerne skal være fyldt 65 år inden 

udgangen af turneringens året. 
• Super Veteran herrer: Deltagerne skal være fyldt 70 år inden 

udgangen af turneringens året. 
 

Rækkerne opdeles med handicapbegrænsninger således: 
• Senior A, Veteran A og Superveteran A: Ingen 

handicapbegrænsning 
• Senior B, Veteran B og Superveteran B: Handicap ikke under 13,0 
• Senior C, Veteran C og Superveteran C: Handicap ikke under 18,0 
• Senior D, Veteran D og Superveteran D: Handicap ikke under 23,5 

 
Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  



Forslag fra klubberne 2022 

 Side 4 

 
Forslag Nr. K-07 – Ree Golf 
Forslag tekst Gratis prøverunde i Slutspillet 
Motivering Jeg vil gerne stille forslag om gratis prøverunde for max 8 spiller på banerne i 

slutspillet, for kvalificerede hold, alternativt til en fast lav pris pr. Spiller kr. 
200,-. 
 
I lyset af de store udsving på green fee i de forskellige klubber, ville det være 
rart at ingen spiller udelukkes for en prøverunde grundet prisen på en green 
fee. 
 
DGU har indført følgende tekst i deres turneringsbetingelser: 
 
Prøverunde En deltager har ret til en greenfee-fri runde på turneringsbanen, 
når de fremgår af startlisten. Deltagerne har samme rettigheder og pligter som 
øvrige greenfee-gæster. 
 
Forslag til tekst: 
Et hold i slutspillet har ret til en Greenfee-fri runde for max. 8 personer som 
skal fremgå af bruttotruppen. Deltagerne har samme rettigheder og pligter 
som øvrige Greenfee-gæster. 
 
Et eksempel på 1 spillers udgifter i slutspillet i 2022: 
Ree golfs hold i B-rækken: 
 1/8 dels final i Fredensborg 350,- , en 1/4 final i CGC kr. 400,-, en semifinale i 
Royal cph. På kr. 990,- en landsfinale på Midtsjælland kr. 325,- evt. landsfinale  
i Køge kr. 450,-  alle green fee priser ialt kr. 2.490,- 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
  



Forslag fra klubberne 2022 

 Side 5 

 
Forslag Nr. K-08 Simon’s Golfklub 
Forslag tekst Den nedre handicapgrænse for B-grupperne i RegionsGolf Danmark ændres 

tilbage til de oprindelige 10,0 
Motivering Vi har i sæsonen 2022 med stor beklagelse konstateret at de (for vores 

vedkommende) mange spillere der har deltaget i tidligere års regionsmatcher på B-
niveau, nu er afskåret fra at deltage pga. den ændring i handicapbegrænsning, til nu 
13.0 mod tidligere (mange) års 11.0, der blev gennemført ved årsmødet 2021. 
  
Vi har med denne ændring måtte afskrive et betragteligt antal spillere fra at spille i B-
grupperne, hvilket bla. medførte at vi måtte afmelde et af vores hold der ellers var 
tilmeldt regionsgolf. Disse spillere har desuden haft svært ved at komme til at spille i 
A-grupperne, hvor styrkeforholdet i matcherne kræver endnu mere, og dermed 
væsentlig lavere handicap end 10. Resultatet har ofte været demotivation for disse 
førhen meget aktive spillere. 
  
Vi har i den forgangne sæson drøftet problemet med vores modspillere i de 
respektive B-grupper og svarene har været meget enslydende med vore egne 
observationer. Ligesom vi har oplevet aflyste matcher pga. manglende spillere. 
  
Vi er naturligvis opmærksomme på at der har været stemt for ændringen i 2021, med 
begrundelsen at det skaber mere bredde. Men vi mener at der er rigelige muligheder i 
C og D grupperne for de spillere der måtte ligge i højere handicap. 
  
For at fremme den sportslige kvalitet og konkurrence klubberne imellem og sikre 
fortsat udvikling i B-grupperne, stiller vi derfor forslaget. 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
  



Forslag fra klubberne 2022 

 Side 6 

 
Forslag Nr. K-09 – Asserbo Golfklub 
Forslag tekst For at være kvalificeret til at deltage i regionsgolf, skal man minimum have 8 

tællende runder registreret inden første holdkamp, den ældste af runderne 
må ikke være ældre end 8 måneder og der appelleres til, at runderne er så 
”friske” som overhovedet muligt. 

Motivering Dette indføres for, at handicappet er så retvisende som muligt. 
Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
 
 

Forslag Nr. K-10 – Asserbo Golfklub 
Forslag tekst Det foreslås, at handicap-inddelingen mellem gruppe C og D ændres tilbage 

til den tidligere handicapgrænse ved 25-26. 
Motivering Formålet er igen at gøre regionsgolf attraktivt for flere høj-handicap spillere.  

 
Vores erfaring i år har været, at spillere med handicap sidst i 20`erne/30+ ikke 
finder det attraktivt at spille mod/tabe stort til spillere med handicap 23/24. 
 
Samtidig er spillere med handicap 23/24 typisk i stand til at spille med i gruppe 
C. 

Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 
 
 

Forslag Nr. K-11 – Asserbo Golfklub 
Forslag tekst Der appelleres til, at der ikke lægges regionsgolf-matcher lørdag efter kl. 13. 
Motivering Erfaring har vist, at det svært at finde spillere til en match lørdag aften - flere 

gange har vi oplevet, at hjemmeklubben ikke selv har kunnet stille fuldt hold. 
Egen 
bemærkning 

 

Afgørelse  
 



Regionsgolf-Danmark ØST Årsmøde 2022 

 

Punkt 5 - Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse. 

Bestyrelsen forslår uændret tilmeldingsgebyr i 2023 - 600 kr. pr. tilmeldt hold 

 

  
Budget 22/23 
(Ej revideret) 

INDTÆGTER   
Holdgebyr 242.000 
Afmeldingsgebyr 0 
Protestgebyr 0 
Sponsorindtægter 4.000 
INDTÆGTER I ALT 246.000 
    
UDGIFTER   
Regionsfinaler -80.000 
Landsfinaler -55.000 
Årsmøde -20.000 
Bestyrelsen -30.000 
Transportomkostninger -30.000 
Telefon & Internet -12.250 
Administration / Småanskaffelser -3.250 
Repræsentation & gaver 0 
Profilbeklædning -5.000 
IT & Hjemmeside -15.000 
Greenfee -5.000 
Sponsor & PR 0 
UDGIFTER I ALT -255.500 
    
ÅRETS RESULTAT FØR  
FINANSIELLE OMK. -9.500 
    
FINANSIELLE OMKOSTNINGER   
Renteudgifter 0 
Renteindtægter 0 
Bankgebyrer -500 
FINANSIELLE OMK. I ALT -500 
ÅRETS RESULTAT -10.000 

 


