
Regionsgolf ABCD Vest 

Årsberetning for 2022 

Bestyrelsen har i år bestået af  
Helle Olesen fra Give Golfklub   
Bjarne Jensen, Holstebro Golfklub  
Karsten Troelsen, Gyttegård Golf Klub   
Kurt Jensen, Hals Golf Klub  
Steen Ogstrup, Aarhus Aadal Golf Club 
 
Efter to år præget af Coronaen er turneringen i år blevet afviklet på vanlig vis. 
Det har derfor igen været en turnering til stor glæde for bestyrelsen og vi tror også for 
spillerne. 
 
Planlægning 
Efter at tilmeldingerne fra klubberne er inde, kan planlægning af puljespillet begynde.  
Tidsplanen for hele turneringen er presset. Der tages hensyn til sommerferie og der skal 
tages hensyn til nogle af DGUs turneringer samt weekender med klubmesterskaber. 
Det betyder bl.a. at 1/16 finalerne skal afvikles inden sommerferien, 
Det betyder også at de første kampe spilles sidst i april hvor dagene er korte. 
 
Vi har overvejende lagt os fast på mandag som spilledag og tidspunktet 17:15. 
De to kaptajner kan, hvis de er enige, ændre spilledato og tidspunkt.   
Som altid tager vi hensyn til, at de fleste i ABCD-turneringen er på arbejdsmarkedet, og 
ikke skal tage fri for at spille udekampene. Derfor planlægger vi puljespillet efter at holdene 
ikke skal køre for langt.  
 
I slutspillet skal der spilles på neutral bane, og for at der heller ikke her skal køres unødig 
langt, må vi vente med at vælge baner til i juni, hvor de fleste indledende kampe er spillet.  
Til de sidste kampe kan det blive nødvendigt at tage hensyn til de kortere dage, og så må 
nogle af kampene starte lidt før. Igen evt. aftalt mellem kaptajnerne. 
I år fik vi nogle henvendelser om kampe hvor der havde været problemer med at blive 
færdig inden der blev mørkt. Især i semifinalerne.  
Tidligere har vi afviklet semifinaler om søndagen, og det skal vi måske overveje at gøre 
igen. 
 
Turneringen 
I år har der været 94 klubber tilmeldt turneringen, med 244 hold.  

 21 klubber havde 1 hold  
 25 klubber havde 2 hold 
 25 klubber havde 3 hold  
 18 klubber havde 4 hold 
 4 klubber havde 5 hold og 
 1 klub havde 6 hold med 

 
 
 



Holdene har været fordelt således: 

 A-rækken: 37 
 B-rækken: 76 
 C-rækken: 88 
 D-rækken: 48  

6 hold har trukket sig i år.  Det har bl.a. betydet at 2 puljer kun havde 2 hold. 
 
De indledende runder var færdige således at 1/16 kampene kunne afvikles sidst i juni og 
1/8 finalerne kunne starte efter sommerferien. Stor tak til klubberne for deres hjælp med at 
finde tider til kampene. 
 
Finalerne 2022 
Regionsfinalerne blev afholdt hos Dejbjerg Golfklub den 4. september.  
Klubben tog rigtig godt imod os. Banen stod fint og køkken og klubmedlemmer sørgede for 
en rigtig god dag. Stor tak. 
 
Regionsmestre blev:   
    

 A-rækken:  Vejen     
 B-rækken:  Silkeborg     
 C-rækken:  Svendborg     
 D-rækken:  Langesø 

Landsfinalerne blev afviklet hos Køge Golfklub den 25. september. 
De blev også fint afviklet. Her gik det bedst for ØST, som vandt i 3 rækker. 
 
Landsmestre blev: 
 

 A-rækken:   Hjortespring over Vejen     
 B-rækken:   Silkeborg over Midtsjælland 
 C-rækken:   Hillerød over Svendborg     
 D-rækken:   Midtsjælland over Langesø 

Samarbejdet i 2022 
Der skal lyde en stor tak til Klubberne – til Koordinatorerne – til Kaptajnerne - og til 
spillerne. 
Tak til min bestyrelse for det store arbejde i turneringslægningen og løsning af de 
udfordringer der kommer i løbet af turneringen. 
 
2023 
 
Vi ser frem til at planlægge næste års turnering. Tilmeldingen vil kunne ske først i 
december og tilmeldingen skal ske senest 15. januar. 
 
Bestyrelses siger mange tak for året der er gået. 
Steen Ogstrup 


