Kære Medlem!
Regionsgolf er noget, der på smukkeste vis forener muligheden for at dyrke det
sociale klubliv og samtidig spille nye spændende baner – begge dele stort set gratis
idet man ikke betaler greenfee når man spiller på udebane.
Et hold består af 4 herrespillere og to damespillere.
Der spilles hulspil over 18 huller. Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed
foursome. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee eller, hvad der måtte være
tilsvarende til disse teesteder. Singlerne spilles som 2-bolde.
Hvert hold kommer i pulje med 3 andre hold hvor alle møder alle ude og hjemme,
hvilket giver 6 kampe i alt.
I forlængelse af holdkampene er den arrangerende klub vært ved et lille ”19. hul
arrangement” med fælles spisning, hvor man i en god stemning udveksler historier fra
dagens match og andre røverhistorier. Hjemmeklubben giver 1 øl/vand – maden er
for egne regning.
Alle fuldtidsmedlemmer med EGA-handicap og som er fyldt 21 år kan deltage.
Rækkerne defineres ved EGA-handicap, Senior og Veteran rækker ved alder OG HCP.
A-række:
min. 4,5
B-række:
min. 11,5
C-række:
min. 18,5
D-række:
min. 26,5
SC-række:
alder*)
SD-række:
alder*) og HCP i intervallet 18,5 til 36
VD-række:
alder*) og HCP i intervallet 18,5 til 36
*) Seniorer (S-rækker). Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år,
hvor turneringen afholdes.
*) Veteraner (V-rækker). Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år,
hvor turneringen afholdes.
Puljesammensætningen ser i 2018 således ud:
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Håber at ovenstående kan friste dig til at stille op på et eller flere af Ishøj Golfklubs
hold i 2018.
Bemærk at holdkaptajnen fordeler kampene mellem de tilmeldte spillere på holdet, så
man behøver ikke at kunne spille alle kampe.
Der er åbnet for tilmelding i Golfbox til de respektive hold, så tilmeld dig snarest på
det/de hold der passer til dit handicap eller din alder.
Venlig hilsen
Peter Bundgaard Hansen
Klubkoordinator – Regionsgolf
Ishøj Golfklub
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