
 

 

Næstved Golfklub har i 2018 tilmeldt 6 hold til deltagelse i Regionsgolf Danmark - Øst. 

Regionsgolf er en holdturnering hvor der spilles 6 holdmatcher i perioden primo maj til ultimo juni. 

Hvis holdet vinder deres pulje – vil der være slutspilskampe fra primo august. 

Spilformen er hulspil og der spilles 5 matcher pr. kamp. En damesingle, en mixed foursome og tre 

herresingler. Dvs. holdet består af 2 damer og 4 herrer. Der spilles i puljer a 4 hold – hvor man 

spille både ude og hjemme mod hinanden. Da matcherne afvikles på hverdage – skal man påregne 

frihed (hvis man er ”arbejdsramt”) – hvis en match på udebane, eksempelvis skal spilles kl. 16.00.  

Kampene i Veteranrækkerne afvikles som udgangspunkt på formiddage. 

Link til Regionsgolfens hjemmeside – hvor du bl.a. kan se hvilke puljer Næstved Golfklubs 6 hold 

deltager i (under Pulje og Øst).  

 

Næstved Golfklub har tilmeldt hold i følgende rækker: 

  Deltagelseskriterier          Damer      Herrer 

 

A-rækken  :     Ingen spillere med lavere handicap end            4,5           4,5 

B-rækken  :     Ingen spillere med lavere handicap end          11,5       11,5 

C-rækken  :     Ingen spillere med lavere handicap end          18,5       18,5 

Super Veteran :  deltagere skal være fyldt (inden årets udgang)          70 år       70 år 

Veteran A :  deltagere skal være fyldt (inden årets udgang)             60 år        60 år 

Veteran C :  deltagere skal være fyldt (inden årets udgang)             60 år        60 år 

 

VIGTIG  :   Flexmedlemmer kan ikke deltage i regionsgolfen. 

Hvis du er interesseret i at deltage i Regionsgolfen bedes du sende en mail til: 

regionsgolf@stofanet.dk – hvor du tilkendegiver hvilket hold (række) du har ønske om at deltage 

på og dit nuværende handicap. 

Tilmeldingsfrist søndag d. 1. april 

Som udgangspunkt stilles der med det stærkeste hold dvs. de spillere med de laveste handicap. Så 

du vil blive kontaktet, at den respektive holdleder, hvis du kommer i betragtning til holdet.  

Med venlig golfhilsen 

Poul Erik Pedersen 

Klubkoordinator – Næstved Golfklub     

http://east.regionsgolf-danmark.dk/
mailto:regionsgolf@stofanet.dk

