2017 - Regionsgolf i hulspil.
Så er der kun 1 uge til årets største golfturnering for klubgolfere i Danmark begynder for Gyttegaards hold. Alle
Gyttegaards 6 hold skal i kamp for første gang i 2017 i næste uge. Ét i Odder, ét i Vejle og resten på Hjemmebane.
Når vi spiller deltager der 2 damer og 4 herre på hvert hold, og der spilles som minimum 6 puljekampe, 3 på udebane
og 3 på hjemmebane. Antallet af kampe derefter er afhængigt af hvordan holdet klarer sig.
Klubben har betalt turnerings-fee for de deltagende hold, hvorfor det er gratis for spillerne at spille, også på
udebane. Det er dog kutyme at man giver en omgang til sin modspiller hvis man vinder sin match.
Turneringen er opdelt i 2 under turneringer, ”Veteran/Senior” og ”ABCD”.
I ABCD indplaceres spillerne (mindst 21 år inden 1/1-2016) efter hcp.:
A:

Minimum 4,5

B:

Minimum 11,5

C:

Minimum 18,5

D:

Minimum 26,5

Der er ingen øvre grænse for hcp. i puljerne. GGK har i år 4 hold med i ABCD, ét i hver række.
I Veteran/Senior turneringen går man ikke så meget op i hcp. Der er det alderen, som bestemmer hvor man kan
deltage.
Senior:

Deltagere skal være fyldt 50 år inden den 1/1-2018.

Veteran:

Deltagere skal være fyldt 60 år inden den 1/1-2018.

Super Veteran:

Deltagere skal være fyldt 70 år inden den 1/1-2018.

GGK har i 2017 kun 2 hold med i Veteran rækken, desværre ingen i Senior rækken eller i den nystartede Super
Veteran række.
Hvis du gerne vil læse lidt mere om turneringen, kan det findes på Internettet under www.regionsgolf-danmark.dk/
eller på Gyttegårds hjemmeside med links til Gyttegård holdenes puljer. RG-Gyttegård
Efter succesen sidste år vil vi igen i år forsøge at arrangere en Midtvejsmatch for deltagerne i turneringen, når
puljekampene er overstået. Detaljer herom senere.
Hvis du er interesseret i at deltage er du velkommen til at kontakte holdkaptajnerne eller undertegnede (se kontakt
info nederst). Jeg kan ikke garantere at du kommer i spil, men der er ofte brug for reserver. Det kunne også være at
du har mod på at starte et nyt hold til næste år. Der er god plads i Senior/Veteran rækkerne.
Gyttegaards Holdkaptajner:
Veteran A5
Veteran B12
A6
B9
C9
D3

Svend Kamp
Hans Fogh Schmidt
Jørgen Hauge
Dennis Walther
Dorte Laursen
Leif Sørensen

4013 5582
3011 9382
2922 8718
2494 2660
2030 8681
2367 6987

lv-sk@turbopost.dk
dorisoghans@gmail.com
dkjohani@lego.com
Dennis.Walther@DuPont.Com
dorte.laursen@outlook.dk
leif.sorensen@altiboxmail.dk

Klubkoordinator Regionsgolf,
Dennis Walther

