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Dagsorden 

 
 Velkommen 
 Hvem er den nye koordinator? 
 Sportsudvalg - hvad er det? 
 Hvorfor laver vi ændringer? 
 Hvilke hold er med? 
 Det nye koncept 
 Spørgsmål 
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Velkommen 

 

Hvem er jeg? 

Jeg hedder Jakob, kommer fra Mørkøv, boet der i 20 år. Bor i Holbæk, 

har boet der siden. Har været medlem af Midtsjællands Golfklub siden 

2004, dvs. fra start. Jeg var med til den stiftende generalforsamling. 

Jeg har spillet på eliten i 4 år (næsten fra start), men har meldt fra i år da 

kravene til elitespillerne er blevet for høje til mine abitioner.  

Jeg har spillet lidt regionsgolf i løbet af de sidste 3 - 4 år. Jeg er 43 år. 

Var eneste ansøger til jobbet som regionsgolf koordinator, så jeg fik det! 

Jakob Larsen, tlf. 23 69 31 12, mail: regionsgolf@midtgolf.dk 

 

[Bestyrelsen informerer kort(!) om baggrunden for sportsudvalget] 

Sportsudvalget...  

● er sat i verden for at højne det sportslige. 

● sætter rammerne for elitearbejdet og regionsgolf. 

● består af: 

○ Rune Pedersen, formand 

○ Berit Carmel, sekretær 

○ Karsten Kirsch, headpro 

○ Jakob Larsen, regionsgolf koordinator 

○ Lena T. Nielsen 

○ Morten Hansen 

 

Hvorfor ændres Regionsgolf? 

• Alle skal have en mulighed for at spille 

• Der har været medlemmer der har følt at Regionsgolf var en “lukket 

klub” 

• Vi har en ambition om at Midtgolf bliver en klub hvor regionsgolfen 

kører gnidningsløst og efter et fair holdudtagelsessystem.  
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Midtgolf deltager i disse rækker 

• A-række (min. hcp 4,5) 

• B-række (min. hcp 11,5) 

• C-række (min. hcp 18,5) 

• Senior B-række  

• Veteran B-række 

• Veteran C-række (hcp. 18,5 - 36. Der spilles med hcp. Dog ikke i 

landsfinalen.) 
 

Selvom regionsgolf primært er hygge, er der dog fokus og ambitioner om 

at Senior B holdet skal rykke op og inden for 2-3 sæsoner, spille i 

divisionen. Derfor må der på dette hold gerne spille herre-elite spillere. 
 

Sådan fungerer det 

• Alt tilmelding sker via Golfbox. 

• Både hjemme- og udekampe for hvert hold er oprettet i Golfbox. 

• Alle hold/matcher er åbne for tilmelding efter 10. april 2017. 

• Sidste frist for tilmelding til et holds match er fredag kl. 12.00. 

Eksempel: Match i uge 20. Sidste tilmelding er fredag i uge 18. 

[eksempel på tilmelding gennemgås] 
 

• Holdene udtages senest mandag i ugen før ”match-ugen”. 

• De udtagne spillere får besked via Golfbox. 

• Koordinatoren udpeger ”matchens” holdkaptajn. 

• Sker fra centralt hold af koordinatoren. 

• De spillere med lavest handicap udtages. Ved samme hcp. “på den 

sidste plads på holdet” udtages efter “Først til mølle”. 

• Hvert hold skal bruge 2 damer og 4 herrer. 

• Der udtages også to reserver; 1 dame og 1 herre. 
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Krav til regionsgolferen 

• Du vil konkurrere på et socialt og hyggeligt plan. 

• Du vil være en god repræsentant for Midtgolf. 

• Du skal have hjemmeklub i Midtgolf. 

• Du skal have et EGA-handicap. 

• Du tilmelder dig de matcher, som du ønsker at deltage i via Golfbox. 

• Du kan højst deltage på et hold pr. uge. 

• Du vil blive udtaget til et hold senest en uge før ”match-ugen”. 

• Er du på et hold og er blevet syg eller forhindret, skal du melde afbud til 

koordinatoren hurtigst muligt. 

• Fredag før ”match-ugen” skal du sikre dig at du overholder evt. 

handicap-grænser i forhold til din udtagelse. Hvis ikke, så skal 

koordinatoren straks orienteres! 
 

Spillere i Elitetruppen 

Damer 

Da klubben ikke råder over mange damespillere med lavt handicap er 

der ingen begrænsning for disse spillere i forhold til deltagelse i 

regionsgolf. Spillerne må deltage i både A- og B-rækken samt på Senior-

B holdet. 
 

 

 

Herrer 

Som udgangspunkt må herrespillerne ikke deltage i regionsgolf. 

Dog er der en undtagelse for de spillere, som må, kan og har lyst at 

spille på Senior-B holdet. Dette er begrundet i, at Midtgolf har en 

målsætning om at have et Senior-divisionshold i løbet af de næste 2-3 

år. 
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Holdkaptajner og opgaverne 

Opgaver ved hjemmekampe: 

• Byde modstander velkommen. 

• Aftale endelig antal personer til spisning med Caféen. 

• Underskrive ”drikkebilaget” i Caféen. 

• Skrive holdopstillinger på holdkortet. 

• Finde ud af hvilket hold, der skal have honnøren. 

• Notere de enkelte resultater efter kampen på holdkortet. 

• Få modstanderens underskrift på holdkortet. 

• Sende kopi af holdkortet til koordinatoren (samme dag). 

• Aflevere holdkortet i Regionsgolf-postkassen i starterhuset. 
 

Opgaver ved udekampe: 

• Skriv holdopstilling på holdkortet. 

• Underskrive holdkortet efter spil. 

• Modtage en kopi af holdkortet, som efterfølgende sendes/afleveres til 

koordinatoren. Gerne i 

Regionsgolf-postkassen i starterhuset. 
 

Opgaver generelt: 

• Sørge for spilletøj før kampen. Og aflevere det til vask efter brug. 

• Have styr på turneringsbetingelserne. 

• Kontakte koordinatoren, hvis der er spørgsmål. 
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Forplejning ved hjemmekampe 

Alle spillere – både Midtgolf’ere og modstandere – bydes på en lille øl, et 

glas vin eller en vand ved den efterfølgende spisning. Dette er betalt af 

klubben. 
 

Spisningen – både ude og hjemme – er for egen regning. Det samme 

gælder evt. drikkevarer ved udekampe. 
 

Spilletøj 

Midtgolf har modtaget 70 poloer fra DI-Teknik i sponsorat. Disse har 

sportsudvalget besluttet skal bruges af alle spillere, der repræsenterer 

Midtgolf ved regionsgolfkampene, både hjemme og ude. 
 

Spillerne får poloen udleveret til hver kamp og skal afleverede den igen 

umiddelbart efter brug. 
 

Trøjerne vaskes af klubben. 
 

Fællestræninger 

Jeg har planer om at lave 1-2 fællestræninger for alle i regionsgolfen. 

Tilmelding via Golfbox, hvis vi bliver mange spiller halvdelen på banen 

og træner bagefter, den anden halvdel gør det omvendt. Hygge og 

spisning bagefter. 
 

Evaluering i efteråret 

Vi laver et evalueringsmøde/regionsgolfafslutning til efteråret så alle har 

mulighed for at kommer med ris/ros/gode ideér til det nye system. 


