
 

 
 
 

Super Veteran – mulig ny række i 2016 turneringen 
 
Som det sikkert er bekendt, har DGU valgt at ændre aldersgrænserne fra 2016 for Seniorer og Veteraner til 
hhv. 50 år og 60 år (ens for damer og herrer). Vi har i Regionsgolf valgt samme ændring med virkning fra 
2016. 
 
På den baggrund er tanken om en ny række – Super Veteran – blevet aktuel og ønsket af flere både i 
Regionsgolf Øst og Vest. DGU giver ligeledes deres opbakning og DGU overvejer at oprette en Super 
Veteran division fra 2017 
 
Aldersgrænsen for Super Veteran vil være 70 år for både damer og herrer. Rækken spilles med samme antal 
spillere som tilfældet er i Veteran og Senior rækkerne. 
 
Inden vi kan etablere denne række har vi brug for at få tilkendegivet fra klubberne, om der er tilstrækkelig 
opbakning hertil.   
 
En forudsætning for at etablere Super Veteran rækken i 2016 er tilmelding af minimum 8 hold i både VEST 
og ØST og meget gerne mange flere hold. Det er i denne forbindelse relevant at gøre opmærksom på, at 
der skal påregnes væsentlig længere køreafstande i denne mulige nye række – så jo flere hold og dermed 
flere puljer jo kortere køreafstande. Såfremt DGU opretter en Super Veteran Division fra 2017, vil de 4 
bedst placerede Super Veteran hold i Regionsgolf VEST i 2016 sæsonen rykke op i DGU divisionen til 2017 
sæsonen.  
 
På tilmeldingsblanketten for 2016 bliver der åbnet op for tilmelding i Super Veteran rækken. Hvis der ikke 
kommer tilmelding af minimum 8 hold, vil de tilmeldte hold blive tilbudt tilmelding i de øvrige rækker 
(naturligvis under forudsætning af, at klubben ikke allerede har tilmeldt maximum antal hold pr. række)  
 
Tillæg til turneringsbetingelserne vedr. denne række vil være lagt på hjemmesiden inden der åbnes for 
tilmelding.  
 
Vi glæder os til at se hvordan der bliver taget imod dette nye tiltag.  
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