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Hej med jer, GKL juniorer. 

 

Så er der tilmelding til DGU holdturnering for 

Juniorer. 

Alle U25 spillere med et hcp under 54 den 11. 

januar 2021 kan deltage i turneringen. Hvis I 

kommer ned under hcp 54 i løbet af foråret, kan i 

også komme med.  

Hvordan bliver det organiseret? 

Der bliver lavet tre forskellige hold. 

1. U16 A-rækken: Dem der er født 2006 og senere med hpc på 53,9 til 25,1 

2. U16 Mesterrække: Hcp 25 eller lavere  

3. U25: Det er dem der er født 1997 og senere.   

Hvert hold består af 4 spillere.  

Holdene samles i puljer på fire. Der spilles på de fire holds hjemmebaner. 

Tuneringsplanen bliver først lavet efter tilmeldingsfristens udløb. Vi forventer at 

spillene bliver afviklet inden for distriktet og vil foregå om aftenen i hverdage. Der 

spilles 9 huller. Vi spiller hulspil med hpc. Der findes mere information om 

turneringen på DGU’s hjemmeside Se: 

https://www.danskgolfunion.dk/sektionsside/holdturneringen 

Nedenfor kommer tidsplanen over hvordan strukturen i den samlede turnering er. 

Indledende er alle hold sikret mindst 6 kampe de tre hjemme og de andre tre ude 

på andre baner. 

 

Tidsplan: 

1. Indledende puljekampe 

Skal være spillet senest den 18. juli 2021. 

2. Mellemrunder til der er højst 4 hold tilbage i hver række i hver landsdel. 

Skal være spillet senest den 22. august 2021. 
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3. Landsdelsfinaler (hhv. Birkemose, Brøndby, Skovbo og Struer) 

Afvikles den 12. september 2021. 

4. Landsfinale (Randers Golfklub) 

Afvikles den 3. oktober 2021. 

Økonomi: 

GKL betaler samtlige tilmeldingsgebyr ved tuneringen. 

Hvordan gør vi det i GKL Junior: 

Vi tror på vi kan lave to hold og håber på tre, og alle der tilmelder sig, kommer på et 

hold. 

Vi kan godt placere spillere uden for deres gruppe så længe vi går op i 

sværhedsgrad. DVS hvis du tilhører U16 A række, må du gerne spille på U16 

Mesterrække. Og tilhører du U16 Mesterrække må du gerne spille på U25 holdet. 

Vi får brug for forældreopbakning til transport.  

Hvis I vil være med, så skriv en mail til mig på wilpauras@outlook.com  og oplys 

jeres DGU nummer, og hvilken gruppe i tilhører. 

Hvis i har nogle spørgsmål så ring eller skriv til mig på tlf. 21126698 

Hvis jeres forældre vil køre så skriv gerne det på. 

Sidste frist for tilmelding er den 23. februar 2021. 

 

Vi håber i støtter op om det sportslige og sociale liv i GKL junior. Det er vigtigt at 

komme ud og møde jævnaldrende juniorer til en venskabelig dyst. 

Så meld jer til det skal nok blive en sjov oplevelse. 

 

Mvh GKL Junior udvalg. 

 

William Rasmussen 
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