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Rammer for Holdkaptajner i Asserbo Golfklub 

- Kaptajnen skal udvise entusiasme og være ordentlig i sin opførsel som repræsentant for AGC samt 

være interesseret i sin opgave  

- Kaptajnen bør deltage ved fordelingsmøde  

- Når Kaptajnen har modtaget spille datoer kontakter Kaptajnen alle sine spillere og afventer 

tilbagemelding på deltagelse. 

- Kaptajnen står for velkomst af ALLE holdspillere. (Via tlf. opkald, SMS, mail eller andet) 

- Kaptajnen skal ved forfald forsøge og finde afløser. Kan dette ikke ske kontaktes modstanderens 

Kaptajn der informeres om hvilken match AGC ikke kan spille. 

- Kun Kaptajnen er ansvarlig for aftaler omkring forfald af spiller overholdes. Der må kun kontaktes 

spillere efter aftale med andre Kaptajner.  

Husk fra 2019 kan der spilles på flere hold, men det betyder ikke der er frit slag for kapring af 

spillere ved forfald, derfor er det kaptajnens opgave, men ikke i samme række. 

- Ved forfald søges først blandt egne holdspillere, så hos andre Kaptajner, så ved AGC-kontor.  

Husk og være OBS på nye alders/handicap grænser i Senior, Veteran og Superveteran. 

Se ved rgd.dk 

- Efter hver match orienterer Kaptajnen hele holdet om resultatet, for at alle føler sig som en del af 

holdet 

- Det blev aftalt, at i AGC Regionsgolf sættes altid det stærkeste hold for at komme så langt i 

turneringen som muligt. Når det mål er nået, sættes hold så alle kommer ud og spille. For hold der 

kommer langt, kan det betyde at der er spillere der ikke kommer ud og spille. Bare HUSK på, det er 

en konkurrence vi deltager i. 

- Når alle matcher er spillet, bedes Kaptajnen sende en liste med alle brugte spillere til RGD-

koordinatoren.  

- Kaptajnen skal senest 48 timer efter en hjemmekamp have vedhæftet seneste hjemmekamp 

resultat ved RGD resultatoversigt. Krav fra RGD Øst. 

 

PS: Der er intet nyt i ovenstående, nu er det bare kommet på papir, på nær sidste pkt. 

 

 

 


