
EM Senior herrer hold 2023
5 - 9. september, ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Tjekkiet

Holdet består af 6 spillere og der er afsat budget til at støtte holdet, samt medrejsende kaptajn med rejse og
ophold, samt tilmeldingsgebyrer. Spillerne udtages d. 7 august (efter DM Senior) på følgende måde:

● De 4 bedst placerede spillere* på EM Senior Hold 2023 ranglisten.
● De 2 resterende spillere udtages via individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige baseret på

registrerede resultater på Club Car Seniorranglisten 2023, samt evt. internationale resultater fra
2022/2023, der ikke er registreret på Seniorranglisterne.

*) Skal være fyldt 50 år og have amatørstatus før 1. spilledag.

Såfremt én af de bedst placerede på EM Senior Hold 2023 ranglisten ikke kan/ønsker at deltage vil nr. 5
kunne indtræde på holdet. Yderligere afbud besættes via individuel vurdering.

EM senior hold 2023 ranglisten baseres på placeringspoint i følgende udvalgte turneringer, såfremt der
stilles op i seniorrækken:

13-14. maj Senior Elite Tour 1, Rold Skov
20-21 maj Ledreborg Senior Challenge
27-28. maj SEGAF Open, Sct. Knuds
3-4. juni Senior Elite Tour 2, Møn
24-25 juni Furesø Senior Open
13-15. juli Danish Senior Open, Lübker
4-6. aug DM Senior, Frederikshavn

Kriterier for EM senior hold 2023 ranglisten:

● Kun spillere, der er fuldgyldige medlemmer af en dansk DGU medlemsklub, registreres.
● De 5 bedste resultater tæller.
● Der skal deltages i minimum 4 turneringer.
● Der skal være spillet min. 5 runder efter 1. juni i ovenstående turneringer.
● Point tildeles efter placering i den respektive turneringskolonne (se følgende side)
● Point opnået af spillere, der ikke er berettiget til registering (eks. udenlandske spillere) udgår - dvs.

lavere placerede spillere bevarer den oprindelige placering.
● Ved delte turneringsplaceringer deles pointsummen for de respektive placeringer.
● Ved delt pointsum på ranglisten afgøres indbyrdes placering ved højeste antal point i en enkelt

turnering. Er dette fortsat lige, så gælder den højeste sammenlagte pointsum i de to bedste
turneringer, osv.

https://www.ega-golf.ch/content/european-senior-mens-team-championship-1


Pointskala:


