
 

18. september 2016  kl. 09:00

Efterårsmatch 2016
Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger

 
 
 

 
 

 

Breinholtgård Golf Klub  Side 1 af 1 Udskrevet 30. august 2016

Vi prøver igen 
 

Det lykkedes ikke at få afviklet turneringen den 28. august, som erstatning herfor arrangerer vi 
derfor en ny turnering den 18. september. 
 
Turneringen er en åben makker-/partner-turnering. Max. antal par er 72. 
Medlemmer med DGU kort med mærke kan ikke deltage. 
Der spilles 1 runde over 18 huller den 18. september 2016 på Skoven – Sletten. 
 
Tilmelding påbegyndes onsdag den 31. august 2016 kl. 12:00. 
Tilmelding seneste fredag den 16. september 2016 kl. 12:00. 
Tilmelding skal ske parvis: 
 På Golfbox eller 
 På tilmeldingslisten på opslagstavlen (husk at anføre dato). 

Tilmeldte til turneringen den 28. august skal tilmelde sig igen. 
 
Turneringen har venteliste prioriteret efter "Først til mølle"-princippet. 
I forbindelse med "Først til mølle" princippet anvendes lodtrækning blandt dem, der er tilmeldt 
samme dag. 
 
Alle spiller Greensome Stableford med fuld spillehandicap. 
Parrets spillehandicap beregnes som 60 % af laveste SPH + 40 % af højeste SPH 
Der spilles i 3 lige store rækker opdelt på parrets handicap. 

  Alle damer skal spille fra tee 46.  
  Alle herrer skal spille fra tee 57 

 
Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 9 (hul 10-18), sidste 6 (hul 13-18), sidste 3 (hul 16-
18), sidste hul (hul 18) og lodtrækning. 
 
Turneringsfee for de tilmeldte til den afbrudte turnering den 28. august er 0 kr. pr. par. 
Turneringsfee alle øvrige er 120 kr. pr. par, 
dog 140 kr. pr. par såfremt der først betales ved afhentning af scorekort. 
Betaling via netbank (bankoverførsel) til Nykredit Bank, reg. nr. 8117, kontonr. 3238975. 
I feltet "Meddelelse til modtager" skal der skrives EM + Medlemsnr. + så meget af navnet som der 
er plads til således, at vi kan se, hvem der har indbetalt turneringsfee til Efterårsmatchen 2016. 
Betaling skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. 
 
Kl. 08:00 Udlevering af scorekort ved skranken i Lobbyen 
Kl. 08:40 Info vedr. turneringen. 
Kl. 09:00 Gunstart. 
 
Præmieoverrækkelsen foregår ca. 1 time efter aflevering af det sidste scorekort. 
 
Ovenstående betingelser og praktiske oplysninger gælder forud for BGK's generelle betingelser for 
turneringer og matcher. 
Turneringsledelse: Niels Erik Jensen   (3027 0759)   turnering.bgk@gmail.com 


