
1

Fra: Breinholtgård golfklub
Sendt: 13. december 2016 11:37
Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev

 

Slogan konkurrence  

 

 

Breinholtgård Golfklubs 25 års jubilæum står for døren, i den anledning 

forsøger vi at finde et godt slogan til vores klub. 

 

Så har du en god idé til klubbens slogan, som både kan bruges til jubilæet samt 

efterfølgende, så send gerne dit forslag til info@bggc.dk, med slogan som 

emnetekst. 

Sloganet må helst ikke være for langt, da det bla. skal kunne bruges på tøj, 

sammen med vores logo. 

 

Præmien til vindersloganet er en jubilæumspolo fra Proshoppen. 

Sidste frist for indsendelse 31. december 2016 

 

Her er lidt idé skabende eksempler, også fra andre brancher: 
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"Golf for alle" - "golf for livet" - "Bliv en del af os" 

 

Stenhugger: 

 Vi hugger alt 

  

Renseri: 

Altid på pletten 

  

Hundesalon: 

Vov pelsen!  
  

Ådalen hul 5  

 

 

På Ådalens hul 5, er fairway nu klippet så den 

ligger længere mod venstre, dette er gjort for at 

flytte spillets naturlige retning væk fra den nye 

bro, som forbinder hul 7 og 8 

 

 

Slår du din bold mod højre, 

skal du huske at råde "fore" 

 

Har du styr på dit golfhandicap – 
eller starter du 2017 uden et retvisende golfhandicap?  

 

 

Kalenderåret begynder så småt at 

rinde ud. Det samme gør sig 

gældende for Golfåret 2016. En af 

konsekvenserne heraf er, at der 

primo 2017 skal gennemføres 

”Handicaprevision”. Det betyder 

revision af golfhandicap, for alle 

medlemmer der har et golfhandicap 
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og befinder sig i hcp. gruppe 1 – 5 

(Til og med hcp. 36). Alle med et 

handicap over 36,1 bliver ikke 

reguleret – de beholder fra starten af 

2017 det handicap de slutter med 

ultimo 2016.  
 

Handicaprevision er en obligatorisk procedure der årligt skal gennemføres for 

at vurdere handicappet for samtlige spillere i hjemmeklubbens handicapgruppe 

1-5. Efter vurderingen beslutter handicapkomitéen hvorvidt den evt. foreslåede 

justering skal gennemføres.  Et evt. manglende grundlag for at gennemføre en 

HR for en spiller, resulterer i at vedkommendes handicap ændrer status fra 

EGA Handicap til Klubhandicap. 

 

Revisionen af golfhandicap skal være afsluttet ved udgangen af januar måned 

2017. Årsagen til denne tidsgrænse er, at det derved sikres, at spillere der eks. 

vis vil drage til sydens- eller østens sol og varme er i besiddelse af et korrekt 

handicap hhv. at de i det hele taget har et golfhandicap. P.t. er der 279 

medlemmer af BGK der ikke umiddelbart kan meddeles et golfhandicap efter 

den forestående handicaprevision. Årsagen hertil er, at de alle har undladt at 

indlevere fra et til fire scores i løbet af 2016, med henblik på at have indleveret 

netop det tilstrækkelige antal tællende scores (minimum fire (4)), således at 

deres handicap kan revideres og opretholdes. 

 

Konsekvensen af ovenstående er, at de pågældende senest ultimo januar 2017 

vil blive meddelt et ”Klubhandicap”! Er man meddelt et ”Klubhandicap” kan man 

ikke umiddelbart spille på baner hvor der kræves at man har et gyldigt 

golfhandicap, eller deltage i turneringer hvor der kræves et gyldigt 

golfhandicap. Dette er gældende ikke bare i Danmark, men i både, Europa., 

Asien og USA! Reelt vil man alene kunne spille golf på BGC – hvilket i sig selv 

også er ganske udmærket! 

 

Hvad kan eller rettere skal man som spiller gøre for at ændre på ovenstående! 

Det første man kan gøre er at få godkendt de scores man selv har indberettet 

via den anførte markør, eller hvor man er meddelt at være markør og 
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godkender for andre. Principielt er det i øvrigt således, at er en selvregistreret 

EDS runde ikke godkendt af markøren inden for 14 dage, kan 

handicapkomitéen godkende eller afvise denne som en tællende runde. Så har 

du ”ikke godkendte scores” i Golfboks, så få dem godkendt. I modsat fald bliver 

de slettet ved udgangen af 2016, og vil derfor ikke indgå i den forestående 

handicaprevision. 

 

Principperne for generhvervelse af handicap er således: 1) Generhvervelse 

indenfor 12 måneder: handicappet sættes til det samme som før.  2) 

Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder: Spilleren tildeles et nyt 

handicap ifølge handicapreglerne § 3.11, dog under hensyntagen til spillerens 

alder, tidligere handicap og periodens længde således spilleren tildeles et 

handicap, som Handicapkomitéen anser som værende i overensstemmelse 

med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke. En spiller må ikke tildeles et nyt 

handicap i handicapgruppe 1 uden tilladelse fra DGU. 

 

Kort forklaring af HANDICAPREVISION (HR) fra og med Januar 2017: 

Minimum 8 Stableford scores inden for en maksimal 2 årig periode omregnes til 

et forventet handicapinterval hvor spilleren burde ligge inden for, for at have 

produceret disse scores. Ligger spillerens reelle handicap under dette interval 

skal handicappet øges til den nederste grænse i intervallet, og ligger det over 

skal det sænkes til den øvre grænse (dog under hensyntagen til en maksimal 

handicapgruppeafhængig justering). Se yderligere via : http://www.ega-

golf.ch/sites/default/files/handicap_review_appendix.pdf 

 

Handicapkomitéen skal udføre en handicaprevision for alle spillere i gruppe 1-5 

med effekt fra d. 1/1. Den gennemføres manuelt i løbet af januar måned og skal 

være afsluttet d. 31/1.   

Handicaprevisionen baseres på minimum 8 tællende scores afleveret inden for 

en periode på et år - perioden kan dog udvides til to år hvis der ikke er afleveret 

8 scorekort. Udvides perioden til 24 måneder kan der maksimalt hentes 4 

yderligere scores fra perioden 13-24 måneder. 

 

Såfremt en handicaprevision ikke gennemføres pga et utilstrækkeligt antal 
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tællende scores ændres spillerens handicapstatus fra EGA Handicap til 

Klubhandicap. (Dog ikke hvis EGA Handicap er erhvervet i sæsonen op til 

Handicaprevisionen = har fået tildelt sit første EGA handicap i 2016!)) Et 

klubhandicap i gruppe 1-5 kan genetableres som EGA Handicap ved at 

indlevere minimum tre tællende scores (EDS eller 

turneringsscores).  Alternativt til at aflevere 3 scores, kan et EGA handicap 

genetableres ved at indlevere et tilstrækkeligt antal scores, til at kunne 

gennemføre en ny handicaprevision (det samlede antal tællende scores over 

en 12/24 måneders periode når op på 8). 

Eksempel: En spiller har 6 tællende scores indleveret over en 24 måneders 

periode, og har mistet sit EGA handicap ved den årlige Handicaprevision. Hun 

indleverer yderligere 2 EDS scores, således der er tilstrækkelig basis for en 

handicaprevision (8 scores). Handicapkomitéen gennemfører en ekstraordinær 

individuel handicaprevisionen for denne spiller og justerer evt spillerens EGA 

handicap 

 

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg skal opfordre til, at de der har ikke 

godkendte scores i Golfbox får dem godkendt. Såfremt man mangler en eller to 

tællende scores (det gælder for 51 hhv. 54 medlemmer) så få spillet den runde 

eller to, og få indrapporteret og godkendt din score. HUSK – at spillere fra og 

med hcp. 11,4 kan nøjes med hurtig ni hullers runde med henblik på at 

erhverve en gyldig og tællende score i forhold til  regulering af goldhandicap! 

 

God jul og godt golfnytår for 2017 til alle medlemmer af BGK! 

 

P.u.v. 

 

Kim Meyer 

 

   
  

 

 

 




