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Fra: Breinholtgård golfklub
Sendt: 7. februar 2017 21:20
Emne: Breinholtgård Golfklub Nyhedsbrev

 

 

 

Bærebag. 

Sneen faldt i dag stille og roligt over banerne herude.  Dette gør det vigtigt at 

huske at tjekke banestatus på hjemmesiden, da det kan betyde, at der i den 

kommende tid skal bruges bærebags. 

Se banestatus her 

 

Grunden til at der skal bruges bærebags når der ligger sne, er at sneen trykkes 

fast og når der så er frost, så skader det græsset, hvilket medfører at det så 

tager længere tid før græsset er klar til foråret. Sporene efter evt. vogntræk i 

sneen, vil så i foråret fremstå som lange gule streger i det ellers grønne græs. 

  

 

Ugens billede  
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Lidt alternativ juletræspynt. 

 

 

Billedet indsendt af: 

Arne Nielsen 

 

Det er Aage Kaasgaards bold som er 

havnet på denne noget specielle 

placering.  

 

 

 

Meddelelse fra BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg! 

 

 

1.    I forbindelse med seneste ”Nyhedsmail” blev der på vegne af Dansk Golf 

Union (DGU) videreformidlet en meddelelse om, at medlemmer med ”7 eller 

færre scores” tidligere havde modtaget en mail om at deres handicap ikke ville 

bliver reguleret i forbindelse med årsrevision. 

 

2.    Det skyldes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal tællende scores i den 

pågældende spillers scorearkiv. Reglerne siger, at man skal have minimum 4 

tællende scores i den seneste sæson, samt minimum 8 tællende scores 

indenfor de seneste 2 sæsoner.  Såfremt spilleren ikke opfylder ovenstående 

krav, burde spillerens handicapstatus være blevet ændret til ”Klubhandicap”. 

Det blev den ved en fejl desværre ikke, men det har vi (DGU) nu rettet op på. 

Din handicapstatus er derfor nu "Klubhandicap". Det betyder at der måske er 

enkelte turneringer, du ikke kan deltage i, før du igen opnår et EGA Handicap. 

Dette kan du nemt gøre ved at indlevere 3 tællende scores (EDS eller 

turneringsrunder). Herefter vil handicappet automatisk skifte status til EGA 

Handicap igen. Læs evt. mere om genetablering af EGA Handicap her. 
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3.    Ovenstående er helt i overensstemmelse med nugældende 

Handicapregler, hvilket ingen af BGK medlemmer med ”7 eller færre scores” i 

øvrigt har gjort indsigelse overfor i fortsættelse af seneste Årsrevision. 

 

4.    Der skete desværre det uheldige, at den autogenererede mail vedrørende 

ovenstående emne, også ”ramte” minimum 96 medlemmer i BGK, der ikke 

skulle have modtaget den anførte mail. Alle 96 medlemmer levede op til 

kriterierne for at oppebære et EGA handicap i fortsættelse af Årsrevisionen, 

hvorfor det naturligvis må betragtes som en fejl at de pågældende nu skulle 

have meddelt et ”Klubhandicap”. Ved nærmere eftersyn (nogen kalder det 

kontrol!) viste det sig at alle havde et EGA handicap!  

 

5.    DGU er som følge af den ovenfor beskrevne åbenlyse fejl blevet anmodet 

om at få rette fejlen snarest. 

 

6.    Såfremt man som medlem af BGK ikke er sikker på sin handicapstatus, så 

kan man altid finde den via Golfbox – emnet er ”Handicapstatus” og 

”Scorearkiv”. Er man i tvivl om hvilken type golfhandicap man har – så se på 

din profil i Golfbox og i øverste højre del af dit scorearkiv. 

 

7.    Endelig – skulle du som medlem være i tvivl om dit golfhandicap, da skriv 

til BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg, hvorefter du vil modtage et klart 

svar! 

 

P.u.v. 

 

Kim Meyer  
  

 

 

 

 
 




