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Bagmærker 2018. 

Selv om temperaturen ikke viser det, så står sæson 2018 for døren, og du kan 

nu hente dit bag-mærke i Pro Shoppen. 

 

LADIES SECTION holder opstartsmøde   

 

 

KAN DU TÆNKE DIG AT SPILLE I EN KLUB I KLUBBEN, ER DU KVINDE, ER 

FYLDT 21 ÅR OG HAR ET MAX. HANDICAP PÅ 44,0, SÅ SE HER: 

 

LADIES SECTION holder opstartsmøde TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 19:00 

i klublokalet på 1. sal. Her vil vi fortælle om klubben og årets aktiviteter. Alle er 

velkomne og vi modtager tilmelding til klubben. 

 

Vi har faste starttider, hver tirsdag, både formiddag, over middag samt sidst på 

eftermiddagen, så de som er på arbejdsmarked også kan deltage. 
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Du kan læse mere om os på klubbens hjemmeside under KLUBBEN, Ladies 

Section. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange til opstartsmødet. 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen  
  

Regionsgolf 2018 – der er fortsat plads til spillere på BGK hold til Regionsgolf 2018.  

 

 

Regionsgolf Danmark er den største 

holdturnering for klubgolfere i 

Danmark, både hvad angår 

deltagende klubber (2015: 168), 

deltagende hold (2015: 973) / 

spillere (2015: ca. 7500) samt 

afviklede kampe gennem sæsonen.

 

Turneringen er begyndt helt tilbage i 

1970’erne og spilles som 

landsdækkende holdturnering i 

ABCD rækkerne og i Senior/Veteran 

rækkerne. Læs mere på Regionsgolf 

Danmarks hjemmeside  
 

Turneringen spilles som hulspil i puljer á 4 hold, hvor der spilles en udekamp og 

en hjemmekamp mod hvert hold.  Puljevinderne går videre til et slutspil. Hvert 

hold består af 2 damer og 4 herrer ,og hver kamp består af 1 dame single, 3 

herre singler samt 1 mix foursome. Alle spiller fra hcp. scratch. 

 

Regionsgolf er en anden måde at komme rundt og spille andre baner, få nye 

bekendtskaber og en oplagt mulighed for at prøve hulspillets udfordringer og 

glæder. Vil du videre mere om Regionsgolf – og hold dig ikke tilbage - og 

kontakt gerne koordinatoren for Regionsgolf i BGK der er Finn Hansen – mail: 
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finnhansen@esenet.dk – eller kontakt daglig administrator i BGK Mogens 

Mikkelsen på 75 11 57 00. 

 

Du kan endvidere læse mere og flere detaljer vedrørende Regionsgolf i regi af 

BGK via link: https://www.bggc.dk/turneringer/regionsgolf/  
  

Verden får fælles handicapsystem – gældende fra 1. januar 2020  

 

 

Golfsportens lovgivende organer er R&A og USGA er nu enige om principperne 

for ”World Handicap System” (WHS), som forventes at træde i kraft i 2020. 

 

Intentionerne med WHS er at skabe en mere åben og social sport, udover de 

tiltag til moderniseringen af golfreglerne der vil være gældende fra og med 1. 

januar 2019. WHS vil forhåbentlig bidrage til at  gøre golfspillet og 

sporten  mere tilgængelig og fornøjelig for alle. 

 

World Handicap System  skal, som navnet afslører, være gyldigt i hele verden 

og bliver bygget op omkring principper, der netop skal gøre det hele nemmere 

og mere gennemskueligt. 

 

Blandt principperne i WHS systemet er: 

•    Handicappet udregnes som gennemsnittet af de  otte bedste scores af de 

seneste 20 golfrunder. 

•    Man reguleres efter såvel turneringsrunder som private runder. 

•    Man skal kunne anvende sit handicap meningsfyldt på alle baner i alle 

lande, og systemet bygger derfor på det verdensomspændende Course Rating 

System som det nuværende EGA Handicapsystem også gør brug af 

•    Handicapregulering skal kunne tage højde for unormale vejr- og 

baneforhold. 

•    Man skal kunne få et handicap efter at have registreret blot 54 hullers spil, 

som kan sættes sammen af runder á såvel 9 som 18 huller. 

•    Den højest mulige score på et hul, når det drejer sig om handicapregulering, 

fortsætter med at være det antal slag som svarer til 0 stableford point (netto 

dobbelt bogey) 
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•    Man kan maksimalt have et WHS handicap på 54 

 

Det skal nævnes, at inden for rammerne af de nye retningslinjer, har det 

europæiske golfforbund (EGA) et vist råderum, som kan have konsekvenser 

for, hvordan man i Danmark udmønter systemet. Det i dag kendte udspil fra 

R&A og USGA kommer efter research fra 15 lande, som viser et stærkt ønske 

om at skabe et verdensomspændende handicapsystem.  

 

Grundlæggende bør man se WHS som et nyt verdensomspændende 

handicapsystem, der på en simpel og retfærdig måde udregner et retvisende 

handicap for alle verdens golfspillere. Et handicap der fortsat tillader spillere på 

alle mulige niveauer at konkurrere mod hinanden, er en central del af det, der 

gør golf til en fantastisk sport som kan nydes af alle.   

 

I ovenstående omtales begrebet ”gennemsnit” af de otte bedste scores. For at 

et sådant gennemsnit kan være retvisende kræves naturligvis en større 

mængde scores. Alle medlemmer af BGK der også fra og med 2020 vil have et 

retvisende handicap, bør derfor allerede fra og med indeværende sæson og 

inden overgangen til WHS, spille rigtig meget golf, og aflevere markant flere 

scores end det er tilfældet i dag. Jo flere jo bedre!  

 

God golfsæson 2018 til alle 

 

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg  
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