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Fra: Breinholtgård golfklub 

Sendt: 3. maj 2018 15:48

Emne: Putteturnering - Kalk - Bedsteforældrematch

Nyt fra greenkeepergården. 

I et tidligere nyhedsbrev skrev vi følgende: 

"Vi har fået lavet nogle analyser af græsset og jordbunden forskellige steder på 

banerne, og de ser rigtig fine ud. Dog mangler specielt fairways en del kalk, og 

dette vil, hvis vejret tillader det, blive kørt ud i denne uge. Vi taler om ca. 19 

tons kalk, som skal køres ud, så det vil for en tid give noget hvidt støv, som kan 

sættes sig på sko, bukser og udstyr, men det er blot kalk, er helt ufarligt, og kan 

vaskes af igen." 

Vejret tillod dog aldrig at vi kunne komme ud med det, men nu prøver vi 

igen. Hvis vejret vil det, så påbegynder vi arbejdet med at køre kalk ud 

tirsdag i næste uge. 
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Putteturnering Breinholtgård Golf Klub  

 

 

 

Turneringsudvalget afholder 5 putte-turneringer og en finale cup-turnering i 

løbet af året. 

Det er en god mulighed for at træne denne vigtige del af golf spillet, og vi håber 

at rigtig mange vil deltage. 

Der er plads til alle – både dem, der er født med et konkurrence-gen og dem, 

der blot have en fornøjelig runde på puttegreen. 

De første 2 turneringer afholdes lørdag den 5. maj kl. 10:00 til 11:30 og søndag 

den 6. maj 14:30 til 16:00. 

Udover at deltage i putteturneringerne er der mulighed for at følge vore 

elitespilleres kamp for point i Danmarksturneringen. 

  
 

 

Putte-turneringen spilles i 4 rækker: 

Række A: op til hcp. 11,4 

Række B: hcp = 11,5 til 26,4 

Række C: hcp = 26,5 til 36 

Række D: hcp = 37 til 54  
 

 

Tilmelding er ikke nødvendig, du møder blot op indenfor ovennævnte perioder. 

Turneringsfee: 20 kr. pr. runde. 

Man må spille så mange runder man ønsker på de 5 turneringsdage – den 

bedste runde er tællende. 

Efter 5. runder går de bedste (ca. 50 %, dog max. 8 i hver række) videre til en 

finale cup-turnering den 19. august kl. 09:30. 
  

 

”Spectators' Code”  
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Vejledning til tilskuere i forbindelse med turneringsaktiviteter på Breinholtgård. 

 

Til tilskuere, hjælpere, forældrer eller pårørende der overværer 

golfturneringsaktiviteter i regi af Breinholtgård Golfklub på Breinholtgård 

Golfklub anlæg! 

 

Der skal ikke være tvivl om, at din beslutning om at ville overvære 

golfturneringsaktiviteter på Breinholtgård Golf Center ER EN RIGTIG GOD 

BESLUTNING.  

 

Du får selv motion, frisk luft, møder andre ligestillede – og ikke mindst – så 

sætter de spillere som du har mulighed for eller vælger at følge og støtte, 

meget stor pris på din opbakning. 

 

Som tilskuer anmodes du om at efterleve følgende principper for ”good 

spectators conduct”: 

•    Husk at slukke din mobiltelefon – eller stil den på lydløs, såfremt det er af 

livsvigtig betydning for dig at den er tændt mens du overværer spillet på banen! 
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•    Undlad at samtale med såvel spillere – bade hjemme- og udebanespillere 

og evt. caddies – mens der spilles på banen. 

•    Placer dig uden for eller til siden for den fairway du er ved, og undlad at 

komme I nærheden af en bold i spil. 

•    Skulle du komme I en situation, hvor du kan tilbyde din hjælp i forbindelse 

med søgning efter en bold, undlad da at træde evt. højt græs ned. 

•    Såfremt en funden bold kan være spillerens, undlad da at berøre den. 

•    Undlad at bære, holde eller f. eks. rengøre en spillers køller/jern/putter eller 

bag under spil. 

•    Undlad at indgå i diskussion af opståede spørgsmål om golf- eller lokale 

regler. Der kan alt afhængig af matchtype, være forskel på eks. vis de lokale 

klubregler klubber imellem. Lad spillerne i samråd med deres ”captain” 

håndtere sådanne udfordringer. 

•    Stå og ti stille såfremt du står i nærheden af en spiller der er ved at 

forberede sig på eller ved at gennemføre et slag/put – og undlad venligst at 

bruge kamera tæt på spillerne. 

•    Har du børn med som tilskuere – sørg da for at de også følger ovenstående 

regler – og tænk på deres sikkerhed.  

Er du I tvivl - kontakt Matchledelsen eller en dommer på banen! 

 

Du ønskes en god dag i reinholtgård Golf Klub. 

 

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg/NOV 2015. (Rev. April 2018)  
  

 

Bedsteforældrematch  
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Golfrejse  
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