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Fra: Breinholtgård golfklub 

Sendt: 15. maj 2018 12:28

Emne: Pinseturnering - Maraton Golf

Husk tilmelding til på søndag. 

Husk at det er på søndag, der er Pinseturnering, tilmelding er åben i Golfbox. 

Sponsor: Loftet Fine Dining 

Turneringen er en åben single stableford turnering. 

Max antal deltagere: 144. 

Kun spillere med EGA handicap kan deltage. 

Spillere med DGU kort med mærke kan ikke deltage. 
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Der spilles 1 runde over 18 huller den 20. maj 2018 kl. 05:00 på Skoven - 

Sletten, Breinholtgård Golf Klub. 

Ved tilmelding skal anføres hvilket teested man ønsker at spille fra. 

Tilmelding påbegyndes 4. maj 2018 kl. 12:00. Sidste frist for tilmelding er 18. 

maj 2018 kl. 12:00. 

Tilmelding skal ske på: 

• Golfbox eller

• Tilmeldingslisten på opslagstavlen.

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. 

Der spilles i 2 lige store rækker opdelt efter handicap. 

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 er 70 kr. pr. deltager. 

Betaling skal ske ved 

• via netbank (bankoverførsel) til Nykredit Bank, reg. nr. 8117, kontonr.

3238975.

I feltet "Meddelelse til modtager" skal der skrives PT + DGU nr. + "så meget af

dit navn som der er plads til" således, at vi kan se, hvem der har indbetalt

turneringsfee til Pinseturneringen 2018.

Betaling skal ske inden tilmeldingsfristens udløb.

Scorekort skal afhentes ved skranken i Lobbyen på turneringsdagen inden kl. 

04:40. 

Kl. 04:40 mødes alle ved Puttinggreen til information. 

Kl. 05:00 er der gunstart. 
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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 

Efter turneringen serverer Restauranten en brunch for 100 kr. (betales i 

restauranten) 

forhåndstilmelding på listen eller i Golfbox vil gøre det lettere for Restauranten. 

Brunchmenu: 

Rundstykker, brød, lun leverpostej med champignon og bacon, scrambled æg 

med bacon, cocktailpølser, 

ost, 2 slags syltetøj, 2 slags pålæg, juice samt kaffe og the. 

Golf Maraton. 

Åbent Vestjysk Golfmarathonmesterskab 2018 

i samarbejde med bl.a. TorreMirona Golf og Spa Ressort  
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Formålet med matchen er at skabe en årligt tilbagevendende turnering, med 

såvel sportslige, mentale som fysiske udfordringer for deltagende spillere. 

Matchen er en åben turnering. 

Matchen spilles over tre (3) runder á 18 huller på en og samme dag. Spillerne 

vil dermed blive udfordret både fysisk og mentalt! Mesterskabet spilles over tre 

runder med gunstart i hver runde. 1. runde forventes at starte kl. 05:30, og 3. 

runde forventes afsluttet ca. 19:00 samme dag.  

Der vil være mulighed for at deltage i følgende kategorier/rækker: Single: 

Damer/Herrer der spiller tre x 18 huller golf på samme dag. 

Matchform: Der spilles Stableford og max. HCP er 24 for både herrer og damer. 

Der må ikke anvendes golfvogn. Hver runde må maximalt vare 4 timer. Der 

spilles generelt i 3-bolde og man skifter spillemakkere efter hver runde. Vinder 

er den spiller med det højeste antal Stableford points efter 3 runder. Der spilles 

fra tee 57/46 på alle runder. 

Matchfee er 525,00 kroner pr. deltager. Matchfee går til dækning af bl.a. 

præmier, forplejning (morgenbuffet, frokostbuffet og grillarrangement efter 3. 

runde, væske og frugt undervejs) samt et minde om dagen. 
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Tilmelding via Onlinetilmelding i Golfbox – ” Åbent Vestjysk 

Golfmarathonmesterskab 2018”. Tilmeldingsgebyret dækker forplejning under 

og imellem de tre golfrunder samt deltagelse i Sct. Hans arrangement på 

dagen. 

Spilledato: 23. juni 2018. 

Tilmelding er åbnen 

Tilmelding lukker:10. juni 2017 kl. 12:00. 

Gebyrer for deltagelse – som ovenfor anført. 

Præmier: Vindere i hver række modtager en vandrepokal med tilhørende 

mindepokal. Vinderne i begge rækker vil udover de ovenfor anførte pokaler 

også vinde et golfophold i Spanien for to personer i Spanien. Omtale af stedet 

se her: http://www.hoteltorremirona.com/en/torremirona-relais-hotel-golf-amp-

spa.html. Derudover forventes der at være ”Hole in one” præmier i form biler, 

ure og golfprodukter fra en anerkendt produkt leverandør. Atallet og omfanget 

af præmier vil naturligvis hænge sammen med antal deltagere. 

Golf Mini Maraton & Skt. Hans. 

Skulle du ikke være i form til at gennemføre 3 runder i forbindelse med Åbent 

Vestjysk Golfmaratonmesterskab, så planlægger BGK Eliteudvalg endvidere 

på, og på samme dag, at gennemføre en ”Golf Mini  Marathon” på Par -3 bane, 

i form af 3 x 9 huller med tilhørende Skt. Hans arrangement for både deltagerne 

i begge marathonturneringer og BGK medlemmer i øvrigt.  

Er du motiveret? Hvis ja - så meld til, matchen er åben for tilmelding  

Vel mødt.   
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