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Fra: Breinholtgård golfklub

Sendt: 11. september 2018 20:36

Emne: Regionsgolf - Kørsel på banerne

Regionsgolf 2019 - kom frisk!. 

• Status for BGK deltagelse i Regionsgolf 2018 kan ses via dette link:

https://www.bggc.dk/turneringer/regionsgolf/regionsgolf-2018/.

Heraf fremgår det at der har deltaget seks (6) hold i årets turnering, hvoraf et 

hold blev puljevinder og gik videre til slutspillet. Her tabte holdet matchen i 

kvartfinalen. Til lykke til holdet i Vest Veteran – C-rækken. 

• Tak til Finn Hansen for varetagelse af Koordinatoropgaven i sæson 2018.
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Desværre ønsker Finn Hansen ikke at fortsætte som BGK 

Regionsgolfkoordinator. Som følge heraf efterspørger BGK Bestyrelse herved 

en eller måske to frivillige der kan og vil varetage denne koordinerende opgave 

i sæson 2019. Vil du give en hånd med i relation til denne opgave, kontakt da 

gerne Mogens Mikkelsen info@bggc.dk eller Kim Meyer, mail: 

kim58outlook@mail.dk. 

• Kender du ikke til Regionsgolf, så er der en kort introduktion til denne

aktivitet her.

Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klubgolfere i Danmark,

både hvad angår deltagende klubber, deltagende hold /spillere (ca. 10.000)

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 vide mere om Regionsgolf – og hold dig ikke tilbage - og

kontakt gerne Mogens Mikkelsen eller Kim Meyer såfremt du skulle have

spørgsmål til denne aktivitet.  Du kan endvidere læse mere og flere detaljer

vedrørende Regionsgolf i regi af BGK via link:

https://www.bggc.dk/turneringer/regionsgolf/

Der kan også læses yderligere i klubbladet, som snart er på vej. 

• Henset til at tilmelding til Regionsgolf 2019 allerede skal ske inden den 15.

november 2018, skal du herved opfordres til allerede nu at tilkendegive,

hvorvidt du gerne vil deltage på et af BGK hold i sæson 2019. Tilkendegivelse

herom bedes gennemført i Golfbox under aktiviteten ”BGK Regionsgolf 2019” –

Tilmeldingen ligger under oktober måned i turneringsmodulet  klik her. Såfremt
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du kunne have interesse i at give en hånd med som koordinator eller måske 

holdkaptajn, udnyt da muligheden for allerede i forbindelse med din 

tilkendegivelse om at ville deltage, også at tilkendegive dette. 

Golfbiler & Scooter  

Den kraftige regn de seneste par dage, har gjort banen meget våd, og det er 

derfor vigtigt at holde øje med Banestatus, mht. kørsel med golfbil og scooter. 

Lige p.t.er det ikke tilladt at benytte disse, men vi håber dog det ændres ganske 

snart.  
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