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Fra: Breinholtgård Golf Klub
Sendt: 27. november 2018 13:20

Emne: Greenfee Club No One - Måtter og vinterbane - Nisseturnering

Husk tilmelding til Nisseturnering på søndag. 

Se nærmere info sidst i denne mail. 

Vintergreen, vintertee og måtter  

Så er tiden kommet til, at vi for at 

skåne banerne overgår til at spille fra 

vintertee, spiller på måtter på alle 

klippede arealer (undtagen green), 

samt spiller til vintergreen. 



2

Alle vintergreens forsynes med et orange flag.  

Når der skal spilles til vintergreens, placeres et orange flag ved 1. tee-sted på 

hver sløjfe. 

Det betyder, at selv om der står et flag i hullet på sommergreens skal der 

spilles til vintergreens. 

Der er mulighed for at sommergreens åbnes igen. Dette tilkendegives ved at de 

orange flag ved tee-stederne fjernes og at en golfbil kører rundt på banen med 

et blåt flag. Når spillerne tydeligt har bemærket bil og flag, kan de afgøre, om 

de vil spille resterende huller til sommergreens. 

 Vores hjemmeside vil ligeledes give denne information. 

Spilles der til vintergreen, og en bold kommer til hvile på en sommergreen, må 

denne ikke spilles herfra, den skal droppes ud. 

Spilleren skal løfte bolden og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke 

nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for 

lempelse må ikke være i en hazard eller på en green. 

Der kan ikke hcp reguleres.  

Greenfee Club No One 
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Så er salget af Greenfee Club No 1. 

sat igang. 

Du kan bestille det på info@bggc.dk, 

og så giver vi besked, når det er klar 

til afhentning. 

Greenfeeclub no. 1 er en populær 

fritspilsordning mellem 6 jyske 

golfklubber, hvor du som 

fuldgyldig medlem af en af de 6 

klubber kan spille næsten 

ubegrænset på de 5 andre baner alle 

ugens dage.  

Gældende betingelser for brug af kortet i 2019: 

- Kortet kan kun benyttes ved bestilte og bekræftede tider (og dermed ikke

boldrendetider)

- Kortet skal bæres synligt på bag´en

- Kortet er personligt

- Bookede tider skal altid bekræftes senest 15 min. før start

- Kortet kan benyttes alle hverdage hele dagen samt i weekends og

helligdage FØR kl. 09.00 og EFTER kl. 12.00. Spilles der i dette tidsrum

opkræves greenfee-betaling, (begge tider inklusiv).

- Kortet kan IKKE benyttes i forbindelse med deltagelse i åbne

klubturneringer, klub-i-klub-turneringer, venskabsturneringer samt

arrangementer, såsom Company Days – her betales greenfee efter de

gældende regler i den pågældende klub

- Junior-frit-spils-ordningen er gældende, dvs. at en seniorspiller kan tage 3

juniorer gratis med på runden. Alle skal dog spille i bold sammen.

- Kortet kan ikke kombineres med andre rabataftaler

Prisen i 2019 er kr. 800,- ved bestilling inden den 20. december 2019, og 

herefter koster det kr. 900,-  
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Nisseturnering  




