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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 9. januar 2019 09:31

Emne: Årsevaluering

Årsrevision 2018.  

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) har i lighed med tidligere, 

gennemført den årlige revision af alle medlemmers golfhandicap – eller næsten 

alle. Spillere der er meldt ind i 2018 er IKKE med i revisionen før til næste år, 

med mindre man har flyttet scorearkiv fra en tidligere klub i løbet af 2018. I det 

tilfælde tæller de pågældende spilleres scores med som alle andre, der har 

været medlem af BGK i mere end et år.  

Nedenstående viser hvor mange medlemmer der har fået nyt eller beholdt sit 

golfhandicap pr. ultimo 2018. Der er 213 medlemmer der starter sæson 2019 

med et ”Klubhandicap”. HUSK – et gyldigt EGA handicap kan erhverves ved at 

indberette og få godkendt tre (3) scores i Golfbox.    
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Såfremt man som medlem af BGK er tilmeldt ”Golfbox” med en sikkert virkende 

mailadresse, så skulle man allerede nu have modtaget en autogeneret mail, 

hvoraf det fremgår, hvorvidt man har fået nyt handicap eller ikke.     

Såfremt man af en eller anden årsag ikke er enig i det meddelte handicap, så 

kan der gøres skriftlig indsigelse hertil, ved at henvende sig til BGK ORH inden 

udgangen af januar 2019. Indsigelse med tilhørende rigtig god begrundelse for 

et andet golfhandicap skal sendes til BGK ORH mail adresse: 

”kim58meyer@outlook.dk”, hvorefter evt. indsigelser vil blive behandlet snarest 

efter modtagelsen.  

Rigtig god golfsæson 2019 til alle  

På vegne af Ordens-, Regel- og Handicapudvalget 

Kim Meyer    
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Nye datoer til, INTRO TIL DE NYE GOLFREGLER   

Tilmelding kan ske på dette link: TILMELD HER  

• 10. januar 2019, kl. 19:00 – 22:00

• 19. januar 2019, kl. 13:00 – 16:00

• 7. februar 2019, kl. 19:00 – 22:00

• 21. februar 2019, kl. 19:00 – 22:00

• 7. marts 2019, kl. 19:00 – 22:00

(Mulighed for spisning inden i restauranten)

• 21. marts 2019, kl. 19:00 – 22:00

(mulighed for spisning inden i restauranten)

Max deltagerantal er 40 personer pr. arrangement.       




