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Breinholtgård Golf Klub inviterer til 

Girls “ In Between” Golfers 2019 

DGU junior-/ynglingeranglisteturnering 

 

Dato/tid: Søndag den 8. September 2019 kl. 8,00 

Spillested: Breinholtgård Golf Center, Kokspangvej 17-19, 6710 Esbjerg V. 

Åben/lukket: Turneringen er åben pigeturnering for junior- og ynglingespillere årgang 

1994 – 2007  (12-25 år )  
Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt hjemmeklub-medlemskab 
af DGU godkendt klub. 

Max. deltagerantal: 48 deltagere fordelt på to rækker: 
A-Rækken  Hcp.:   8,1 – 26,4           24 piger 
B-Rækken  Hcp.: 26,5 – 36,0           24 piger 

Ikke udfyldte pladser i én række overgår til den anden række. 

Handicapgrænse: A-Rækken 8,1 – 26,4    B-Rækken   26,5-36,0 

 gyldigt EGA handicap. 

Turneringsfee: 200,- kr. pr. deltager, der dækker deltagelse, samt frokost 

 incl. Lille sodavand, samt prøvespil i ugen op til turneringen. 

Turneringsform: A-Rækken: 27 hullers slagspil Brutto,  

 B-Rækken: 27 hullers Stablefort med fuld spille Hcp. 

Teesæt: Der spilles fra tee 46 for begge rækker. 

Wild cards: Breinholtgård Golf Klub disponerer over 4 wild cards, som kan tildeles 

spillere som evt. kommer på venteliste, eller hvor man vurdere af 
vedkommende trods alder skal have en chance for at snuse til 

turneringen. 

Tilmelding: Tilmelding skal ske via Golfbox. 

Tilmeldingsfrist: Senest lørdag 24. august 2019 kl: 00:00 

Venteliste: Spillere der evt. ikke umiddelbart kommer med i turneringen sættes på 
Venteliste, og bliver rækkerne ikke fyldt ud overgår pladserne til den 
anden række. 

Startliste: Offentliggøres torsdag d. 29. August 2019 på Golfbox. 

Afstandsmålere: Der må bruges afstandsmålere. 

Maksimal spilletid: Den maximale spilletid for en runde bør ikke overskride 4 timer. 

 Sørg for at hold tempo i bolden. 

Caddie: Der må ikke benyttes caddie. 

Golfcarts: Der må ikke benyttes persontransporterende vogne. Overtrædelse af 
dette forbud medfører diskvalifikation fra turneringen. 

Regler: Der spilles efter de af R&A senest fastsatte regler. 

Lokale regler: De for klubben normalt gældende lokale regler anvendes. 

Spilleorden: Der spilles så vidt muligt trebolde. Startorden afgøres ved lodtrækning. 
Samme startorden til de sidste 9 huller. 
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Breinholtgård Golf Klub inviterer til 

Girls “ In Between” Golfers 2019 
DGU junior-/ynglingeranglisteturnering 

 

 

Scorekort: Afhentes senest 30 minutter før start. 

Træning før turneringen: Der tillades greenfee frit spil for deltagere i turneringen én dag i de 
sidste 8 dage op til turneringen. Booking via golfboks, på samme 
betingelser som alm. Medlemmer. 
 

Træning mellem runder: Øvespil på banen mellem runderne er ikke tilladt (regel 5.2b). Straf 
for overtrædelse af regel 5.2b er diskvalifikation. 

For sen ankomst til start: Hvis spilleren ankommer for sent til startstedet, men inden 5 minutter 
efter den fastsatte starttid idømmes Generel straf iht. regel 5.3a. 
Senere ankomst medfører diskvalifikation. 

Afgørelse ved lige 
scores: 

Der spilles sudden death om førstepladsen. Hul 18 anvendes. 

Efterfølgende placeringer fordeles efter således: 

    A-Rækken:  efter bedste Bruttoscore  på de sidste 9,6,3,1. 

    B-Rækken:  efter bedste Stablefordscore på sidste 9,6,3,1.

Protester, indgivelses- 
frist og dommer: 

Hvis spillerne under spillet kommer i tvivl eller i strid, angiver regel 
20.1c, hvorledes de skal forholde sig. Protester, uoverensstemmelser 
og afgørelser administreres efter regel 20.2. 

Godkendt golfudstyr Der skal spilles med godkendt golfudstyr iht. de lister, der opdateres af 
R&A på www.randa.org 

Præmierækker: Der er præmier til de 3 bedst placerede i hver række, samt præmier til 

tættest flaget på alle 8 par-3 huller.  

Privatlivspolitik: I forbindelse med turneringen vil der blive optaget foto og video i og 
omkring Klubhuset og på banen. 
Offentliggørelse af visse billeder (portræt- og holdbilleder) kræver et 
samtykke. Ved tilmelding på Golfbox skal der svares JA eller NEJ til et 
spørgsmål, om du giver dit samtykke hertil. (Se BGK’s Privatlivspolitik 
på hjemmesiden). 
Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Forplejning: Efter de første 18 huller vil der være 30 til 60 min. Pause alt efter 
hvor hurtigt de første 18 huller afvikles, hvor der vil være frokost + 1 
lille sodavand pr. spiller. 

Afbud: Afbud indtil 24. august 2019 kl. 18.00 sker ved afmelding på 

Golfbox. Herefter kan afbud pga. sygdom mm. kun ske til 

turneringsleder Rikke Porsholdt Thrane tlf.: 40315701. 

Rangliste: Turneringen er godkendt af DGU som juniorranglisteturnering. 

Turneringsledelse: Breinholtgård Golf Klubs Junior afdeling. 

 

http://www.randa.org/

