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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 2. april 2019 10:04

Emne: Åbnings turnering - Gratis træning - Greenfee Club No 1

Åbningsturnering søndag den 7. april  

Turneringen er en åben makker/partner-turnering. 

Turneringen spilles som en single turnering, hvor hver spiller i parret afleverer 

sit scorekort således, at der kan reguleres handicap, men præmierækken 

baseres på Four-ball, dvs. parrets bedste Stableford score på hvert hul er 

tællende (beregnes i Golfbox). 

Max antal par er 72 (144 spillere). 

Spillere med DGU kort med mærke kan ikke deltage. 

Der spilles 1 runde over 18 huller den 7. april 2019 kl. 09:00 på Skoven - 

Sletten, Breinholtgård Golf Klub. 

Ved tilmelding skal anføres hvilket teested man ønsker at spille fra. 
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Tilmelding påbegyndes torsdag den 14. marts 2018 kl. 18:00. 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 5. april 2019 kl. 12:00. 

Tilmelding skal ske parvis: 

• På Golfbox eller

• På 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 parrets handicapsum. 

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 120 kr. pr. par. 

Betaling skan ske ved 

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

kontonr. 3238975.

eller 

• via MobilePay til nr. 67617

I feltet "Meddelelse til modtager" henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives 

ÅT + Medlemsnr. + så meget af navnet som der er plads til således, at vi kan 

se, hvem der har indbetalt turneringsfee til Åbningsturneringen 2019. 

Betaling skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. 

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

08:40. 

Kl. 08:40 mødes alle ved Puttinggreen til information. 
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Kl. 09:00 er der gunstart. 

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. 

Efter turneringen serverer Restauranten en buffet for 99 kr. (betales i 

restauranten) 

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

Turneringsledelse: Niels Erik Jensen   (3027 0759)   turnering.bgk@gmail.com  

Gratis fælles træning for HCP 30+ 

Så er der mulighed for gratis fælles træning, til de medlemmer som har et 

handicap på 30 eller derover. 
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Tilmeldingen skal ske direkte til Pro Shoppen på telefon 75 46 11 00, eller ved 

henvendelse i Pro Shoppen. 

Tilmeldingen går efter "først til mølle" princippet. 

Der er plads til 10 deltagere pr. hold. 

Der kan kun bestilles 1 lektion pr. medlem. 

Datoer for træning:  

Damer/herrer den 27. april klokken 09:00 

Herrer den 4. maj klokken 09:00 

Damer den 11. maj klokken 09:00 

Damer/Herrer den 18. maj klokken 09:00 

Greenfee Club No 1.  

Har du bestilt Greenfee Club No 1.? 

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.   
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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. 900,-   

Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 


