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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 9. april 2019 15:32

Emne: Ægtepar/samlever turnering - Klubmesterskab i hulspil

Klubmesterskaber i hulspil. 

Tilmelding til grundspillet i klubmesterskaberne i hulspil åbnes på Golfbox 

onsdag den 10. april  kl. 12:00. 

Det er et nyt tiltag i år og vi håber på en rigtig god tilslutning. 

Der spilles i en DAME- og en HERRE-række. 

Der er ingen aldersgrænser. 

Max Hcp for damer: 22,0 

Max Hcp for herrer: 18,0 

Grundspillet er et puljespil, hvor alle spiller 5 matcher mod forskellige 

modstandere. 

Matchlisten offentliggøres den 1. maj. De 5 matcher skal være afviklet senest 
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20. august.

Matchdeltagerne bestemmer selv spilletidspunkt. 

De 8 eller 4 bedste (afhængig af deltagerantallet) fra grundspillet går videre til 

slutspillet (cupturnering). 

Der spilles kvartfinaler lørdag den 21. september, semifinaler og finaler spilles 

søndag den 22. september. 

Læs mere om turneringen på hjemmesiden. 

Ægtepar/Samlever Turnering 2019  

Så er chancen der igen, for at deltage i ”Ægtepar/Samlever turneringen på 

Breinholtgård” og derved få mulighed for, at spille med/mod par I normalt ikke 

spiller med.  

Det er en rigtig god mulighed, for at lære nye golfere at kende. 

Alle ægtepar/samlevere, der er medlemmer i Breinholtgård Golf Klub, kan 
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deltage i turneringen.  

Deltagerne inddeles i grupper på 5 til 6 par, hvor alle par i den samme gruppe, 

spiller mod de andre par i gruppen, dette foregår i løbet af 5 måneder hen over 

sommeren, grupperne sammensættes, hvis muligt således, at parrene har 

nogenlunde samme styrke, og i videste mulig omfang ikke har spillet sammen i 

sidste sæson. 

Matchformen er Mixed Greensome hulspil, hvor der spilles max 18 huller. 

Det vil sige at både manden og kvinden driver ud fra alle teesteder, hvorefter 

man vælger den bold man mener det er mest hensigtsmæssig at spille videre 

med, hvorefter man slår skiftevis til denne ene bold til bolden er i hul. 

Matchprogrammet løber fra onsdag 01. maj 2019 til og med søndag 14. 

september 2019 

For at der skal være lidt at spille om, har vi fastsat en uændret matchfee på: 

300,00 kr. pr. par, og der vil være præmie til de 2 bedste par, i hver gruppe. 

De nærmere matchpropositioner vil I modtage sammen med holdinddelingen. 

Tilmeldingen til den gennemgående ægtepar/samleverturnering 2019 sker ved 

at man senest søndag 14.04.19 sender en mail til følgende mailadresser:  

Til: hev@esenet.dk & per@norsten.dk, 

Mailen SKAL indeholdende følgende tekst:  

Vi ønsker hermed at tilmelde os ægtepar/samleverturneringen 2019  

Herrenavn, medlemsnummer, telefon el mobilnummer, e-mail adresse 

Damenavn, medlemsnummer, telefon el mobilnummer, e-mail adresse 
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HUSK derefter at overføre den nævnte matchfee på 300,00 danske kroner pr. 

par til følgende konto: 

Reg. nr. 2540 kontor nr. 8976 912 676 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER søndag 14.04.2019.  

NB: Hele turneringsprogrammet laves dagen efter.  

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


