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Turneringen 

Turneringen er en åben holdturnering (4-mandshold) fredag den 30. august 2019. 
Der spilles Stableford med fuldt spillehandicap, der er ingen handicapgrænse, men der tildeles max. 36 
slag. Der spilles i én række og de 3 bedste scorer på hvert hul er tællende. 

Program 

Kl. 08:00 Morgenmad og underholdning. 
Kl.  09:30 Gunstart på Skoven - Sletten. 
Kl. 18:00 Præmieoverrækkelse og spisning i Musikhusets foyer. 
Kl. 20:00 Esbjerg revyen 

Tilmelding 

Der åbnes for tilmelding torsdag den 25. april kl. 12:00. 
Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. august kl. 18:00. 
Deltagerantallet er begrænset til 100. ”Først til mølle” princippet er gældende. 

Tilmelding skal ske således: 

 Via Golfbox 
 Via mail til turnering.bgk@gmail.com 

Ved tilmelding via mail sendes en kvittering for modtagelse. 

Ved tilmelding skal DGU nr. og navn på alle deltagere oplyses, 
desuden skal DGU nr. og navn oplyses på den der overfører betalingen. 
Hvis der ønskes ledsagerbilletter til middag og revy, skal antallet oplyses sammen med tilmeldingen. 
Man kan tilmelde sig som 4-mands hold, 3, 2 eller 1 person. 
Ikke fuldtallige hold sammensættes til hold af turneringsledelsen. 

Betaling 

Betaling for spillere og evt. ledsagere skal ske ved: 

 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 GR + DGU nr. + så meget 
af dit navn som der er plads til. 
Betaling skal ske senest ved tilmeldingsfristens udløb. 

Priser 

 Turneringsdeltagere, prisen dækker: 
Turneringsfee, Morgenmad, 3-rettes middag i Musikhuset samt Esbjerg Revyen. 
Greenfee for ikke BGK medlemmer 

 Ledsagere, prisen dækker: 
3-retters menu i Musikhuset samt Esbjerg Revyen. 

Turneringsdeltagere (medlemmer af BGK):  525 kr. 
Turneringsdeltagere (Ikke medlemmer af BGK):  620 kr. 
Ledsagere: 550 kr. 

Turneringsledelse 

Niels Erik Jensen,  turnering.bgk@gmail.com,  30270759 


