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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 15. august 2019 16:26

Emne: Nyhedsbrev

Kære alle medlemmer i Breinholtgård Golfklub  

I anledning af, at vi Nicolai Dahl og Jeppe Thybo i næste uge drager mod USA 

for at gå på college de næste 4 år, inviterer vi hermed jer alle til at komme og 

sige farvel, give en krammer og hygge sig med os. 

Lørdag d. 17/8-2019. ca. kl. 17.30 efter divisionsmatcherne i 

restauranten på Breinholtgård.    

Her vil der blive serveret en øl, sodavand eller et glas vin til alle, som har lyst. 

Vi håber samtidig også, at I alle har lyst til at komme ud på BGK tidligere på 

dagen, idet vi hele dagen spiller Divisionsmatch, og i den forbindelse kunne 

bruge alt den støtte, vi kan få. 

Vi glæder os meget til at se alle, der dukker op og sige på gensyn. 
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Med venlig hilsen  

Jeppe og Nicolai 

Spændende weekend i vente for BGK hold i DGU Holdturnering 2019  

I weekenden den 17. – 18. august 2019 spilles de sidste to runder (5. og 6. 

runde) i DGU Holdturnering/Danmarksturnering 2019. I lighed med tidligere 

sæsoner har den forgangne vinter og forårs hårde arbejde/træning, og ikke 

mindst resultaterne opnået i de forudgående fire turneringsrunder, bidraget til, 

at der er rigtig meget at spille om for alle hold i den kommende weekend. 

Lørdag den 17. august spiller 1. division damer og 2. division herrer på 

hjemmebane på BGK anlæg. 1. division damer skal møde Kolding, som BGK 

kun tabte knebent til i Kolding. Såfremt BGK damerne kan besejre Koldings 

damer, er holdet sikret forbliven i 1. division. Skulle det, imod forventning, ikke 

blive til sejr om lørdagen, så har dameholdet en chance mere. Om søndagen 

den 18. august skal holdet til Sdr. Jyllands Golfklub, hvor modstanderen ligger 

sidst i divisionen, og BGK´s damer besejrede Sdr. Jyllands Golfklub 8-4 på 

BGK´s anlæg tidligere på sæsonen.  
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Ligeledes lørdag den 17. august kan BGK´s 1. hold herrer i 2. division, i en 

forventeligt både tæt og spændende match mod Varde Golf Klub´s bedste 

herrer, sikre sig puljesejren og dermed for 2. år i træk sikre sig en plads i 

kvalifikationsspillet med henblik på oprykning til 1. division. Lokalopgør er altid 

spændende – og vil med sikkerhed også blive det i denne omgang. BGK´s 

herrer har dog aldrig tabt til Varde på egen bane. På trods heraf vil BGK´s 

herrer være maks klar og vil naturligvis forsøge at sikre sig puljesejren inden 

matchen imod Sdr. Jyllands Golf Klub den 18. august 2019 på deres bane.  

BGK´s 2. herrehold i 4. division ligger i deres pulje á point med Benniksgaard. 

BGK skal den 17. august spille ude imod Jelling, der i matchen på BGK´s 

anlæg blev besejret 11:1. Såfremt (eller når) BGK  har vundet i Jelling, så er 

der tale om en reel puljefinale imod Benniksgaard på Breinholtgård søndag den 

18. august. Vinder BGK medfører det direkte oprykning og tilbagevenden til 3.

division.

BGK´s 3. herrehold i 5. division har kniven på struben. De skal den 17. august 

en tur til Ribe, der fører puljen. En svær kamp. Hvor en delt match (eller mulig 

sejr) vil være tilfredsstillende. Dermed kan BGK selv afgøre, hvorvidt de skal 

forblive i 5. division og undgå nedrykning i matchen imod Sdr. Jylland, der 

inden 5. runde kun har et point mere end BGK´s hold.  

Endelig så skal BGK seniorhold i 2. Division Vest spille imod Dejberg på deres 

bane den 17. august og den 18. august imod Give på BGK´s anlæg. BGK kan 

med en sejr i matchen imod Dejbjerg, der er 2´er puljen, allerede om lørdagen 

sikre sig  to point og direkte oprykning til 1. division. Søndag den 18. august 

skal BGK seniorer spille på BGK anlæg imod Give, hvor holdet, såfremt det 

ikke lykkes om lørdagen, fortsat har en mulighed for via to point at sikre sig 

oprykning.  

Holder man af golf og har man klubfølelse, så er der rig mulighed for at støtte 

op om BGK´s bedste spillere i forbindelse med deres forsøg på at opnå de 

forventede kamp og samlede turneringsresultater. Kom ud på BGK´s anlæg 
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begge dage, og støt op om BGK, BGK holdene og ikke mindst de enkelte 

spillere. De fortjener det. 

Endelig så er det den 17. august 2019 sidste match, hvor både Nicolai Dahl og 

Jeppe Thybo spiller på hjemmebane, inden de (midlertidigt) forlader BGK, for 

de næste år at uddanne sig i USA.  Mød frem og ønsk dem alt det bedste i 

USA.  

Starttider lørdag d. 17. august 2018: 

1. DIV/Damer: Foursomes slår ud kl. 08:00 – og de fire singler starter

forventeligt 13:00 på dagen.

2. DIV/Herrer: Foursomes slår ud 08:30 – og de seks singler slår ud fra kl. ca.

13:20.

Starttider søndag d. 18. august 2018: 

4. DIV/Herrer: Starter med første slag kl. 08:00

5. DIV/Herrer: Starter med første slag kl. 09:20

2.DIV/SEN: Starter med første slag kl. kl. 10:20.
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Rigtig god weekend – vi ses på BGK fantastik flotte bane. 

Kim Meyer/ 

BGK Eliteudvalg 

Dansk Golf Union udskyder overgangen til nyt World Handicap System (WHS) 
til 1. januar 2021 

Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel- opg Handicapudvalg (ORH) har 

tidligere via Nyhedsbreve og på denne hjemmeside, orienteret om proces og 

planlægning hen imod overgangen til nyt World Handicap System (WHS) til 1. 

januar 2020. 

Oprindeligt var planen, at WHS skulle implementeres globalt pr. 1. januar 2020. 

European Golf Association (EGA) er imidlertid forsinkede med færdiggørelsen 

af den endelige version af systemet, som stadig ikke foreligger i sin helt 

endelige form, samt med færdiggørelsen af regler og principper for, hvordan 

man omregner fra det nuværende EGA-handicap til et nyt WHS handicap. 
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Desuden præsenteres et oplæg til undervisningsmaterialer fra EGA først for 

landenes unioner til september. 

I erkendelse af forsinkelsen på snart et halvt år, har EGA i denne sommer 

besluttet, at de europæiske lande frit kan vælge at implementere WHS i 

perioden fra 1. januar 2020 eller udskyde til 1. januar 2021. Det er denne sidste 

mulighed DGU nu har valgt at aktivere. 

DGU har løbende fulgt processen fra EGA, og har kunnet se udfordringerne 

med at nå at teste teknikken og især udfordringerne med at nå at klæde 

klubber og klubbernes handicapansvarlige på i en sådan grad, at de vil kunne 

svare tilfredsstillende på spørgsmål fra medlemmerne, samt bruge systemet til 

deres arbejde med administration af medlemmernes handicap. 

Med de udfordringer som processen har haft indtil videre, har DGU også været 

bekymret for at komme til at fungere som testland for de børnesygdomme, som 

utvivlsomt vil opstå i forbindelse med implementeringen af dette nye WHS. Da 

der nu er åbnet mulighed for at udskyde implementeringen, vurderes det at 

blive en stor fordel at vente og drage nytte af andre landes erfaringer i løbet af 

2020.  

Dansk Golf Union prioriterer meget højt at skabe en så gnidningsfri proces som 

overhovedet mulig for de danske golfspillere og golfklubber, og udskyder derfor 

overgangen til 1. januar 2021. 

“Vi frygter, at en presset overgang til et helt nyt og anderledes handicapsystem 

vil have stor betydning for dagligdagen i golfklubben og resultere i frustration for 

både ansatte og frivillige, samt golfspillere i de danske golfklubber. Det er en 

risiko, vi ikke ønsker at løbe, når der nu er åbnet for en anden og i vores øjne 

mere tilfredsstillende implementeringsdato” siger Morten Backhausen, direktør 

DGU. 

DGU klar over at denne udsættelse rejser en hel række spørgsmål som 

klubberne og klubbernes handicapansvarlige gerne vil kunne svare på. Der vil 
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blive arbejdet på højtryk for finde svar til disse spørgsmål, samt at komme med 

en mere detaljeret plan for, såvel hvad der skal ske i overgangsåret 2020, som 

hvordan undervisning mm. vil blive planlagt i løbet af 2020.  

Læs den officielle pressemeddelelse her https://www.golf.dk/nyhed/dansk-golf-

union-udskyder-overgangen-til-nyt-world-handicap-system-whs-til-1-januar-

2021 

BGK ORH vil også fremadrettet orientere medlemmerne når der foreligger 

yderligere i sagen. 

Venlig hilsen 

P.u.v.

Kim Meyer




