
 

Greenkeepers Revenge
29. september 2019  kl. 09:00

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger

 
  

 

 

Breinholtgård Golf Klub  Side 1 af 1 Udskrevet 10. september 2019

Sponsor: MENU, Hjerting. 
 
Turneringen er en åben turnering og der spilles MEXICAN scramble slagspil fra scratch på Skoven - Sletten. 
Greenkeeperne planlagt en rigtig spændende opsætning af banen  
 
Det er et holdspil og der spilles efter følgende betingelser: 

 Alle 4 spillere slår ud, der vælges én af de 4 drives - bolden markeres. Der skal under runden vælges mindst 4 drives fra 
hver spiller. Dog mindst 5, hvis der er en 3-bold. 

 De 3 spillere hvis bold ikke er valgt, placerer deres bold indenfor et scorekorts afstand fra markeringen og slår det næste 
slag herfra. Hvis det er en 3-bold, slår alle 3 spillere det næste slag. 
Hvis der vælges en bold beliggende i Rough, droppes indenfor en køllelængde, men ikke ud af rough. 

 Efter 2. slaget vælges én af de 3 bolde, bolden markeres og de 3 spillere hvis bold ikke er valgt slår den næste bold. Hvis 
det er en 3-bold, slår alle 3 spillere det næste slag. Således fortsættes indtil bolden er i hul. 

Holdets score på et hul er lig med antal slag for den bold der er først i hul 
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. 
 
Max antal deltagere: 144. 
Kun spillere med EGA handicap kan deltage. 
 
Tilmelding påbegyndes 10. september 2019 kl. 18:00. 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 27. september kl. 12:00. 
 
Tilmelding skal ske som enkeltpersoner på: 

 Golfbox eller 
 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. 
 
Holdsammensætningen udføres af turneringsledelsen. 
 
Turneringsfee er 120 kr. pr. person for deltagelse samt en lun ret og en øl/vand efter spillet. 
Betaling skal ske 

 via netbank (bankoverførsel) til Nykredit Bank, reg. nr. 8117, kontonr. 3238975. 
eller 

 via MobilePay til nr. 939878 
 
I feltet "Meddelelse til modtager" henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives GK + Medlemsnr. + så 
meget af navnet som der er plads til. 
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. 
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. 
 
Turneringsledelse: Niels Erik Jensen   (3027 0759)   turnering.bgk@gmail.com 


