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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 11. oktober 2019 14:15

Emne: Regionsgolf - Kontoret åbningstid i uge 42 - banestatus - EGA

Tilmelding Regionsgolf 2020 – det er nu du 

skal melde dig!! 

Tilmelding Regionsgolf 2020 – det er nu du skal melde dig!! 

Endnu et golfår går på held og i 2019 har BGK deltaget i Regionsgolf og med 

særdeles flotte resultater. Vi stillede 7 hold for Breinholtgård og flere hold 

nåede rigtig langt. Bedste resultater blev dog B-holdet, som vandt 

Jyllandsfinalen, men desværre tabte en meget tæt Landsfinale. Senior B-holdet 

gik hele vejen og vandt Landsfinalen over Hjortespring fra Sjælland. Stort 

tillykke til begge hold. 

Kent Thomsen var koordinator for hold og kaptajner i 2019 og han fortsætter 

det gode arbejde i 2020, hvor vi i Breinholtgård forventer og håber, at vi kan 
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stille mindst ligeså mange hold som i 2019  

Holdene fordels i ABCD-, Senior- og Veteranrækker.  ABCD-holdene spiller på 

mandage. Senior- og veteranhold spiller fortrinsvis på fredage. Turneringen 

spilles som hulspil i puljer á 4 hold, hvor der spilles en udekamp og en 

hjemmekamp mod hvert hold. Puljevinderne går videre til et slutspil. Hvert hold 

består af 2 damer og 4 herrer og hver kamp består af 1 dame single, 3 herre 

singler samt 1 mix foursome. Alle spiller fra hcp. scratch.  Der er ikke krav om 

at man skal kunne spille alle kampene. Jo flere vi er, jo nemmere er det at stille 

hold. 

Som deltager i regionsgolf får man mulighed for at komme rundt  og spille 

andre baner gratis, få nye bekendtskaber og samtidig prøve hulspillets og 

holdkampens udfordringer og glæder.  

Vil du være med i Regionsgolf så 

se mere på https://www.bggc.dk/turneringer/regionsgolf og tilmeld dig senest 

15. november 2019 på Golfbox under aktiviteten ”BGK Regionsgolf 2020”.

Husk også at krydse af, hvis du har lyst til at være holdkaptajn.

Har du spørgsmål til det at være spiller eller holdkaptajn i regionsgolf kan du 

kontakte Kent Thomsen på keth@hth.dk. 

Kontoret i uge 42  

Jeg holder ferie i uge 42, men kontoret er bemandet:  

Tirsdag fra 09:00 til 12:00 

Torsdag fra 09:00 til 12:00 

Ud over åbningstiden, kan vi kontaktes på info@bggc.dk 

Feriehilsener 
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Mogens 

Baneinfo  

Banerne har fået utroligt meget regn, og de er derfor flere steder 

meget våde og mudret 

Der skal lægges op på alle 

kortklippede arealer through the 

Green. Der kan fortsat reguleres 

hcp. 

"At lægge op", at man løfter sin bold, 

evt. renser den, genplacerer den 

indenfor et scorekorts bredde fra det 

oprindelige sted  

Kørsel med buggys/golfbiler og 

andre persontransporterende 

køretøjer, er fortsat ikke tilladt, og 

der forventes ikke at blive ændret på 

dette i løbet af weekenden. 

Husk at holde øje med banestatus.  

Senest nyt vedrørende Word Handicap System -  Samme system, nye muligheder.  
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EGA-Handicapsystem 2020 

DGU bruger 2020 som overgangsår 

hen imod en endelig indførelse af det 

nye Handicapsystem pr. 1. januar 

2021. DGU forlænger European Golf 

Association (EGA)-systemet i 2020 

med få, men markante ændringer. 

Se mere på nedenstående link. 

https://www.bggc.dk/klubben/golfregler-

og-handicap/nyt-fra-ohr/  


