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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 29. november 2019 12:53

Emne: Vintergreens - Vinterbanens starttider - Julekalender

Vintergreens 

Tiden er kommet, hvor det kan forekomme at vi skal spille på vintergreens. 

Alle vintergreens forsynes med et orange flag, men de normale flag forbliver i 

sommergreens. 

Når der skal spilles til vintergreens, placeres et orange flag ved tee-stederne på 

vinterbanens hul 1 og hul 12, samt et flag ved hjørnet overfor karnappen til 

restauranten. 

Det betyder, at selv om der står et flag i hullet på sommergreens skal der 

spilles til vintergreens. 

Der er mulighed for at sommergreens åbnes igen. Dette tilkendegives ved at de 

orange flag ved tee-stederne fjernes og et signalhorn vil lyde. 



2

Spilles der til vintergreen, og en bold kommer til hvile på en sommergreen, må 

denne ikke spilles herfra, den skal droppes ud. 

Spilleren skal løfte bolden og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke 

nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for 

lempelse må ikke være i en hazard eller på en green. 

Der kan ikke hcp reguleres.  

Golfbox og vinterbanen 

Bolde bliver sat sammen. 
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I forbindelse med vinterbanen har vi start for hvert 7/8 minut, og ingen 

flettetider, dette betyder at vi har mulighed for 8 starter i timen, hvilket i 

princippet vil give meget plads, når årstiden og antal aktive vintergolfere tages i 

betragtning.  

Der er dog en del som spiller sammen i grupper, det er både små private 

grupper og de klubber i klubben, som i sæsonen har faste starttider, og her er 

der nogle som får bestilt en masse 1 & 2 bolde, og som ikke får lagt sig 

sammen med dem de rent faktisk spiller med. Dette medfører at Golfbox hurtigt 

fyldes, men at der så på spilledagen, er en del ubrugte tider, fordi man går 

sammen ud i 4 bolde. 

Vi vil begynde at sætte boldene sammen, fra en ende af, 2 dage før 

spilledagen. Dvs. at spilles der som eksemplet herunder om lørdagen, så vil vi 

sætte boldene sammen om torsdagen. 

For din egen og andres skyld så book din starttid i god tid og fyld tiderne op, så 

du kommer til at spille med dem, som du ønsker og husk på, at der at der 

måske er nogen, som er lige så interesseret i at spille som dig, men som ikke 

kommer ud, fordi det hele ser optaget ud, men som der sagtens kunne have 

været plads til. 

Golfregel Julekalender 2019  
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I fortsættelse af helt klare succes i december 2018, og på baggrund af mange 

opfordringer hertil, gennemføres der de første 24 dage i December 2019 en 

”Golfregel Julekander konkurrence”. Kun medlemmer af Breinholtgård Golf 

Klub kan deltage. 

Fra d. 1. til d. 24 december er der præmier til dagens vindere fyldt med hygge 

og julestemning. 

Hver dag kommer der ”en låge” (en opgave) i forbindelse med et nyhedsbrev 

med dagens spørgsmål. 

Deltag i konkurrencen og bliv en af de heldige og dygtige vindere. 

Alle der deltager i konkurrencen deltager i lodtrækningen om en flot gavekurv, 

som indeholder godter til juledagene 2019.  
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