
 

Søndag den 15. marts 2020  kl. 10:00

Vinter 3-kølleturnering 2020
Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger

 
  

 
 

 

Breinholtgård Golf Klub  Side 1 af 1 Udskrevet 21. februar 2020

Turneringens sponsor er Proshoppen - BGK. 
 
Turneringen er en åben, single, stableford 3-kølle turnering. 
Der spilles 1 runde over 11 huller søndag den 15. marts 2020 kl. 10:00 på Vinterbanen (hul 1 - 11). 
Efter spillet serverer Restauranten en lun ret. 
Turneringsfee incl. den lune ret og 1 øl/vin/vand: 125 kr. 
 
Betaling via netbank (bankoverførsel) til Nykredit Bank, reg. nr. 8117, kontonr. 3238975, 
eller via MobilePay til nr. 923472 
I feltet "Meddelelse til modtager" henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives VT + Medlemsnr. + så meget af 
navnet som der er plads til således, at vi kan se, hvem der har indbetalt turneringsfee til Vinter 3-kølle turnering 
2020. Betaling skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. 
 
Tilmelding påbegyndes mandag den 10. februar 2020 kl. 12:00. 
Tilmelding senest fredag den 13. marts 2020 kl. 12:00. 
Tilmelding skal ske: 

 På Golfbox eller 
 På 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. 
 
Alle spiller Stableford med 3/4 spillehandicap, dog tildeles max 46 slag. 
Der må kun medbringes 3 jern/køller. 
 
Der spilles i 3 rækker 

 Juniorrække 
Alle øvrige opdeles i 2 lige store rækker 

 A-række 
 B-række 

 
Alle damer skal spille tee 46 og alle herrer skal spille fra tee 57. 
Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning. 
Der er præmier til de bedste i hver række samt til ”Nærmest flaget”. 
 
Scorekort afhentes ved skranken i Lobbyen inden kl. 09:40 
Kl. 09:40 Info ved Puttegreen. 
Kl. 10:00 Gunstart. 
Præmieoverrækkelsen foregår ca. 1 time efter aflevering af det sidste scorekort. 
 
I forbindelse med turneringer vil der som regel blive optaget situationsbilleder i og omkring Klubhuset og på 
banen, dvs. billeder/video der beskriver situationer under turneringen samt hold- og vinderportrætter. 
Al billedmateriale behandles som anført i BGK’s privatlivspolitik (se BGK’s hjemmeside). 
 
Ovenstående betingelser og praktiske oplysninger gælder forud for BGK's generelle betingelser for turneringer 
og matcher. 
 
Turneringsledelse: Frank Atkinson, Niels Erik Jensen   (3027 0759)   turnering.bgk@gmail.com 


