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Mens Section byder velkommen til sæson 2020 - klubbens 28. med håbet om, at vi må få mange 
gode og fornøjelige timer både på golfbanen og på ”Hul 19”. 

Nedenfor følger praktisk INFO. 

1 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Den 2. april afholdes ekstraordinær generalforsamling efter spisningen. 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af vedhæftede forslag til ændring af Ryder Cup bestemmelser.
Forslaget er udarbejdet af det udvalg, der blev nedsat på generalforsamlingen i
2019.
Vedtagelse af forslag til Ryder Cup bestemmelser medfører nogle konsekvensæn-
dringer i ”MS vedtægter” og ”Bestemmelser for Torsdagsturneringen”. Disse er
ligeledes vedhæftet som forslag.
Ændringerne af Ryder Cup bestemmelserne omfatter:

o Der udtages 3 deltagere på grundlag af bruttoscore og 3 på grundlag af Ry-
der Cup point. Wild card deltageren vælges frit

o Der indkøbes ikke poloer, egenbetaling går til dækning af andre udgifter.

o Transport ved spil i Vejen er ”Kør selv”

o Egenbetaling nedsat ved spil på egen bane.

2. Budget 2020.

3. Eventuelt.

2 KONTINGENTET. 
Personligt kontingent: 550 kr. + 150 kr. til præmier i det månedlige holdspil. 
Firmakontingent: 1.800 kr. der giver medlemskab samt deltagelse i udflugten for 1 per-
son. 
Kontingentet indsættes på vores konto i Sydbank, 
reg. nr. 7701    konto nr. 0002369377 senest den 16. marts 2020 
Husk at anføre DGU nr. og navn i ”Meddelelse til modtager” 

3 SPILLEPLAN. 
Første spilledag er torsdag den 2. april. 
Efter spillet er der fælles spisning og herunder gives der en orientering om den kommende 
sæson. 
Den vedhæftede spilleplan viser mødetid, første og sidste starttid samt nr. på den/de baner 
vi skal spille på. 

4 TORSDAGSSPIL. 
Vedhæftede ”2020 MS-Torsdagsspil, Bestemmelser” vedr. tilmelding, konkurrencer mv. er 
gældende for de ugentlige spil om torsdagen. 

I forhold til tidligere år er mødeperioden om eftermiddagen, de dage hvor der er formid-
dagsspil ændret til 15:00 - 15:30. De dage hvor der ikke er formiddagsspil er den ændret til 
14:45 - 15:30. 

5 VENSKABSMATCHER. 
Datoer og spillested for vores venskabsmatcher mod Ladies Section, Torsdagsherrerne fra 
Vejen og Mens Section fra Skærbæk Mølle fremgår af vedhæftede spilleplan. 
Der spilles Stableford og de 10 bedste scorer er tællende i matcherne. 
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6 UDFLUGTEN 
Dato for udflugten fremgår af vedhæftede spilleplan. 
Målet for udflugten offentliggøres på et senere tidspunkt. 

7 RYDER CUP 
Dato og spillested for Ryder Cup matchen mod Torsdagsherrerne fra Vejen fremgår af 
vedhæftede spilleplan. Kvalifikation jf. ”Bestemmelser for Ryder Cup”. 

8 HULSPILTURNERINGEN. 
Hulspilturneringen gennemføres i år som i de tidligere år. 
Tilmelding på listen på opslagstavlen i Omklædningsrummet (ophænges den 30. marts) el-
ler via mail til menssection.bgk@gmail.com. Senest torsdag den 7. april. 
Betingelser og praktiske oplysninger om turneringen fremgår af vedhæftede ”2020 MS-
Hulspil, INFO Grundspil” og ”2020 MS-Hulspil, INFO slutspil” 

9 KIK MESTERSKABSTURNERING 
Mesterskabsturneringen gennemføres i år som tidligere år. Vi vandt pokalen sidste år, og 
dermed er Mens Section er arrangør for turneringen i år. 
De, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig senest efter spillet torsdag den 11. juli. 
Evt. nødvendig kvalifikation jf. ”2020 MS-Torsdagsspil_Bestemmelser”. 
BGK har besluttet at der på skift skal spilles en mandag - torsdag formiddag. Og i år skal 
den spilles torsdag formiddag. Der er alm. torsdagspil om eftermiddagen, men spillet er 
ikke tællende i vores konkurrencer om årspoint og Ryder Cup point. 

10 JULEFROKOST 
26. november afholdes en 3-køllematch over 9 huller med efterfølgende julefrokost. 

 

Vedhæftede bilag: 

2020 MS_Ryder-Cup_Bestemmelser_Forslag 

2020 MS_Spilleplan 

2020 MS_Vedtægter_Forslag 

2020 MS_Torsdagspil-Bestemmelser_Forslag 

2020 MS_Hulspil-Bestemmelser 

2020 MS_Hulspil-INFO-Grundspil 

2020 MS_Hulspil-INFO-Slutspil 
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Bestemmelser for RYDER CUP match 
mellem 
TH Vejen Golf Klub og MS Breinholtgård Golf Klub 
 

1 GENERELT 
Ryder Cup matchen blev indstiftet i 2001 og blev spillet første gang i Vejen. 

Matchen afvikles skiftevis i Vejen (ulige årstal) og Breinholtgård (lige årstal) den 1. eller 2, 
lørdag i september. 

Der spilles om en vandrepokal. 

2 DELTAGERE 
Deltagere i Ryder Cup matchen skal være medlem af henholdsvis MST TH Vejen og MS 
Breinholtgård. 

Medlemmerne af henholdsvis MST TH Vejen og MS Breinholtgård opdeles ved sæsonstart 
i en A- og en B-række således, at der stort set er lige mange i hver række. I begge klubber 
ligger skillelinien typisk ved 17 - 18 slag. En spiller forbliver i sin række, uanset evt. 
ændringer af Hcp. i løbet af sæsonen. 

Ryder Cup holdet består af 6 spillere fra A-rækken og 6 spillere fra B-rækken der 
kvalificerer sig via kvalifikationsspil, herudover udtager Ledelsen en Wild card (reserve) 
spiller. 

Holdet ledes af en ikke spillende Captain og Vice-captain, der udtages af Ledelsen. 

Alle deltagere stiller i en rød polo, evt. med BGK logo. 

3 KVALIFIKATION 
I MS Breinholtgård kvalificerer spillerne sig således: 

 Bruttoscore 
I alle torsdagsturneringer hvor der spilles slagspil (8 - 10 spil pr. sæson, alle 
placeret før udflugten, der normalt ligger den 4. torsdag i august) beregnes 
bruttoslag og den 3 spillere i henholdsvis A- og B-rækken, som har deltaget i 
mindst 5 spil og har der har den laveste gennemsnits score i de 5 bedste spil er 
direkte kvalificeret til Ryder Cup holdet. 
Hvis en deltager er forhindret, kvalificeres den/de næste i rækkefølgen. 
Denne beregning af bruttoscore ændrer ikke den normale konkurrence på basis af 
netto score og herunder tildeling af Ryder Cup point. 

 Ryder Cup point 
I alle torsdagsturneringer (slagspil eller stableford med fuldt handicap) fra 
sæsonstart til og med udflugten spilles der om Ryder Cup point, 6 – 4 – 3 – 2 – 1 
til de 5 bedste i henholdsvis A- og B-rækken. 
I hulspilturneringen (hulspil fælles for A- og B-rækken med ¾ handicap) spilles 
om Ryder Cup point, 12 (vinder) – 8 (runner up) – 5 (tabere i semifinalerne) – 2 
(tabere i kvartfinalerne). 
De resterende 5 3 spillere deltagere til Ryder Cup holdet fra henholdsvis A- og B-
rækken udtages fra toppen af Ryder Cup point-listen. Hvis en spiller deltager er 
kvalificeret på basis af slagspilscoren eller hvis en spiller deltager er forhindret, 
vælges den næste i rækkenpå listen. 

 Wild card deltageren vælges frit af Ledelsen. 
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4 MATCHOPSÆTNING 
Der spilles hulspil over 18 huller og der spilles scratch. 

 

Formiddag med 1. udslag kl. 8:00: 

6 Foursome, hvor holdene frit kan sammensættes af spillere fra A- og B-rækken. 

De respektive Captains sætter holdene og start rækkefølgen til offentliggørelse umiddelbart 
før 1. udslag. 

Wild card spillerne spiller Single. 

 

Eftermiddag med 1. udslag kl. 13:00: 

6 Single for A-række spillere og 6 Single for B-række spillere. 

De respektive Captains sætter start rækkefølgen til offentliggørelse umiddelbart før 1. 
udslag. 

Wild card spillerne spiller Single. 

5 POINTGIVNING – LIGE RESULTAT. 
Der gives 1 point for en vunden match og ½ point for en delt match, dvs. der i alt er 18 
point i spil. 

Er resultatet af de 6 Foursome og 12 Single lige, medregnes resultatet af Wild card 
spillernes 36 hullers Single match. 

Er resultatet stadig lige, bliver vandrepokalen hos den klub der har den. 

6 FORPLEJNING – BETALING 
Egenbetaling er 400 kr. ved spil i Vejen og 200 kr. ved spil på hjemmebane. 

Klubkassen dækker resterende udgifter til: 

 Forplejning 
Morgenmad før første udslag 
Frokost mellem formiddagens Foursomes og eftermiddagens Singler 
Middag efter Matchen i forbindelse med pokaloverrækkelsen. 
Baneservice med frugt og drikkevarer under spillet. 

 Greenfee ved spil i Vejen. 

 

Transport i forbindelse med spil i Vejen er ”Kør selv”. 

 

Der er fælles morgenmad før 1. udslag. 

Mellem formiddagens Foursome og eftermiddagens Single serveres frokost. 

Efter matchen er der fælles middag med pokaloverrækkelse. 

Under spillet uddeles frugt og drikkevarer på banen. 

Maden betales af klubben. 

Ved spil i Vejen betaler klubben greenfee og transport. 

I forbindelse med matchen indkøber klubben ens polo, sweater, vest, vindjakke el. lign. 
med påsyet logo til holdets spillere - betales af spillerne. 

 




1 02-apr 14:45 - 15:30 57 20:00 B1+B2 15:00 15:45

09-apr

2 16-apr 09:30 15:00 - 15:30 57 B3 09:45 10:15 B3+B1 15:15 15:45

3 23-apr 09:30 15:00 - 15:30 57 B1 09:45 10:15 B1+B2 15:15 15:45

4 30-apr 14:45 - 15:30 57 20:00 B2+B3 15:00 15:45

5 07-maj 09:30 15:00 - 15:30 57 B3 09:45 10:15 B3+B1 15:15 15:45

6 14-maj 09:30 15:00 - 15:30 57 B1 09:45 10:15 B1+B2 15:15 15:45

21-maj -

7 28-maj 15:00 - 15:00 57 20:00 B1 15:30 BG

8 04-jun 09:30 15:00 - 15:30 57 B1 09:45 10:15 B1+B2 15:15 15:45

9 11-jun - 57

10 18-jun 09:30 15:00 - 15:30 57 B1 09:45 10:15 B3+B1 15:15 15:45

11 25-jun 14:45 - 15:30 57 20:00 B1+B2 15:00 15:45

12 02-jul 09:30 15:00 - 15:30 57 B2 09:45 10:15 B2+B3 15:15 15:45

13 09-jul 09:30 15:00 - 15:30 57 B3 09:45 10:15 B3+B1 15:15 15:45

14 16-jul 09:30 15:00 - 15:30 57 B1 09:45 10:15 B1+B2 15:15 15:45

15 23-jul 09:30 15:00 - 15:30 57 B2 09:45 10:15 B2+B3 15:15 15:45

16 30-jul 14:45 - 15:30 57 20:00 B3+B1 15:00 15:45

17 06-aug 16:00 - 16:00 57 20:45 B2 16:10 BG

- 13-aug 15:00 - 15:30 57 B2+B3 15:15 15:45

18 20-aug 09:30 15:00 - 15:30 57 B3 09:45 10:15 B3+B1 15:15 15:45

19 27-aug - 57

20 03-sep 09:30 15:00 - 15:30 57 B2 09:45 10:15 B2+B3 15:15 15:45

21 10-sep 09:30 14:45 - 15:15 57 B3 09:45 10:15 B3+B1 15:00 15:45

22 17-sep 09:30 14:30 - 15:00 57 B1 09:45 10:15 B1+B2 14:45 15:45

23 24-sep 14:00 - 14:45 57 19:15 B2+B3 14:15 15:45

24 01-okt 09:30 14:00 - 14:30 57 B3 09:45 10:15 B3+B1 14:15 15:45

25 08-okt 09:30 13:45 - 14:15 57 B1 09:45 10:15 B1+B2 14:00 15:45

26 15-okt 09:30 13:30 - 14:00 57 B2 09:45 10:15 B2+B3 13:45 15:45

27 22-okt 13:00 - 13:45 57 18:15 B3+B1 13:15 15:45

- 26-nov 12:45 - 12:45 57 16:00 B1 13:00

- -

- -

Der spilles på Vejens bane

Der spilles på BGK's bane

Se opslag. Stableford (10 bedste scorer er tællende) - Spisning.

Se opslag. Stableford (10 bedste scorer er tællende) - Spisning.

Ladies Section

MS Skærbæk Mølle

to 28-maj

to 11-jun

to 06-aug

to 13-aug KiK Turnering

Der spilles på BGK's bane

MS arrangerer

Se opslag. Stableford (10 bedste scorer er tællende) - Spisning

lø 12-sep

TH Vejen

3-kølleturnering over 9 huller, Julefrokost

Stableford (Superscore)

Stableford (Superscore)  - Socrates - Spisning - 
Generalfors.

Ryder Cup Se program. Hulspil (Foursome og Single) mod TH, Vejen.

Stableford (Superscore)

Stableford (Superscore)

Stableford (Superscore)

Stableford (Superscore) - Socrates - Spisning

Slagspil

Udflugt

Slagspil

Kr. Himmelfartsdag - Intet spil

Stableford - Ladies Section - Spisning

Slagspil

Stableford - Socrates - Spisning

Stableford

Stableford - Skærbæk Mølle  (BGK) - Spisning

Stableford

Stableford - Socrates - Spisning

Slagspil

Spilleplan 2020

Skærtorsdag - INTET spil

Skærtorsdag - Intet spil

Slagspil
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Reserverede starttider:
      09:45 - 10:15 og 14:45 - 15:45
B1: Skoven - Sletten
B2: Sletten - Ådalen
B3: Ådalen - Skoven

MENS SECTION
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Dato 


21. maj 2020

Sidste trækning når alle tilmeldte er mødt
 - dog senest på det anførte tidspunkt

9. april 2020

Slagspil

Se invitation/Betingelser (MS max 7 par, Greensome Stableford)

Kr. Himmelfartsdag - INTET spil

Stableford (Superscore)

Stableford (Superscore)

Mødetid - eftermiddag - Første trækning
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Eftermiddag
2 baner

B
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Mødetid - formiddag

Stableford (IKKE tællende)

T
ee

-s
te

d

F
ør

st
e 

st
ar

tt
id

ef
te

rm
id

d
ag

Stableford - Socrates - Spisning

Stableford - Torsdagsherrer Vejen (Vejen) - Spisning

Stableford - Sokrates - Spisning - Opstart info

Slagspil

Stableford

Slagspil

29-02-2020
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MENS SECTION - Torsdagsturnering  

menssection.bgk@gmail.com  

Forslag af 29-02-2020 - konsekvensændringer hvis forslag til Ryder Cup bestemmelser vedtages  
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1 TURNERINGSBESTEMMELSER 

1.1 GENERELT 
Turneringsformen er slagspil (Slagspil eller Stableford - jf. spilleplanen, der spilles 18 huller 
med fuldt handicap. Om formiddagen spilles på den tildelte bane, om eftermiddagen spilles 
på en af de to tildelte baner (fordeles ved lodtrækning). 

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler (udgivet af DGU), lokale regler samt 
EGA handicapsystem. 

I forbindelse med EGA handicapsystemet gælder følgende: 

 Mens Section kan som en officiel klub i klubben selv vælge, om den ugentlige turne-
ring skal være en ”tællende turnering” eller en ”ikke tællende turnering”. 
Ledelsen har valgt, at de ugentlige turneringer skal være ”ikke tællende”. 
Dvs. der registreres kun scorer i Golfbox hvis en spiller har valgt at spille EDS og 
Hcp reguleres hvis scoren ligger udenfor neutral zone. 
Registrering af scorer i Golfbox forestås af Ledelsen. 

Evt. protester indgives til og afgøres af turneringskomiteen, dvs. Ledelsen. 

Turneringsfee er pt. fastsat til 20 kr. 

Ved sæsonstart inddeles medlemmer i to lige store rækker, A- og B-rækken efter Hcp. 

NB! Generelt i forbindelse med konkurrencer gælder, at der kun vil blive tildelt Års- og evt. 
Ryder-cup point samt evt. præmie på basis af en score på over 36 point hvis spilleren har 
valgt at spille EDS. 

1.2 TEESTED, SPILLEFORM: 
Teested: Vi spiller fra det teested der er anført i spilleplanen, hvor der er anført et ”?” er der 
frit valg. 

Spilleform: Spilleformen er som anført på spilleplanen. 

1.3 KONKURRENCER 
Ugentlige konkurrencer: 

 I Slagspil på antal netto slag over banens PAR, max antal slag på et hul er maksime-
ret til 2 x Par + 1. 

 I Stableford konkurreres på stableford point. 

 I Slagspil/Stableford er der præmie til de tre bedste i henholdsvis A- og B-rækken 
Præmierne uddeles ved den fælles spisning på den sidste spilledag i måneden. 

 Den sidste torsdag i måneden spilles der holdspil (Sokrates) sideløbende med det in-
dividuelle spil. Der spilles altid Stableford og de tre bedste scorer på hvert hul er tæl-
lende i holdspillet. 
I holdspillet er der præmie til de fire bedste hold. 

Gennemgående konkurrencer: 

 Års-point: 
Alle deltagere tildeles års-point både når der spilles Slagspil og når der spilles Stab-
leford. Der tildeles årspoint fra den første til og med den sidste spilledag. 
Års-point beregnes som Stableford point scoren – 26, ved scorer på 27 Stableford 
point og derunder gives der 1 års-point. Der skal således også beregnes Stableford 
point når der spilles Slagspil. 
Den spiller i henholdsvis A- og B-rækken, der opnår flest års-point, er årets spiller 
og modtager en vandrepokal. 
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 Ryder Cup kvalifikations point. 
Der tildeles Ryder Cup point(tildeles fra den første torsdagsturnering til og med tur-
neringen på udflugten som anført i bestemmelser for Ryder Cup.):. 
De 5 bedste i henholdsvis A- og B-rækken tildeles henholdsvis 6 – 4 – 3 – 2 og 1 
Ryder Cup point. De 5 spillere i henholdsvis A- og B-rækken, der opnår flest Ryder 
Cup point og ikke er kvalificeret via slagspil, kvalificerer sig til Ryder Cup holdet. 
Udtagelse til Ryder Cup holdet på grundlag af Ryder Cup point er som anført i be-
stemmelser for Ryder Cup. 

 Ryder Cup slagspil kvalifikation (brutto score): 
I de uger hvor der spilles Slagspil registreres brutto scoren som anført i bestemmel-
ser for Ryder Cup. 
Den spiller i henholdsvis A- og B-rækken der opnår den laveste gennemsnits brutto 
score (brutto slag over PAR) i 5 af de spillede Slagspilsturneringer kvalificerer sig til 
Ryder Cup holdet. Spilleren skal deltage i mindst 5 Slagspilsturneringer for at kvali-
ficere sig.  
Udtagelse til Ryder Cup holdet på grundlag af bruttoscorer er som anført i bestem-
melser for Ryder Cup. 

 KiK mesterskabsturnering 
Mens Section kan deltage med max 7 par i den årlige KiK Mesterskabsturnering – 
evt. flere hvis der er Klubber der ikke udnytter deres kvote. 
Der spilles Greensome Stableford. De der ønsker at være med, melder sig til Ledel-
sen som par. Hvis der er tilmeldt flere par end vi kan deltage med, rangeres de til-
meldte efter parrets samlede Årspoint score ved tilmeldingsfristens udløb. 

2 TILMELDING TIL TORSDAGSPIL 
Alle der ønsker at deltage i torsdagsspillet, henholdsvis formiddag eller eftermiddag skal til-
melde sig ved at booke en starttid i Golfbox. 

Baner: Vi spiller på de baner som er anført på spilleplanen, 
én bane om formiddagen og to baner om eftermiddagen. 

Starttider (følgende starttider er forhåndsreserveret til Mens Section): 
Formiddag: kl. 09:45 - 10:00 og 10:15. 
Eftermiddag: Kl. 14:45 - 15:00 - 15:15 - 15:30 og 15:45. 
Fra den 19. september fremrykkes starttiderne, jf. spilleplanen (dagene bliver kor-
tere). 

Booking af starttid i Golfbox: 
Desværre kan man ikke i tidsbestillingen se hvilke starttider der er forhåndsreserveret 
til Mens Section, men hvis en spiller, der ikke er medlem af Mens Section forsøger at 
booke en af disse starttider vises en tekst ”Starttiden er reserveret til Mens Section” 
De forhåndsreserverede starttider frigives mandag aften kl. 23:59, dvs. hvis man vil 
være sikker på en starttid, skal den bookes før dette tidspunkt. Hvis der er ledige 
starttider, kan de naturligvis bookes på et senere tidspunkt, men ikke senere end 2 ti-
mer før starttiden. 
Hvis der ikke er flere ledige starttider i Golfbox kontaktes Ledelsen via mail eller te-
lefon. 
Bookningen gælder ikke for holdsammensætning og startrækkefølge – det trækkes 
der lod om. 

Bekræftelse af booket starttid. 
En booket starttid skal bekræftes på spilledagen (tidligst 2 timer og senest 10 min. før 
starttidspunktet). Hvis en booket starttid ikke bekræftes senest 10 min. før, slettes 
bookingen. 
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Om eftermiddagen, hvor der spilles på 2 baner skal der ikke udskrives scorekort i 
forbindelse med bekræftelse af starttidspunkt, scorekort skal først udskrives når bane 
og startrækkefølge er tildelt ved lodtrækningen. 

3 STARTPROCEDURE. 

 Formiddagsstart 
Mødetid: kl. 09:30 
Start: kl. 09:45 - 10:00 og 10:15, dog kan en ledig flettetid benyttes. 
Der spilles på én bane – den første af dagens to baner, og deltagerne forestår selv 
holdinddelingen. 
Efter spillet afleveres turneringsfee samt scorekort til Ledelsen eller lægges i postkas-
sen i Omklædningsrummet. 
Hvis en spiller ønsker at spille EDS, skal dette anføres på scorekortet. 
Scorekort skal være maskinudskrevne. 
Der er ingen formiddagsstart på de dage hvor der er fælles spisning. 

 Eftermiddagsstart: 
Starten forestås af Ledelsen. 
Deltagere betaler turneringsfee til Starteren og vælger et lodtrækningsnr., der lægges i 
posen. 
På spillerlisten registreres betaling af turneringsfee, evt. ønske om at spille EDS samt 
de dage hvor der er fælles spisning, ønske om deltagelse heri. 
Efter trækning af et ”Hold” kan deltagerne udskriver et scorekort (det afgøres først 
ved trækningen hvilken bane de respektive hold skal spille på). 
Scorekort skal være maskinudskrevne. 
Tidspunkt for 1. trækning og 1. starttid som anført på Spilleplanen. 
Sidste trækning udføres når alle tilmeldte er mødt, dog senest som anført på spil-
leplanen. 
Ledige flettetider må bruges som starttid. 
”Hold 1” og ”Hold 2” trækkes først, når ”Hold 1” og ”Hold 2” har fået udskrevet sco-
rekort trækkes ”Hold 3” og ”Hold 4” osv. 
Trækningerne skal udføres således at der undgås 2-bolde til sidst. 
 
Efter sidste lodtrækning afleveres lister og pengekasse i Baren. 
I forbindelse med fælles spisning oplyses antal deltagere til Restaurantens personale 
inden spillet. 

4 SCOREKORT 
Der skal altid anvendes scorekort udskrevet via Golfbox. 

Scorekort afleveres umiddelbart efter spillets afslutning. 

Stableford scoren skal altid anføres og sammentælles, også ved slagspil. 

5 RESULTATER 
Resultaterne offentliggøres umiddelbart efter at sidste scorekort er afleveret. 

Efterfølgende kan resultater og stillinger i de respektive gennemgående konkurrencer ses på 
hjemmesiden. 
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1 KLUBBENS FORMÅL 
Klubbens formål er at samle golfspillere til kammeratligt samvær, at udvikle spillernes kunne og øge spillernes viden 
om golfreglerne. 

2 MEDLEMSKAB AF KLUBBEN 
Kun medlemmer af Breinholtgård Golf Klub (BGK) kan optages som medlemmer. 

Klubben har en aftale med bestyrelsen for BGK om, at den må lukke for medlemstilgang ved 85 medlemmer. 

For at blive medlem kræves det, at du skal være fyldt 18 år og være af hankøn. 

Optagelse sker ved henvendelse til Ledelsen, gerne via mail. 

3 KONTINGENT 
Årskontingentet betales inden sæsonstart, dvs. senest den 15. marts. For tiden er det fastlagt til 550 kr. + 150 kr. der 
går til præmier i det månedlige holdspil (Socrates). 
Manglende rettidig betaling medfører udelukkelse fra Klubben - der udsendes ikke rykkere. 

Kontingent bruges til betaling af greenfee ved venskabsmatch, transport ved udflugt, div. vedr. Ryder Cup matchen 
samt diverse omkostninger. 

Kontingent for at stå på venteliste er 100 kr. pr. år. Der er en synlig liste. 

Orientering om den kommende sæson vil blive udsendt senest den 15. februar. 
Har du ikke modtaget en spilleplan, er det din egen pligt at rykke for den. 

4 TURNERINGSFEE VED START. 
Der betales 20 kr. som turneringsfee ved tilmelding pr. gang. 

Turneringsfee bruges til præmier. 

5 GÆSTESPILLERE 
Gæstespillere er tilladt, hvis de har et DGU kort og opfylder betingelser for medlemskab. 

Gæstespillere betaler 20 kr. i turneringsfee og deltager ikke i evt. præmiering. 

6 STARTER 
Formiddagsstart: 
Forestås af deltagerne jf. Bestemmelser for torsdagsspillet. 

Eftermiddagsstart: 

Forestås af Ledelsen jf. Bestemmelser for torsdagsspillet. 

7 TURNERINGSFORM 
Der laves et årsprogram med turneringsform til de enkelte dage og der spilles ud fra dette. 

8 BANEVALG OG TURNERINGSBESTEMMELSER 
Banevalg bestemmes fra kontoret. Der spilles normal med start på 1 bane om formiddagen og 2 baner om eftermid-
dagen. 

Baneforløbet er som Klubben har vedtaget: 1. Skoven-Sletten, 2. Sletten – Ådalen og 3. Ådalen – Skoven. 

Der startes altid på hul 1 hvis andet ikke er aftalt i særlige tilfælde. 

Ved Stableford beregnes point på basis af de tildelte slag, ved Slagspil beregnes der her ud over antal slag over ba-
nens PAR, henholdsvis netto og brutto. 

Turneringsbestemmelserne er anført i ”MS Torsdag Bestemmelser” 

9 AFLEVERING AF SCOREKORT 
Umiddelbart efter afslutning af spillet afleveres scorekortet, både slag og Stableford point skal sammentælles 
Ikke korrekt udfyldt og underskrevet scorekort medfører diskvalifikation på dagen. 

Scorekort skal altid være maskinudskrevne. 
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10 GENNEMGÅENDE TURNERINGER 
Resultater og stillinger for nedennævnte turneringer vil løbende blive vist på hjemmesiden. 

10.1 RYDER CUP: 
I de ugentlige torsdagsturneringer konkurreres der om Ryder Cup point som anført under ”Turneringsbestemmelser 
for torsdagsturneringen) I slagspil konkurreres derudover om laveste bruttoscore. 

Udtagelse af deltagere til Ryder Cup holdet sker på basis af dels opnåede Ryder Cup point dels bruttoscoren i slags-
pilsturneringerne - alt som anført i betingelser for Ryder Cup. 

Fra sæsonstart til og med Udflugten kan der opnås Ryder Cup point i alle turneringer (både Stableford og Slagspil). 

Pointtildeling: Placering nr. 1 = 6 point, nr. 2 = 4 point, nr. 3 = 3 point, nr. 4 = 2 point og nr. 5 = 1 point. 

I hulspilturneringen tildeles de 8 bedste (dvs. alle deltagere i slutspillet) Ryder Cup point således: Vinder: 12 point, 
Runner Up: 8 point, tabere i semifinale: 5 point og tabere i kvartfinale: 2 point. 

De 5 i henholdsvis A- og B-rækken der har flest Ryder Cup point efter Udflugten har kvalificeret sig til deltagelse i 
Ryder Cup matchen mod Vejen, hvor der spilles om en Ryder Cup pokal. Hvis en kvalificeret spiller er forhindret i at 
deltage i Ryder Cup eller er kvalificeret som vinder af slagspilsturneringen, kvalificeres den næste i Ryder Cup point 
rækken. 

I alle Slagspilsturneringer fra sæsonstart indtil Udflugten registreres bruttoscoren, den spiller i henholdsvis A- og B-
rækken der har deltaget i mindste 5 slagspilsturneringer og opnår den laveste middelscore i de 5 bedste slagspil har 
kvalificeret sig til deltagelse i Ryder Cup Matchen. Ved lige stilling rangeres spilleren med laveste Hcp. højest. 

Herudover udtager Ledelsen en Reservespiller (Wildcard). 

10.2 ÅRETS SPILLER I HENHOLDSVIS A- OG B-RÆKKEN: 
I alle turneringer (også turneringer hvor der spilles slagspil) fra sæsonstart til sæsonslut registreres Stableford point. 
De opnåede Stableford point i en turnering omregnes til Års-point ved at trække 26 fra Stableford scoren, dog såle-
des at der altid gives mindst 1 point for deltagelse. 

Dvs. f.eks. 38 Stableford point = 12 Års-point, 36 = 10 Års-point og 27 Stableford point og derunder = 1 Års-point. 

Den spiller i henholdsvis A- og B-rækken, der ved sæsonslut har flest Års-point, er årets spiller og modtager af en 
vandrepokal. Ved lige stilling rangeres spilleren med laveste Hcp. højest. 

10.3 HULSPILTURNERING: 
Sideløbende med torsdagsturneringen afholdes en hulspilturnering med en match ca. hver anden uge (spilletidspunkt 
for hver enkelt match aftales mellem de to spillere). 

Turneringen omfatter grundspil med 5 runder, hvor der spilles om point samt et slutspil for de 8 bedste i grundspillet 
(jf. ”Bestemmelser for hulspilturnering”). 

Vinderen modtager en vandrepokal. 

10.4 ERIK HANSENS MINDEPOKAL: 
Udflugten omfatter en Stablefordturnering på en fremmed bane, Den samlede vinder af A-, B- rækken modtager 
vandrepokalen Erik Hansens mindepokal. 

11 REGELSPØRGSMÅL OG TVISTER VED SPIL 
Er der problemer vedr. spil, skal I komme til Ledelsen med dette. Vi regner med, at når scorekortet er underskrevet af 
markør og spiller og er afleveret, er alle ting afklarede. 

12 PRÆMIEUDDELING 
Præmieuddelingen for de respektive spilledage sker samlet den sidste spilledag i måneden. 

13 LEDELSE AF KLUBBEN 
Ved sæsonafslutning er der generalforsamling og her vælges Ledelsen, der består af 3 personer. Generalforsamlingen 
tildeler Ledelsen uindskrænkede beføjelser til ledelse af Klubben. Der vælges en ny til Ledelse hvert år. Efter 3 år 
kan man ikke genvælges. 

14 ØKONOMI I KLUBBEN 
Ledelsen vil fremlægge et budget for året ved sæsonstart og ved generalforsamlingen oplyses, om budgettet har holdt 
og hvad der står på bankbogen. 
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Turneringsbestemmelser 2020 
 Deltagere skal være medlem af Mens Section BGK. 

 Tilmelding på listen på Opslagstavlen eller ved mail til menssection.bgk@gmail.com 

 Turneringsformen er hulspil og spilleformen er single. 

 Hulspilmatcher må ikke afvikles sammen med en slagspilturnering (f.eks. torsdagsturneringer) da 
der er forskellige regler. 

 Turneringen omfatter et Grundspil med 5 indledende runder samt et Slutspil. 
I Grundspillet tildeles 3 og 1 point for henholdsvis vundet og uafgjort match. 
De 8 bedste fra Grundspillet går videre til Slutspillet. 

 Ved pointlighed i Grundspillet afgøres rækkefølgen af summen af antal hullers forspring i de 
vundne matcher. Er der også lighed her, rangeres laveste handicap højest. 

 Slutspillet afvikles som en cup-turnering, dvs. taberne spiller ikke videre. 
I Slutspillets kvartfinale spiller nr. 1 (fra Grundspillet) mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, nr. 3 mod nr. 6 
og nr. 4 mod nr. 5. 

 Turneringen gennemføres jf. INFO vedr. henholdsvis Grundspillet og Slutspillet. 

 Alle matcher spilles over 18 huller fra tee 57 på en af BGK’s 3 baner. Såfremt der ikke kan opnås 
enighed om bane, spilles på Skoven – Sletten. 

 Der spilles med reduceret handicap således, at forskellen i spillehandicap mellem de to matchdelta-
gere ganges med ¾ med afrunding til et helt tal efter det sædvanlige princip (x,5 rundes op hvis det 
sker til et lige tal, ellers rundes ned). 

 Matchsammensætningen i Grundspillets 5 runder sker ved lodtrækning blandt deltagerne. Lod-
trækningen udføres af Turneringskomiteen. 
Ved et ulige antal deltagere vil der være en Walk-over i hver runde. Walk-over tæller som en sejr, 
dvs. den giver 3 point, men ingen hullers forspring. 

 Turneringsplan for Grundspillet opsættes på opslagstavlen umiddelbart efter tilmeldingsfristens 
udløb. Spillerne aftaler selv spilletidspunkt og skriver det på turneringsplanen. Enhver match skal 
være afviklet, og resultatet skal være påført turneringsplanen incl. underskrift senest på det anførte 
sluttidspunkt for den pågældende runde. Dog kan et senere spilletidspunkt for en match i Grund-
spillets runde 1 – 4 kan aftales med Turneringsledelsen. 
En match der ikke er afviklet senest på sluttidspunktet for 5. runde i Grundspillet betragtes som 
tabt af begge parter. 
En match må gerne afvikles før sluttidspunktet for den forudgående runde. 

 Turneringsplan for Slutspillet opsættes på opslagstavlen umiddelbart efter at Grundspillet er af-
gjort. Enhver match skal være afviklet og resultatet påført turneringsplanen incl. underskrift senest 
på det anførte sluttidspunkt for den pågældende runde. Er dette ikke sket diskvalificeres begge 
spillere. 

 Ved lige resultat efter 18 huller i slutspillet afgøres matchen ved ”sudden death play off” dvs. der 
fortsættes fra hul 1 indtil den ene spiller har vundet et hul. Der gives slag igen til spilleren med det 
højeste handicap, som i runden med det lige resultat. 

 Hvis en spiller udebliver / trækker sig fra en aftalt match, har den pågældende spiller tabt matchen. 
Hvis det er Grundspillet tildeles vinderen 3 point, men ingen hullers forspring. 

 Der betales ikke matchfee. 

 Protester indgives til og behandles/afgøres af turneringskomiteen. 

 Præmie til vinderen uddeles ved sæsonafslutningen. 
De 8 deltagere i slutspillet tildeles Ryder cup point således: 
Vinderen: 12 point og runner up: 8 point. 
Tabere: i semifinaler: 5 point og i kvartfinaler: 2 point. 

 Turneringskomiteen udgøres af Ledelsen for MENS SECTION. 



Turneringsplaner:

Walk - over:

Startdato:

Slutdatoer: Slutdatoer for de 5 indledende runder er:

Runde 1:

Runde 2:

Runde 3:

Runde 4:

Runde 5:

Hvordan gør man:

Reducering af 
handicap forskel:

Forskel SPH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

¾ gange forskellen: 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12

Forskel SPH: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

¾ gange forskellen: 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24

Forskellen i spillehandicap (SPH = antal tildelte slag) mellem de to matchdeltagere 
ganges med ¾ og tildeles spilleren med det højeste handicap som ekstra slag.
De ekstra slag fordeles på hullerne efter handicap nøglen.

Efter matchen skrives resultatet på turneringsplanen, "antal hullers forspring" (huller 
OP) ud for vinderen af matchen og "antal huller tilbage" ud for taberen - husk 
underskrift.
Resultatet er stillingen når matchen er afgjort, dvs. når den ene part er flere huller OP, 
end der er huller tilbage at spille.

De 18 huller kan spilles færdig, selvom matchen er afgjort, men det ændrer ikke på 
resultatet.

Find matchmodstanderen på turneringsplanen for den aktuelle runde.

Aftal spilletidspunkt med modstanderen og skriv tidspunktet på turneringsplanen 
(Opslagstavlen i omklædningsrummet).
En match må ikke afvikles sammen med en slagspilsturnering (f. eks. 
torsdagsturneringen).

fredag   01.  maj  2020

lørdag   16.  maj  2020

søndag   31.  maj  2020

mandag   15.  juni  2020

tirsdag   30.  juni  2020

torsdag   16.  april  2020

Mens Section  -  BGK

Matcherne i de respektive runder skal være afviklet senest på det anførte 
sluttidspunkt, dog kan et senere spilletidspunkt for matcher i runde 1 - 4 aftales med 
turneringsledelsen.
Matcher der ikke er afviklet senest på sluttidspunktet for runde 5, betragtes som tabt 
af begge parter.
En match kan afviklers FØR slutdatoen for den forudgående runde.

29. februar 2020INFO vedr. Grundspillet - Runde 1 til 5

Hvis der er tilmeldt et ulige antal deltagere vil der være én walk-over i hver runde.

2020Hulspilturnering

MS-Hulspil.xlsm - Info-Grundspil Udskrevet den  21-02-2020



Turneringsplaner:

Startdato:

Slutdatoer: Slutdatoer for de 3 runder i slutspillet er:

Hvordan gør man:

Reducering af 
handicap forskel:

Forskel: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
¾ gange forskellen: 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9

Forskel: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
¾ gange forskellen: 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18

fredag   03.  juli  2020

Mens Section  -  BGK

En match der ikke er afviklet senest på den anførte sluttidspunkt betragtes 
som tabt af begge parter.

INFO vedr. slutspillet 29. februar 2020

2020Hulspilturnering

Forskellen i spillehandicap (antal tildelte slag) mellem de to matchdeltagere 
ganges med ¾ og tildeles spilleren med det højeste handicap som ekstra slag.
De ekstra slag fordeles på hullerne efter handicap nøglen.

Kvartfinale
Semifinale
Finale

Der skal findes en vinder af matchen - ved lige resultat efter 18 huller afgøres 
matchen ved "sudden death play off", dvs. der fortsættes fra hul 1 indtil den 
ene spiller har vundet et hul.
Der gives slag igen til spilleren med det højeste handicap, som i runden med 
det lige resultat

Find matchmodstanderen på turneringsplanen for den aktuelle runde.

Aftal spilletidspunkt med modstanderen og skriv tidspunktet på 
turneringsplanen.
En match må ikke afvikles sammen med en slagspilsturnering (f. eks. 
torsdagsturneringen).

Efter matchen skrives resultatet på turneringsplanen - husk underskrift.
Resultatet er stillingen når matchen er afgjort, dvs. når den ene part er flere 
huller OP, end der er huller tilbage at spille.
I slutspillet er antallet af huller OP = "antal hullers forspring" dog uden 
betydning - kun sejren tæller.

torsdag   23.  juli  2020
mandag   10.  august  2020
mandag   24.  august  2020


