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Turneringen er en åben makker/partner-turnering. 
Turneringen spilles som en single turnering, hvor hver spiller i parret afleverer sit scorekort således, at der kan 
reguleres handicap, men præmierækken baseres på Four-ball, dvs. det er parrets bedste Stableford score på 
hvert hul, der er tællende (beregnes i Golfbox). 
 
Max antal par er 72 (144 spillere). 
Spillere med DGU kort med mærke kan ikke deltage. 
 
Der spilles 1 runde over 18 huller den 5. april 2020 kl. 09:00 på Skoven - Sletten, Breinholtgård Golf Klub. 
Ved tilmelding skal anføres hvilket teested man ønsker at spille fra. 
 
Tilmelding påbegyndes tirsdag den 10. marts 2020 kl. 18:00. 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 3. april 2020 kl. 12:00. 
Tilmelding skal ske parvis: 

 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. 
 
Der spilles i 2 lige store rækker opdelt efter parrets handicapsum. 
 
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. 
 
Turneringsfee er 150 kr. pr. par. 
 
Betaling skan ske ved 

 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 ÅT + Medlemsnr. + så meget 
af navnet som der er plads til således, at vi kan se, hvem der har indbetalt turneringsfee til Åbningsturneringen 
2020. Betaling skal ske senest ved 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. 
 
I forbindelse med turneringer vil der som regel blive optaget billeder/video i og omkring Klubhuset og på 
banen af aktiviteter og situationer under turneringen, holdbilleder samt portrætbilleder af præmietagere. 
Billedmaterialet betragtes som situationsbilleder og 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. 
 
Efter turneringen serverer Restauranten en buffet for 99 kr. (betales i restauranten) 
forhåndstilmelding på listen eller i Golfbox vil gøre det lettere for Restauranten. 
 
Turneringsledelse: Niels Erik Jensen   (3027 0759)   turnering.bgk@gmail.com 


