
 Klubber i Klubben – Mesterskabsturnering 2020  

 Torsdag den 13. august 2020   kl. 09:00    

 

 

Turneringsbetingelser 

1. Turneringsform 
Det er en makker-/partnerturnering, hvor der spilles Greensome Stableford med fuldt spillehandicap. 
Parrets spillehandicap beregnes som 60% af laveste SPH + 40% af højeste SPH. 

Der spilles 1 runde over 18 huller på Skoven – Sletten. 

Der spilles i 1 række.  Damer spiller fra tee 46 og herrer fra tee 57 

Der er præmier til de bedste par. 
Ved lige score afgøres placering på basis af scoren på de sidste 9 (hul 10 – 18), sidste 6 (hul 13 – 18), 
sidste 3 (hul 16 – 18) sidste hul (hul 18) og lodtrækning. 
Der er en vandrepokal til den vindende Klub i Klubben. 
Dvs. den klub der opnår den højeste middelscore for alle klubbens deltagende par. 

2. Deltagere 
Deltagerne skal være medlem af en af de 18 registrerede Klubber i Klubben. 
Deltagerantallet er begrænset til 72 par (144 spillere), fordelt på de respektive klubber på basis af 
klubbernes nominelle medlemstal som anført i følgende tabel. 

Seniorklubben 10 Radiserne 3 Inngolf 3 Lørdagspigerne 2 

Mandagspigerne 7 Græsrødderne 3 Herrer Senior 5 Lørdagskyllingerne 2 

Blå Stue 2 Græshopperne 7 F-Klubben 2 Morgenfruerne 2 

Ladies Section 6 Optimisterne 3 Lørdagsesserne 2   

Tirsdagsherrene 4 Mens Section 7 Lørdagsklubben 2   

 
De respektive Klubber i Klubben forestår selv udvælgelsen af deltagerne. 

Hvis enkelte Klubber i Klubben ikke udnytter den tildelte kvote helt, fordeles de overskydende 
pladser efter lodtrækning mellem de Klubber i Klubben, der har udtrykt ønske om flere deltagere. 

3. Tilmelding 
Tilmelding skal ske af Kaptajnen for de respektive Klubber i Klubben via mail til 
turnering.bgk@gmail.com med oplysning om nr. og navn på alle tilmeldte par fra Klubben. 
Desuden skal det oplyses om Klubben er interesseret flere i deltagere, såfremt der er ledige pladser. 

Tilmelding starter den 1. juni. Tilmelding lukkes den 15. juli kl. 18:00 

4. Turneringsfee 
Turneringsfee andrager 200,00 kr. pr. par. 

Turneringsfee er incl. en lun ret der serveres i Restauranten mens resultatet gøres op. 

Turneringsfee overføres til Sydbank, reg.nr.: 7701 kontonr.: 0002369377. 

Indbetalingen skal ske samlet for hver Klub i Klubben og i ”Meddelelse til modtager” skal anføres 
”KiK” samt klubbens navn og betaling skal ske senest ved tilmeldingsfristens udløb. 

5. Program 
Kl. 08:20  Udlevering scorekort ved skranken i Lobbyen 

Kl. 08:40  Info vedr. turneringen ved Puttegreen 

Kl. 09:00  Gunstart 

Kl. 14:00 (ca.) Serveres en lun ret i Restauranten. Overrækkelse af præmier og vandrepokal. 

 

I forbindelse med turneringer vil der som regel blive optaget billeder/video i og omkring Klubhuset og på 
banen, billeder der beskriver situationer under turneringen samt hold- og vinderportrætter. Billedmaterialet 
betragtes som situationsbilleder og behandles som anført i BGK’s privatlivspolitik (se BGK’s 
hjemmeside). 

 

Ovenstående er gældende forud for BGKs Generelle betingelser for turneringer og matcher. 



Generelle regler  

Fortsat….    
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Turneringsledelse: Mens Section, Niels Erik Jensen  (3027 0759)   turnering.bgk@gmail.com 


