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”Generelle betingelser” for turneringer og matcher i BGK er gældende i det omfang, de ikke er i strid 
med følgende ”Særlige betingelser”. 

1. Stamdata 
Turneringens navn: BGK’s klubmesterskaber i hulspil. 

Tid: Se opslag. 

Hovedsponsor: Se opslag. 

2. Tilmelding 
Der betales ikke turneringsfee. 

Tilmeldings periode: se opslag. 

Tilmelding skal ske online via Golfbox – der sættes ikke lister op i Lobbyen. 

Efter tilmeldinger modtages ikke. 

Der oprettes ikke venteliste. 

3. Rækker 
Deltagerne opdeles i 2 rækker - en DAME række og en HERRE række. 

4. Restriktioner 
Følgende betingelser for deltagelse er gældende: 

 Deltagere skal have Breinholtgård Golf Klub som hjemmeklub med min. 90 dages forudgå-
ende medlemskab. 

 Medlemmer uden EGA handicap kan ikke deltage. 

 Flex medlemmer (DGU kort med mærke) kan ikke deltage. 

 Pro’er, Pro-elever, Pro-assistenter og Non-amatører kan deltage. 

 Handicapbetingelserne: 
DAMER: Max 22. HERRER: Max 18. 

 Deltagerantal 
Klubmesterskaberne i en række gennemføres kun hvis der min. er 4 tilmeldte til Grundspillet. 

5. Turneringsopsætning 
Turneringen omfatter et Grundspil og et Slutspil. 

Alle spiller hulspil fra scratch over 18 huller. 
DAME-rækken spiller fra tee 52, HERRE-rækken fra tee 60. 

Matcher i grundspillet spilles på valgfri bane, hvis der ikke kan opnås enighed, spilles Skoven - Slet-
ten. Matcher i slutspillet spilles på Skoven – Sletten. 

5.1 Grundspil 

 Spilleform 
Grundspillet er et puljespil hvor alle i en række spiller i samme pulje. 
Hver deltager spiller 5 matcher mod forskellige modstander, dog kun 3 eller 4 matcher hvis 
der kun er henholdsvis 4 og 5 deltagere. 
Efter afvikling af en match skal der afleveres et scorekort til Turneringsledelsen med angi-
velse af vinder samt ”Huller op” og ”Huller tilbage”. 
Scorekortet skal være underskrevet af begge spillere. 

 Spilletidspunkt 
Grundspillet skal afvikles i den på de udsendte spilleplaner anførte periode. 
Deltagerne i de respektive matcher aftaler selv spilletidspunkt. 
Hvis spillerne ikke kan blive enige om spilletidspunkt, skal turneringsledelsen kontaktes  
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senest 2 uger før slutdatoen, hvorefter turneringsledelsen fastsætter et spilletidspunkt. Mat-
cher der ikke er afviklet senest på anførte slutdato regnes for tabt af begge parter. 

 Matchsammensætningen 
Turneringsledelsen udfører match sammensætningen ved lodtrækning. 
Der er ingen seedning 
Ved et ulige antal deltagere vil der være en walk-over. 

 Pointtildeling 
Der tildeles 3 point for en vunden match og 1 point for en delt match. 
En walk-over giver 3 point som en vunden match, men ingen ”Huller op”. 
Hvis en deltager udebliver fra en match eller trækker sig fra en match, har den pågældende 
tabt matchen. Vinderen tildeles 3 point, men ingen ”Huller op” 

 Rangering i grundspillet. 
Deltagere i grundspillet rangeres efter antal vundne point, ved lige point stilling rangeres efter 
antal ”Huller op” i alt i de spillede matcher. 
Er der også lighed her anvendes lodtrækning. 

 Kvalificering til slutspillet 
Antallet af deltagere der går videre til slutspillet afhænger af antal deltagere i grundspillet. 
4 / 6 - 11 deltagere: de 4 bedste går videre til slutspillets semifinaler. 
12 - 23 deltagere:  de 8 bedste går videre til slutspillets kvartfinaler. 
24 - eller flere:  de 16 bedste går videre til slutspillets 1/8-dels finaler. 

5.2 Slutspil 

 Spilleform, spilletidspunkt 
Slutspillet er en cupturnering, hvor kun vinderne af de respektive matcher går videre. 
Slutspillet afvikles i en weekend hvor der - i det omfang der er deltagere - spilles 1/8-dels og 
kvartfinale lørdag samt semifinale og finale søndag. 

 Seedning af deltagerne 
Deltagere seedes efter placeringen i grundspillet. 
Match sammensætningen som vist på figuren. 
 

 
 

 Lige resultat 
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. 

6. Caddies 
Caddies er tilladt. 

7. Golfcars 
Golfcars er kun tilladt efter indhentet tilladelse hos turneringsledelsen. I givet fald må andre spillere 
ikke medtages under spillet. 


