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Rev.: okt. 2011: jf. beslutninger på generalforsamlingen 
Rev.: okt. 2013: Redaktionelle ændr. Vedr. pkt. 6 og pkt. 10. 
Rev.: okt. 2014: C-række tilføjet jf. beslutning på generalforsamlingen. 
Rev.: okt. 2015: B- og C-række slået sammen jf. beslutning på generalforsamlingen 
Rev.: okt. 2016: Aldersgrænse for optagelse i klubben ændret fra 25 til 18 år jf. beslutning på generalforsamlingen. 
Rev.: Juni 2020: Konsekvensændringer som følge af ændring af ”Bestemmelser for Ryder Cup”. 

 

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 normalt 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. 
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Scorekort skal altid være maskinudskrevne. 

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 over Par. 

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”. 

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. 


