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

1. Stamdata. 
Turneringens navn: B.G.K.’s klubmesterskaber. 

Tid: Se opslag. 

Sted: Skoven – Sletten, Breinholtgård. 

Hovedsponsor: Se opslag. 

2. Tilmeldinger. 
Der oprettes ikke venteliste. 

Der betales ikke turneringsfee. 

Tilmelding start: se opslag. 

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

Sidste frist for tilmelding er: Se opslag. 

Efter tilmeldinger modtages ikke. 

3. Rækker. 
Der afvikles mesterskaber i følgende rækker: 

 Junior PIGE Til og med det år, spilleren fylder 18 år. 
 Junior DRENGE Til og med det år, spilleren fylder 18 år. 
 DAME Ingen aldersbegrænsning. 
 HERRE Ingen aldersbegrænsning. 
 MidAge DAME Fra og med det år, spilleren fylder 30 år. 
 MidAge HERRE Fra og med det år, spilleren fylder 30år. 
 Senior DAME Fra og med det år, spilleren fylder 50 år. 
 Senior HERRE Fra og med det år, spilleren fylder 50 år. 
 Veteran DAME Fra og med det år, spilleren fylder 60 år. 
 Veteran HERRE Fra og med det år, spilleren fylder 60 år. 

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. 
 I de respektive rækker er følgende handicapbegrænsninger gældende: 

Junior PIGE Ingen Hcp. Begrænsning. 
Junior DRENGE Ingen Hcp. Begrænsning. 
DAME Max. Hcp. = 18,0 
HERRE Max. Hcp. = 14,0 
MidAge DAME Max. Hcp. = 22,0 
MidAge HERRE Max. Hcp. = 18,0 
Senior DAME Max. Hcp. = 26,0 
Senior HERRE Max. Hcp. = 22,0 
Veteran DAME Max. Hcp. = 30,0 
Veteran HERRE Max. Hcp. = 26,0 
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 Det maksimale antal deltagere i alt er 120. Overskrider tilmeldingerne dette antal, vælger 
turneringsledelsen deltagerne på basis af laveste handicap samt under hensyntagen til delta-
gerantallet i de respektive rækker. 

 En række gennemføres kun med minimum 4 deltagere. 

5. Runder 
Senior- og Veteran-rækkerne spiller 1 runde lørdag og 1 runde søndag. Øvrige rækker spiller 2 run-
der lørdag. 

DAME-, HERRE-, MidAge DAME- og MidAge HERRE-rækkerne spiller semifinale- og finale-
runde søndag (hulspil). 

6. Baner 
Alle runder spilles på Skoven – Sletten. 

7. Turneringsopsætning. 
Alle spiller scratch. 

For de respektive rækker gælder følgende: 
 

Række Turneringsopsætning. 

Junior PIGE 2 x 18 hullers slagspil, der afvikles lørdag. 

Der spilles fra back tee (52 / 60). 

Deltagerne kvalificerer sig til semifinalerunden for henholdsvis DAMER 
og HERRE-rækken hvis der opnås en score der ligger blandt de 4 bedste, 
samlet set i henholdsvis Junior PIGE- / DAME-rækkerne og Junior 
DRENGE- / HERRE-rækkerne. 

Junior DRENGE 

DAME 

2 x 18 hullers slagspilskvalifikation, der afvikles lørdag. 

Deltagerne kvalificerer sig til semifinalerunden for henholdsvis DAMER 
og HERRE-rækken hvis der opnås en score der ligger blandt de 4 bedste, 
samlet set i henholdsvis Junior PIGE- / DAME-rækkerne og Junior 
DRENGE- / HERRE-rækkerne. 

Semifinalen i de to rækker - hulspil over 18 huller – afvikles søndag for-
middag, hvor nr. 1 spiller mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3. 

Finalen i de to rækker - hulspil over 18 huller - afvikles søndag eftermid-
dag. 

Der spilles fra back tee (52 / 60). 

HERRE 

Mid-age DAME 

2 x 18 hullers slagspilskvalifikation, der afvikles lørdag. 

De 4 bedste i hver række går videre til semifinalen. 

Semifinalen i de to rækker - hulspil over 18 huller - afvikles søndag for-
middag, hvor nr. 1 spiller mod nr. 4 og nr. 2 spiller mod nr. 3. 

Finalen i de to rækker - hulspil over 18 huller - afvikles søndag eftermid-
dag. 

Der spilles fra klub tee (46 / 57). 

Mid-age HERRE 

Senior DAME 

2 x 18 huller slagspil der afvikles med 1 runde lørdag og 1 runde søndag. 

Der spilles fra klub tee (46 / 57). 

Senior HERRE 

Veteran DAME 

Veteran HERRE 
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8. Lige resultat. 
Ved lige resultat efter 36 hullers slagspil, bestemmes rækkefølgen af scorer på de sidste 18, 9, 6, 3, 
1 hul(ler). 

Hvis der stadig er lige resultat, foretages omspil på et af turneringsledelsen angivet antal huller. 

Ved lige resultat efter 18 hullers hulspil, afgøres matchen ved ”Sudden death play off” med start på 
Skovens hul 1. 

9. Caddies. 
Caddies er tilladt. 

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

 


