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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 29. december 2020 21:40

Emne: World Handicap System (WHS) - Regionsgolf, sidst tilmeldingsfrist. - Greenfee Club No 1

Fra og med 1. januar 2021 indføres World Handicap System (WHS) 
i regi af Dansk Golf Union.  

Siden 1. halvår 2018 har Breinholtgård Golf Klub informeret om den 

forestående indførelse af World Handicap System (WHS) i regi af Dansk Golf 
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Union. Et forhold der har betydning (og af enkelte opfattet som konsekvenser) 

for alle golfspillere med et registreret golfhandicap. For interesserede kan man 

indhente yderligere informationer herom via dette link: Handicapregler - 

Breinholtgård Golf Klub (bggc.dk) 

Overordnet skal dette tiltag ses i fortsættelse af det der skete 1. januar 2019. 

På det tidspunkt blev der gennemført et regelsæt for golf – og efterfølgende 

gældende i alle golforganisationers regi. Konsekvens: Alle golfspillere i hele 

verden spiller i dag efter de præcis samme golfregler. 

I fortsættelse heraf, og den hensigt, at der er ens handicapregler over hele 

verden, indføres der fra 1. januar 2021 ens og dermed nye handicapregler i alle 

danske golfklubber. 

I praksis kommer det til at forgå således, at Golfbox mandag d. 4. januar 

spærrer for indtastning af scores i Golfbox, mens der i løbet af Uge 1/2021 

bliver beregnet et nyt officielt handicap for alle danske golfspillere, og koden 

bliver ændret til at håndtere det nye system. 

Ved forsøg på indtastning bliver du mødt af følgende besked; "Der er lukket for 

scoreindtastning pga. overgang til nyt handicapsystem”. Afvent nyt system, og 

indtast din score efter overgang d. 11. januar 2021. Det gælder alle muligheder 

for at taste scores. Det vil sige i app'en, på touchskærm i klubben eller via 

computeren derhjemme.  
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Skulle du være ude og spille golf i Uge 1, så skal du spille ud fra dit 

eksisterende (EGA) handicap og gemme scorekortet således, at det kan tastes 

ind i det nye system. Det gælder også eventuelle udenlandske scores, som du i 

det nye system selv kan indtaste i Golfbox. 

 

Skiftet til det nye system vil ske så hurtigt som muligt i løbet af Uge 1, og 

senest være klar mandag d. 11. januar, hvor det vil være muligt at gå ind og se 

sit nye officielle handicap. Herefter kan du indtaste de scores, som du har gemt 

fra uge 1/2021, og systemet vil justere dit handicap efter principperne indeholdt 

i de nye handicapregler. 

 

Spørgsmål vedrørende de nye Handicapregler – der i øvrigt IKKE har noget 

golfregler at gøre, eller modsat – kan fremføres via mail til BGK Ordens-, 

Regel- og Handicapregler mail: kim58meyer@outlook.dk  
  

 

Regionsgolf, sidste frist for tilmelding 3. januar 2021  

 

 

   

Husk tilmelding til 2021 er stadig åben i Golfbox under turneringer og deadline er den 3. 
januar 2021! 
 
Den 4. januar tilmelder vi holdene, dette gøres udelukkende ud fra tilmeldingerne i golfbox! 
 
Vi er oppe på over 80  tilmeldte spillere. Det ser ud til at vi får 8‐10 hold med i 2021. 
Vi vil gerne opfordre alle, der ønsker at komme ud og spille hulspil, om at melde sig. Der 
spilles både på vores egen bane og modstanderens bane og der er ingen greenfee, så en god 
mulighed for at prøve andre baner! 
 
Der er enkelte steder, hvor vi er udfordret på at kunne stille hold: 
  
‐    A‐rækken hcp. 4,5 – 11,5  
‐    D‐rækken hcp. 26,5 – 36  
‐    Veteran og super Veteran (her mangler vi lidt flere spillere og 1‐2 kaptainer) 
 
Du behøver ikke at have nogen erfaring i hulspil for at spille med eller for at være kaptain. 
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Har du spørgsmål så kontakt Heidi eller Kent. Klik HER 

De bedste golfhilsner  

Med ønsket om et godt nytår 
Heidi og Kent 
 

Spil på 5 andre golfbaner i 2021 

Pris kr. 800 ved bestilling før den 31. december 2020 

og kr. 900,- herefter, for én person i hele sæson 2021 
' 

Greenfee Club no. 1 er en populær fritspilsordning mellem 6 jyske golfklubber, 

hvor du, som fuldgyldig medlem af en af de 6 klubber, kan spille på 5 andre 

baner – Kortet kan benyttes alle hverdage hele dagen samt i weekends og 

helligdage FØR kl. 09.00 og EFTER kl. 12.00 (begge tider inklusiv). Spilles der i 

dette tidsrum opkræves greenfee-betaling. 

Se mere på dette link HER omkring regler, vilkår og meget mere. 

Bestillinger kan laves på dette link HER eller på mail info@bggc.dk  
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Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 




