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BGK Dress Code 

 
Generelt. 
I Breinholtgård Golf Klub værner vi om mange af traditionerne i relation til golfspillet. Dette gælder også for den påklædning, som klubben 
forventer efterleves i forbindelse med spil på golfbanen eller i forbindelse med anvendelse af faciliteterne på anlægget. BGK forventer 
grundlæggende at du bærer almindeligt, og gerne behagelig og funktionel beklædning når du skal spille golf.  
 
Nedenstående er at betragte ikke kun som en vejledning, men også en anbefaling til påklædning såfremt man som spiller (såvel medlem 
som gæstespiller) skulle være i tvivl. 
 

Dress Code Ikke korrekt Dress Code 
 Polo shirt med krave og ærmer. 
 Polo/bluse med turtleneck eller “blade collar” og 

ærmer. 
 Skjorte/bluse med ærmer (også korte). 
 Lange benklæder, Golfshorts. 
 Jeans (ikke slidte eller hullede) 
 
For kvinder tillades desuden: 
 Polo shirt uden ærmer og evt. med ”blade collar” 

krave. 
 Golfbuks-/shorts i super stretch. 
 Golfnederdel – kort/lang. 

 Joggingtøj af enhver art – herunder løbe- eller cykeltights eller tilsvarende. 
 Hullet eller slidt tøj og arbejdstøj (eks. vis kedeldragt og tilsvarende). 
 T-shirt/undertrøjer (også tanktoppe/soltoppe). 
 Fodbold- (både europæisk, australsk og amerikansk), basket- og 

ishockeytrøjer. 
 Nedringede bluser. 
 Badetøj-/beklædning. 
 Golfsko med metalspikes. 
 Spil i gummistøvler og sandaler med/uden hælkappe (undtaget herfra dog 

deciderede golfstøvler og -sandaler). 
 Hovedbeklædning i Klubhus, Klublokale & Restaurant. 

Det er IKKE tilladt at spille golf med nøgen overkrop, samt under spil på banen at bære bukser/shorts som er ”baggy”, ”sagging”, hullede, 
afklippede, lavtaljede/”whale tail”.  

Hvis man er i tvivl om ”Dress Code”, kan man til enhver tid henvende sig i Proshoppen/Golfstore Breinholtgård eller hos Administratoren i 
foyeren i Klubhuset, hvor man kan blive vejledt. 
Alle henstillinger fra Baneservice, personalet på Breinholtgård Golf Klub eller medlemmer af Breinholtgård Golf Klub Bestyrelsen i relation til 
”Dress Code” skal altid efterleves omgående. 

Vurderes påklædningen ikke at overholde Breinholtgård Golf Klubs ovenfor anførte ”Dress Code”, kan førnævnte bede regelbryderen om at 
forlade anlægget, såfremt meddelt vejledning ikke følges.  


