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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 5. marts 2021 12:05

Emne: Forårsturnering - Hole In One - Dresscode _-Golfregler

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Forårsturnering 21. marts 

Foråret er på vej.  

Årets første turnering, Vinterturneringen, blev vi desværre nødt til at aflyse pga. 

Covid-19. 

Men nu må vi og nu vil vi igang. 
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Turneringen er en åben makker/partner-turnering - Four-ball (Best-ball) 

Stableford. 

Sponsor: Restauranten og Pro Shoppen på Breinholtgård. 

Max antal par er 72 (144 spillere). 



3

Der spilles 1 runde over 18 huller den 21. marts 2021 med løbende start fra kl. 

08:00 på Skoven - Sletten. 

Ved tilmelding skal anføres, hvilket teested man ønsker at spille fra samt evt. 

ønske om tidlig start. 

Der spilles i 2 lige store rækker opdelt efter parrets handicapsum. 

Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 9 (hul 10-18), sidste 6 (hul 13-

18), sidste 3 (hul 16-18), sidste hul (hul 18) og laveste handicap. 

Tilmelding påbegyndes fredag den 5. marts 2021 kl. 12:00. 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 19. marts 2021 kl. 12:00. 

Tilmelding skal ske parvis på Golfbox eller på tilmeldingslisten på 

opslagstavlen. 

Turneringen har venteliste prioriteret efter "Først til mølle"-princippet. 

I forbindelse med "Først til mølle" princippet anvendes lodtrækning blandt dem, 

der er tilmeldt samme dag. 

Turneringsfee er 200 kr. pr. par. 

Betaling skal ske  

 via netbank (bankoverførsel) til Nykredit Bank, reg. nr. 8117, kontonr.

3238975.

eller  

 via MobilePay til nr. 00939878 ”BGK Turnering 1”

I feltet "Meddelelse til modtager" henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives 

FT + Medlemsnr. + så meget af navnet, som der er plads til således, at vi kan 

se, hvem der har indbetalt turneringsfee til Forårsturneringen 2021. Betaling 

skal ske senest ved tilmeldingsfristens udløb. 

Forsamlingsforbuddet (max 25 personer) betyder, at det desværre ikke er 

muligt at samle alle før og efter turneringen. 

Deltagerne skal møde ved startstedet 15 min. før deres starttid for udlevering af 

scorekort samt en baneservicepakke. 
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Der kan ikke afholdes præmieoverrækkelsen umiddelbart efter turneringen. 

Resultatet offentliggøres på hjemmesiden og præmietagerne kan afhente 

præmien i Pro Shoppen fra mandag den 22. marts. 

Der er præmie til de bedste i hver række (antallet afhænger af deltagerantallet). 

Der er præmie til ”Nærmest flaget” på Skoven 5, Skoven 8 og Sletten 9. 

I forbindelse med turneringer vil der som regel blive optaget billeder/video i og 

omkring Klubhuset og på banen af aktiviteter og situationer under turneringen, 

holdbilleder samt portrætbilleder af præmietagere. 

Billedmaterialet betragtes som situationsbilleder og behandles som anført i 

BGK’s privatlivspolitik (se BGK’s hjemmeside). 

Ovenstående bestemmelser og praktiske oplysninger gælder forud for BGK's 

generelle bestemmelser for turneringer og matcher. 

Turneringsledelse: Niels Erik Jensen (3027 0759) turnering.bgk@gmail.com  

Nedsat sigtbarhed og tåge på golfbanen  
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På visse årstider kan vejrlig – eksempelvis efter kraftigt regnskyl, frost eller tæt 

tåge – medføre, at banen er lukket for spil. Er der undtagelsesvis ikke opsat 

skiltning eller via BGK webside meddelt lukning af banen forventes det, at 

medlemmer og greenfee spillere selv viser det nødvendige hensyn til banen og 

andre spillere eller ansatte og i så fald undlader at spille banen, såfremt der 

eksempelvis grundet tæt tåge ikke er indsigt imod det forventede 

landingsområde. 

Se mere omkring ordensreglerne for banen, på dette 

link https://www.bggc.dk/klubben/regler-og-vedtaegter/ 

Opdaterede Covid-19 anbefalinger  

Se de seneste og gældende anbefalinger til golfen, på DGU´s hjemmeside, på 

dette link. 

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-1-marts-

2021  
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Hole In One  

Stort tillykke til Anders Simmelsgaard som lavede en flot Hole In One den 28. 

februar på Vinterbanens hul 14 (Sletten hul 6)  
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Er du skarp på golfreglerne  

Erfaringer fra vinterens golfregelaktiviteter i BGK – har synliggjort udbredt 

misforståelse af de nugældende golfregler og spørgsmål fra BGK medlemmer i 

løbet af de seneste sæsoner. 
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Du kan læse omkring dette her https://www.bggc.dk/klubben/golfregler-og-

handicap/nyt-fra-ohr/  

Dress Code  

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. 

Se meget mere her: 

https://www.bggc.dk/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-01_BGK-31_Dress-

code.pdf  

Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 


