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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 22. marts 2021 21:42

Emne: Kørsel med Buggy - Forårsturnering vinderne

Forårsturnering 
Der var ikke meget forår i vinden i går (søndag), da årets første match blev 

afviklet med Pro-Shoppen og Restauranten på Breinholtgård, som sponsorer. 

Vi havde en rigtig god match - trods vind og Corona-restriktioner og med 172 

spillere på startlisten – blev det en dejlig start på sæson 2021.   

Vinderne blev følgende: 

A-rækken         Jan Hegner Hansen og Claus Jessen 

B-rækken         Martin Stenstrup og Tino Nielsen 

Det øvrige Leaderboard kan ses på dette link Klik her 

De mest præcise spillere på par 3 hullerne var: 

Skoven hul 5    Claus Jessen                1,82 m 

             Skoven hul 8    Anders Simmelsgaard              5,17 m 

Sletten hul 4    Marthin J. Jensen          0,72 m 
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             Sletten hul 6    John Olesen              3,43 m 

Sletten hul 9    Flemming Slot            2,29 m  

Leje af Buggy 

Bemærk: 

Buggy må IKKE køre når der er frost i græsset og der spilles til vintergreen. 

Man skal være 18 år for at køre en buggy 

Der må max være 2 personer i buggyen. 

Kørsel i buggy giver ingen fordele i form af gennemgang på grund af eventuelt 

hurtigere spil. 

Kørsel bør foregå i gå-tempo, når der er spillere på hullet foran, således at man 

holder sin plads på banen. 

SÅDAN BESTILLER DU: 

Du bestiller din buggy på Golfbox samtidig med din starttid. Du kan også 

straksleje en buggy på dagen, hvis der er ledige. Til turneringer bestiller du via 

receptionen på tlf. 75115700 tast 1 eller via mail: info@bggc.dk 

SÅDAN BESTILLER DU EN BUGGY PÅ GOLFBOX SAMTIDIG MED DIN 

STARTTID: 

Når alle spillere er sat ind på en starttid trykkes på knappen “Tilføj ekstra” i 

nederste højre hjørne. 

Tryk på pilen og vælg vare (buggy) 

Tryk på næste pil og vælg den spiller, der skal leje buggy 

Tryk på “Tilføj” (glemmer du det, er buggyen IKKE reserveret) 

SÅDAN BESTILLER DU EN BUGGY I KLUBHUSET: 

Vælg din starttid og tryk på knappen “Tilføj varer”. Vælg herefter hvem der skal 

bestilles en buggy til. 
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Klik på “+” tegnet for at tilføje én eller flere buggyes (alt efter antal ledige) 

Tryk på “næste” og følg vejledningen 

Buggy 

SÅDAN FÅR DU BUGGY-NØGLE UDLEVERET 
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Nøglerne afhentes bag skranken ved receptionen og der må under ingen 

omstændigheder tages en nøgle før bestillingen er gennemført i Golfbox 

VIGTIGT nøglen til buggyen SKAL AFLEVERES SAMME STED, SOM DU 

HENTEDE DEN. 

Hvis nøglen ikke bliver afleveret i nøgleboksen: 

Risikerer vi, at de, som har lejet buggyen efter dig, ikke kan komme ud at køre. 

Afleveres nøglen ikke, bliver du opkrævet leje indtil nøglen er på plads – dvs. 

hvis du ikke returnerer efter 5 timer, bliver du opkrævet for endnu en dags leje. 

Lejeperiode 18 huller: 5 timer fra du henter nøglen 

HAR DU KØBT ET KLIPPEKORT? 

Du kan rette prisen til 0,- kroner og herefter følger du vejledningen på 

skærmen. Klip lægges i postkassen, som hænger på gelænderet til 

proshoppen. 

Klip købes på kontoret.  
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HAR DU KØBT ET ÅRSKORT? 

Du kan rette prisen til 0,- kroner og herefter følger du vejledningen på 

skærmen. Brug af årskortet registreres automatisk på kontoret 

PRISER: 

Greenfee spiller: 
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Buggy kr. 300,- pr. runde, 18 huller 

Buggy kr. 150,- pr. runde, 9 huller 

Buggy kr. 400,- for 36 huller - kan kun købes ved henvendelse i receptionen 

Medlemmer: 

Buggy kr. 200,- pr. runde, 18 huller 

Buggy kr. 100,- pr. runde, 9 huller 

Buggy kr. 300,- for 36 huller - kan kun købes ved henvendelse i receptionen 

Klippekort til buggy kr. 1.150,- (10 klip) – kan kun købes ved henvendelse i 

receptionen 

Årskort til buggy 3000,- kr. – kan kun købes ved henvendelse i receptionen  

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


