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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 16. april 2021 13:46

Emne: Oprydningsdag - Åbningsturnering - Luk igennem

Oprydningsdag. 

I onsdags mødte over 40 frivillige og greenkeepere op til forårets store 

rullegræslægnings- og  oprydningsdag. 

Der blev blandt andet ryddet op på banen i nogle af de områder, hvor der i 

vinterens løb er fældet træer, ordnet krukker og der blev luget ukrudt omkring 

klubhuset, tømt og vasket alle banens skraldespande, vasket skilte omkring 

klubhuset og restaurantens terrassemøbler blev vasket 

Ud over selve oprydningen blev der også lagt 1700 m2 rullegræs omkring de 

nye Padel baner. 

Stor tak for hjælpen til alle de fremmødte.  

Det er et super flot stykke arbejde, som vi sætter stor pris på og nu kommer os 

alle til gode. 
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Åbningsturnering  

Årets åbningsturnering den 11. april 

blev desværre aflyst pga. vejret. 

De første spillere var ellers sendt 

afsted, i håb om et vejrskifte, men 

turneringsudvalget måtte hurtigt 

indse, at det ikke kunne lade sig 

gøre at gennemføre. 

Vi prøver nu igen og der er åben for 

tilmelding i Golfbox HER  

Åbningsturnering bliver nu afholdt den 25. april 2021 

Coronarestriktionerne er ikke helt på plads endnu, så vi holder ved at 

turneringen afvikles med løbende start og ved eventuelle ændringer/lempelser i 

forbindelse med turneringen vender vi tilbage i næste uge. 

Sponsor: Finn Hansen VVS 

Turneringen er en åben makker/partner-turnering.  

Husk at ”lukke igennem” reglerne gælder også i COVID-19 tider – 
gælder den for alle eller ikke? 
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Golfsæson 2021 ligner på mange områder golfsæson 2020. Primært som 

konsekvens af de afledte konsekvenser i medfør af den verdensomspændende 

COVID-19 pandemi. 

 En afledt effekt har bl.a. været, at rigtig mange danskere der måske ikke 

tidligere havde spillet golf, har valgt golfspillet til og har meldt sig ind i en af 

Danmarks golfklubber. Faktisk så mange, at der i skrivende stund aldrig har 

været så mange registrerede golfspillere under Dansk Golf Union som der er 

nu – ja, der er faktisk flere end før 2008, hvor den daværende finanskrise betød 

at mange fravalgte et medlemskab af en golfklub. Så der er ikke kun dårlige 

effekter af  COVID-19 pandemien. 

For det er jo så positivt at rigtig mange har fået og fortsat vil få øjnene op for 

golfsportens fantastiske muligheder. Alene, sammen med kammeraterne, for 

familien og/eller lignende. 

Og i BGK opleves der også en positiv effekt på medlemssiden. Som 

konsekvens heraf er der allerede nu ”kamp om tiderne” i GolfBox, når der skal 

bookes starttider på golfbanen. Og vær vis på, der bliver ikke mindre 

efterspørgsel efter starttider henover den forhåbentlig helt fantastiske danske 

sommer 2021. 

Måske ikke alene som konsekvens af den ovenfor anførte positive situation, 

men også det gode vejr og manges lyst til at ville spille golf, så er der næsten 

traditionelt, men desværre i stigende grad, synliggørelse af manglende 

kendskab eller vilje til at ville efterleve reglerne for ”at lukke igennem”. Og jo 

flere spillere der ønsker at spille på banen, jo tydeligere bliver det, at enkelte 

har glemt reglerne for at lukke igennem. 

Reglerne er relativt enkle og gælder for alle spillere – uanset køn, alder, 

spillerkategori og tilsvarende -  på BGK anlæg: 

I nedenstående tilfælde skal der ”lukkes igennem”: 

• Det er en bolds (1, 2, 3 eller 4 bold) ansvar at holde trit med bolden foran.
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Hvis der tabes et helt hul og bolden bagved forsinkes skal der ”lukkes igennem” 

(jf. klubbens ordensregler), uanset hvor mange spillere, der er i denne bold 

(bemærk, at en enlig spiller ikke har samme rettigheder som andre bolde). 

• Selvom en bold ikke har tabt et helt hul, men det er klart, at bolden bagved

kan spille hurtigere skal der ”lukkes igennem”.

• Spillere, der søger eller skal søge efter en bold skal ”lukke igennem”, så

snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De skal ikke søge i tre

minutter, før der ”lukkes igennem” (de tre minutter er alene tidsgrænsen for,

hvornår en bold er tabt i henhold til Golfreglerne). Så vink allerede igennem

efter ca. 1 minut, hvorefter man kan lede videre.

• En bold, der spiller en fuld runde, har ret til at blive ”lukket igennem” af en

bold, der ikke spiller en fuld runde.

Det skal bemærkes, at deltagelse i en turnering eller match, f.eks. i regi af 

”klubber i klubben” eller andre uformelle fællesskaber, ikke medfører ændringer 

til ovenstående regler. 

Rigtig god golfsæson til alle spillere på Breinholtgård Golf Klub´s spændende 

bane  




