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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 18. juni 2021 12:43

Emne: Hole In One - Kom ud og se god golf - Sct. Hans

Hole In One. 
Stort tillykke til Per Wilton med at få bolden i hul, på ét slag. 

Sletten hul 6 den 15. juni   
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Husk at bekræfte din tid 

Når der er booket en tid i Golfbox, så SKAL den bekræftes inden spil, enten på 

Golfbox appen eller via touchskærmene i klubhuset.  

DGU Holdturnering 2021 – kom ud og se god golf og støt op om BGK Elitespillere!   

Alle BGK hold der deltager i DGU Holdturnering i 2021 skal spille 3. og 4.  af 

seks matcher i grundspillet i weekenden 19. – 20. juni 2021. 

Matcherne spilles således:  
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Hvor ”BGK” er fremhævet med fed skrift, så angiver dette, at det pågældende 

hold spiller på BGK anlæg. Starttid for den første match i de enkelte kampe 

fremgår af linjen under det pågældende hold. 

Der opfordres i særlig grad til at komme ud og støtte BGK spillere i forbindelse 

med lokalopgøret den 20. juni imod Esbjerg Golfklub. Det bliver flot, 

jævnbyrdigt og helt sikkert en spændende match.   

Lidt om tilskueradfærd under golfmatcher 

Såfremt man har mulighed herfor er man som medlem af BGK velkommen til at 

komme ud og se rigtig god golf på BGK anlæg de pågældende dage. Har man 

overskud hertil, så er man også velkommen i forbindelse med holdenes 

udekampe. 

Hvis du skal ud at se golf, så vær opmærksom på følgende: 

Som tilskuer må du meget gerne:  

● Følge spillerne rundt på banen (50 m. afstand)

● Hjælpe med at finde bolde under spillet (alle)

● Rive i en sandbunker efter en spiller
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● Klappe eller kommentere ”godt slag” overfor både hjemmebane og

udebanespillere

● Hjælpe med at tilkalde en dommer/turneringsleder

● Hente mad, drikke og tøj til spillerne

Hvis du observerer uregelmæssigheder, tilkald straks en 

dommer/turneringsleder. Kontakt ikke selv spiller eller de pågældende 

forældre/tilskuere. Efter golfrunden må du hjælpe din egen spiller med at 

kontakte en dommer/turneringsleder i relation til regelspørgsmål  

Som tilskuer må du under golfspillet ikke 

● Træde på eller berøre golfbolde

● Give spillerne råd eller trække bag-vognen

● Tale med eller til spillerne

● Komme med tilråb til nogen spiller

● Følge spillerne på tæt hold (hold gerne 50 meters afstand)

Af hensyn til banen må du  

● Ikke benytte nogen form for køretøj

● Ikke gå ind på tee-steder og holde dig fra fairway

● Kun gå ned i sandbunkere for at rive efter en spiller

● Ikke gå ned i søer og vandløb eller betræde greens

● Hjælpe med at tilkalde en dommer/turneringsleder

● Hente mad, drikke og tøj til spillerne

Vi ser frem til at møde dig på BGK´s anlæg – og spillerne vil være rigtig glade,

såfremt du kommer ud og støtter dem under matcherne.

Vel mødt 

Kim Meyer 

BGK Eliteudvalg  

Sct. Hans med grillbuffet, bål og båltale  
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30+ hcp. turnering på Skoven, 9 huller.  

For alle, 18 hullers makkermatch på Sletten/Ådalen 

Se mere herunder. 

Du kan nå det endnu, sidste tilmelding er på mandag den 21. juni kl. 12:00  

Sct. Hans Turnering. 

18 huller på Sletten - Ådalen 

En åben makker/partner-turnering. 

Der spilles Greensome Stableford med fuldt spillehandicap i 2 lige store rækker 

opdelt efter Hcp 

Max antal par er 72 (144 spillere). 

Gunstart kl. 16:30 

Tilmelding i Golfbox 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2980496 

HCP 30+ 

9 huller på Skoven 

En åben single turnering for spillere med handicap over 30,0. 

Der spilles Stableford med fuldt spillehandicap i en række. 

Max antal spillere er 36. 

Gunstart kl. 18:00 
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Tilmelding i Golfbox 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2980695 

Efter turneringen serverer Restauranten en Grill buffet. 

(betales i restauranten) og derefter er der Sct. Hans bål 

med båltale. 

Forhåndstilmelding på listen eller i Golfbox vil gøre det 

lettere for Restauranten. 

Turneringsledelse: Niels Erik Jensen (3027 0759) 

turnering.bgk@gmail.com 

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


