MENS SECTION
Info vedr. golfsæson 2022

15-02-22

Mens Section byder velkommen til sæson 2022 - klubbens 30. med håbet om, at vi må få mange
gode og fornøjelige timer både på golfbanen og på ”Hul 19”.

1

KONTINGENTET.
Personligt kontingent: 550 kr. + 150 kr. til præmier i det månedlige holdspil.
Firmakontingent: 1.800 kr. der giver medlemskab samt deltagelse i udflugten for 1 person.
Kontingentet indsættes på vores konto i Sydbank,
reg. nr. 7701 konto nr. 0002369377 senest den 15. marts 2022
Husk at anføre DGU nr. og navn i ”Meddelelse til modtager”

2

SPILLEPLAN.
Første spilledag er første torsdag efter sommertids start, det er i år torsdag den 31. marts.
Efter spillet er der fælles spisning og herunder gives der en orientering om den kommende
sæson.
Den vedhæftede spilleplan viser årets turneringer, hvilke baner vi skal spille på samt seneste mødetid.
For eftermiddagsspillerne er tidspunkt for 1. lodtrækning ligeledes anført.
Starttidspunkter om eftermiddagen skal primært bookes på tiderne 15;15, 15:30 og 15:45,
hvis tiderne er fyldt op, bookes på 15:00 og 14:45.

3

TORSDAGSSPIL.
Vedhæftede ”2022_MS-Torsdagsspil-Bestemmelser 220215” vedr. tilmelding, konkurrencer mv. er gældende for de ugentlige spil om torsdagen.
Max Hcp i A-rækken er i år sat til 18,9.
Medlemsliste er vedhæftet.

4

VENSKABSMATCHER.
Venskabsmatcher mod Ladies Section spilles torsdag den 19. maj.
Venskabsmatchen mod Torsdagsherrerne, Vejen spilles torsdag den 9. juni.
Mødetidspunkt meddeles senere.
Matchen spilles i år på Vejens bane.
I begge matcher spilles Stableford og de 10 bedste scorer er tællende.

5

UDFLUGTEN
Udflugten i år er en en-dagstur med bus til Odense Golf Klub torsdag den 25. august.

6

RYDER CUP
Ryder Cup matchen mod Torsdagsherrerne fra Vejen spilles i år på BGK’s bane lørdag den
3. september.
Kvalifikation til deltagelse i matchen som anført i ”Bestemmelser for Ryder Cup” og reglerne er uændret i forhold til sidste år.
Som vedtaget på generalforsamlingen den 28-10-21 har vi sendt et forslag til Vejen om at
ændre bestemmelserne for Ryder Cup således:
 At Foursome holdene består af 2 A-spillere eller 2 B-spillere, sammensætning og
startrækkefølge er uden hensyntagen til handicaporden.
 At Singlerne opstilles i handicap orden, A spiller mod A og B spiller mod B og således at højeste handicap slår ud først.
Vi har modtaget accept heraf fra Vejen, så må vi se om det medfører mere jævnbyrdige
matcher.
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Reviderede bestemmelser ”2022_Ryder-Cup-Bestemmelser_220215” er vedhæftet.

7

HULSPILTURNERINGEN.
Hulspilturneringen gennemføres i år som i de tidligere år, dog er antallet af runder i grundspillet nedsat fra 5 til 3.
Tilmelding på listen på opslagstavlen i Omklædningsrummet (ophænges den 31. marts) eller via mail til menssection.bgk@gmail.com. Senest torsdag den 21. april.
Betingelser og praktiske oplysninger om turneringen fremgår af vedhæftede ”2022_MSHulspil-Bestemmelser_220215”, ”2022_MS-INFO Grundspil_220215” og ”2022_MSHulspil-INFO-slutspil_220215”

8

KIK MESTERSKABSTURNERING
Mesterskabsturneringen forventes gennemføres i år som tidligere år.
Vi vandt ikke pokalen sidste år, arrangøren i år er Lørdagskyllingerne.
Turneringen skal spilles tirsdag den 16. august.
Evt. nødvendig kvalifikation jf. ”2022_MS-Torsdagsspil-Bestemmelser_220215”.
Tilmeldingsfristen meddeles når vi har modtaget en invitation fra Lørdagskyllingerne.

9

JULEFROKOST
24. november afholdes en 3-køllematch over 9 huller med efterfølgende julefrokost.

Vedhæftede bilag:
MS-Vedtægter_220215
2022_MS-Spilleplan_220215
2022_MS-Torsdagspil-Bestemmelser_220215
2022_MS-Ryder-Cup-Bestemmelser_220215
2022_MS-Hulspil-Bestemmelser_220215
2022_MS-Hulspil-INFO-Grundspil_220215
2022_MS-Hulspil-INFO-Slutspil_220215
2022_MS-Medlemsliste_220215

2022_ms-info_220215.docx

Mens Section, Breinholtgård Golf Klub

Side 2 af 2

