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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 22. april 2022 13:39

Emne: Golfens Dag - Trolley - Rehab Golf - Klubmesterskab i hulspil

PÅ SØNDAG ER DET GOLFENS DAG 

Kom til ÅBENT HUS på søndag fra klokken 10. 

Det er leg, det er sjovt, det er motion og det er sundt. 

Kender du nogen, som vil ud at prøve golfspillet, så husk at det er på søndag, 

der er mulighed for alle - både store og små. 
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Udlånstrolley og "bøjle" dertil. 
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Når der lånes/lejes en trolley i Pro 

Shoppen, har vi en stor udfordring 

med, at de "bøjler", som holder golf-

baggen, alt for ofte ikke bliver 

returneret til Pro Shoppen. 

Dette medfører, at der så ikke er 

nogen til andre, som kommer for at 

leje/låne. 

Så har du en "bøjle" derhjemme eller 

i dit skab, så aflever den. Du kan jo 

altid låne/leje en igen. 

Rehab Golf  

“REHAB-golf” – hvad er det 

Fysisk aktivitet, frisk luft, træning, spil og deltagelse i sociale fællesskaber. 

Golftræning og golfspil giver motion, kræfter og balance. 

“REHAB-golf” har vist sig at være velegnet i forbindelse med rehabilitering af 

mennesker med bevægelseshandicap. 

BGK tilbyder REHAB-golf fra den 6. maj 2022. 

Der vil være træning og spil på Par 3 banen fra klokken 9:30 til 12:00. 

Se meget mere omkring REHAB Golf på dette 

link https://www.bggc.dk/klubben/rehabgolf/ 

Klubmesterskab i hulspil 

Turneringen afholdes i Dame- og herrerækken.  
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Alle spiller hulspil fra scratch over 18 huller. 

Handicaprestriktioner: DAMER: Max 28. HERRER: Max 18. 

Turneringen omfatter et Grundspil og et Slutspil. 

Grundspillet afvikles fra den 2. maj til den 10. september.  

Matchdeltagerne planlægger selv spilletidspunkt. 

I grundspillet spilles der 5 matcher mod forskellige modstandere.  

Turneringsledelsen udfører matchsammensætningen ved lodtrækning.  

DAME-rækken spiller fra tee 52, HERRE-rækken fra tee 60.  

I grundspillet kan der dog spilles fra henholdsvis tee 46 i DAME-rækken og tee 

57 i HERRE-rækken, hvis de 2 matchdeltagere er enige herom. 

Slutspillet afvikles som en cup-turnering i weekenden den 17. og 18. 

september, med 1/8- dels og kvartfinaler om lørdagen og semifinaler og finaler 

om søndagen. 

I Slutspillet seedes spillerne efter placering i grundspillet. 

Der kan tilmeldes på dette link: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3407274  




