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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 23. november 2022 08:41

Emne: Regionsgolf - Black Weekend - Udmelding - Nisseturnering - Måtter

Regionsgolf. 

Tilmelding til 2023 sæsonen er åben nu - på golfbox!! Husk at melde dig til 

inden deadline, som er den 2. januar 2023!! 

Når du tilmelder dig, bliver du spurgt til, om du evt. ønsker at være Kaptain for 

et hold! Har du spørgsmål til det, er du velkommen til at kontakte mig, Kent, 

eller Heidi. Hvis du svarer ja, vil du under alle omstændigheder blive kontaktet, 

inden vi tilmelder holdene medio januar. 

På klubbens hjemmeside kan du finde info om Regionsgolf, det er også her du 

kan finde kontakt info på Heidi og Kent. For yderligere info kig på hjemmesiden 

for Regionsgolf www.rgd.dk  

Du har mulighed for at tilmelde dig i forskellige rækker alt efter din alder, men 

husk at du er velkommen til at tilmelde i flere rækker! 
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Tilmeldingen er åben i Golfbox, under klubturneringer 

Black Weekend  
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Udmelding/ændring af medlemskab  

Skal du skifte eller opsige dit 

medlemskab, så husk at der er 

sidste frist for ændringer den 15. 

december 2022.   

Betalingsservice  

Undgå gebyr på 100,- kr. 

Vil du undgå faktureringsgebyret på 100,- kr. når der opkræves kontingent i 

januar 2023, så kan du tilmelde dig betalingsservice her 

https://www.bggc.dk/klubben/kontingenter/ 

Når du taster medlemsnummeret ind, da skal det kun være de sidste 4 cifre, 

altså UDEN 78-   

Nisseturnering  

Nisseturnering 2022 

Sponsor: Proshoppen - BGK. 

Turneringen er en åben, single 

stableford 3-kølle turnering. 

Der spilles 9 huller på Skoven den 4. 

december, klokken 10:00.  

Efter spillet serverer Restauranten en varm suppe, kaffe og kage. 

Pris 100 kr. excl. drikkevarer. 

Betales i Restauranten. Husk tilmelding, det gør det lettere for Restauranten. 
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Tilmelding i Golfbox klik HER  

Baneinfo  

Måtter: 

Da banen er meget våd, væksten i græsset er stoppet og vi gerne vil beskytte 

banen, vil der fra 1. december 2022 være indført brug af måtter. 

Fairwaymåtter bruges ved alle slag på banerne (læs: fairway og semirough). 

Undtaget er slag med putter, slag fra rough arealer, samt slag fra bunkers. 

Der kan ikke reguleres handicap. 

Måtter kan købes i Pro Shoppen på 1. sal.  

Banetoiletter : 

Banetoiletterne er lukket og åbner igen til foråret.  




