
   

 

       

 

LADIES SECTION  -  BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB 

 

Vedtægter 

 

Ladies Section-BGK indbyder til vores 31. golfsæson med start tirsdag den 28.marts 2023. 
Vi spiller 18 huller formiddag eller eftermiddag og der spilles i en A og B række. 

Handicapgrænse – se opslag før sæsonstart 

Når der spilles slagspil, har vi en intern regel i Ladies Section med max. 10 slag pr. hul 

Alle kvindelige medlemmer af Breinholtgård Golfklub, der er fyldt 21 år og har max. 54,0 i 
handicap, kan deltage. 

Kontingentet er kr. 600,00, der betales ved sæsonstart eller ved evt. indmeldelse i løbet af 
året.  

 
 
Kontingentet dækker 
Præmier i sæsonen samt tilskud til udflugtsture, og måske rækker det også til en 
julefrokost. 
Gæstespiller er velkommen. Pris kr. 30,00 pr. gang. 

 
 

Matchfee 
-ingen 

 
 

Starttider/tidsbestilling 
-tilmelding til spil foregår via golfbox  

 
-vi har følgende starttider:  kl. 0900 (8 blokke) 

   kl. 1400 (4 blokke) 
   kl. 1630 (2 blokke) 
 

*Brug altid første ledige starttid 
 
    



   

 

-altid at skrive tydeligt på dit scorekort samt påføre A eller B række af hensyn til dem, der 
har påtaget sig jobbet med kontrol af scorekortene i sæsonen 2023 
 

 -altid at skrive tydeligt på dit scorekort samt påføre A eller B række af hensyn til dem, der 
har påtaget sig jobbet med kontrol af scorekortene i sæsonen 2023 

-at overholde tidsfristen ved matcher, der kræver tilmelding via lister på opslagstavlen i 
omklædningsrummet 

 

 

 
Præmier 
 
-1 præmie udløses ved deltagelse af min. 5 spillere i hver række 
-2 præmier udløses ved deltagelse af min.  8 spillere i hver række 
-3 præmier udløses ved deltagelse af min.12 spillere i hver række 

 

Hvis 2 spillere har samme point, er det ”bag-ni” der tæller - det vil sige 9 – 6 – 3 huller. 

 
 

 
 
LADIES SECTION  -  BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB 

 
 
Mødetider 
scorekort indleveres senest 15 minutter før starttiderne kl. 9.00, 14.00 eller kl. 16.30.  
 
-holdsammensætning foretages ved lodtrækning af de indleverede scorekort. 
Lodtrækning må tidligst ske 15 min. før ovennævnte starttider. 
 
-der henstilles til alle, at være i hallen når lodtrækningen foretages. Navnene råbes op på 
alle i de forskellige bolde. 
 

Husk 

-at tilmeldt starttid på golfbox og udskrevet scorekort ikke er din starttid på banen, idet 
starttiderne fordeles ved   lodtrækning. 

 



   

 

 

 
 

LADIES SECTION  -  BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB 

                 
 
Årets Golfer og pointgivning 
 
Vi har igen i år den gennemgående turnering over hele sæsonen om at blive Årets Golfer, i 
henholdsvis A og B række.  
 
Man spiller i samme række hele året. Det vil sige, hvis man ved sæsonstart spiller i B 
rækken, så fortsætter man i den række hele sæsonen, uanset om man i årets løb spiller 
sig i A rækken handicapmæssigt.  
 

Vi spiller hver gang om point, der fordeler sig som følger.   

                 A-række                                     B-række 
Nr. 1:           10                                                10  
Nr. 2:            8                                                  8 
Nr. 3:            6                                                  6  
Nr. 4:            5                                                  5      
Nr. 5:            4                                                  4         
Nr. 6:            3                                                  3 
Nr. 7:            2                                                  2         
Nr. 8:            1                                                  1 

Alle runder er tællende iht. matchkalender.    

Derudover får alle 1 point for at gennemføre runden, på de runder, hvor man kan optjene 
point til Årets Golfer.              
 
 

Birdie/Eagle 

Der er en bold til alle, der laver Birdie eller Eagle 

 

Resultatliste 

-resultatlisten for den enkelte match vil kunne ses på hjemmesiden ( se: Link )                      
 
 
Spisning 

-det fremgår af matchkalenderen, hvilke datoer der er fællesspisning. 

-spisetidspunktet på dagen er ca. kl. 19.00 i Restauranten. (BGK)  

 



   

 

 
 
LADIES SECTION  -  BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB 

 
 
Opslagstavlen/hjemmesiden 
 
-på hjemmesiden og på opslagstavlen vil der løbende komme informationer.  
 

Sponsorater 

-klubben tager meget gerne imod sponsorater for at gøre tirsdagsmatcherne og 
udflugterne endnu mere festlige 

-henvendelse til bestyrelsen. 

 

Spørgsmål 

-spørgsmål kan altid rettes til bestyrelsen, ligesom denne har den endelige afgørelse i 
tvivlspørgsmål.  

 

Postkassen 

-postkassen i omklædningsrummet kan også bruges til ideer, ris og ros m.v. fra klubbens 
medlemmer. 

 
  
  

I øvrigt spilles efter DGU`s officielle regler 2023 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen                                                                                                      

 

 

 

 

 


