
 

 

  

Snup en folder og læs mere om et 
fantastisk tilbud til dig som golfspiller…   

 

GOLF I MENS SECTION BGK  
– ET TILBUD OM SOCIALT SAMVÆR, 

KONKURRENCE OG FORBEDRET GOLFSPIL… 
 



Lidt om os i Mens Section BGK 

v/ kaptajn Jens Walter Kyhn 

”Som kaptajn for Mens Section, Breinholtgård 

Golf Klub, er det mig en stor glæde at fortælle 

dig lidt om vores klub. 

Udover undertegnede består ledelsen af MS BGK 

af Niels Erik Jensen, der er match ansvarlig og 

sekretær og Søren Lysgaard der er ansvarlig for 

klubbens økonomi. 

Mens Section er, sammen med Ladies Section,  

officielle ”klubber i klubben”, der har rødder 

langt tilbage i golfhistorien. Der findes Mens 

Section i langt de fleste golfklubber.  

 

Vi er klar til at optage nye medlemmer der 

opfylder betingelserne for optagelse. Disse 

fremgår af nedenstående ”praktiske 

oplysninger”. Der er p.t. ingen venteliste, så vi 

står klar til at tage imod dig. 

Mens Section har, ud over at vi spiller alle torsdage 

i sæsonen, venskabsmatcher mod Ladies Section 

BGK og mod Mens Section i Vejen og i Royal Oak 

(Jels). Hertil kommer så årets højdepunkt - Ryder 

Cup-matchen mod Mens Section, Vejen i 

september. Inden da har vi været på udflugt til en 

fremmed bane sidst i august. Ikke mindst Ryder 

Cup matchen ser alle hen til, og gennem hele 

sæsonen er det ganske tydeligt, at det er en plads 

på Ryder Cup holdet man ”kæmper” for. 

Hvis dine ønsker med golfspillet er at få mange 

gode oplevelser på golfbanen, at møde mennesker 

og at udvikle dit golfspil vil Mens Section byde dig 

hjertelig velkommen i Mens Section, BGK.” 

 

 

Her kan du finde alle de praktiske oplysninger om Mens Section BGK:  

 
* Alle mandlige, fuldgyldige medlemmer af BGK på 25 år eller derover kan blive medlem af Mens Section 

* Optagelse i Mens Section sker ved henvendelse til Ledelsen eller via mail til menssection.bgk@gmail.com                        
   - der er pt. ingen venteliste 

* Kontingent er pt. kr. 700,- hvoraf kr. 150,- går til præmier i det månedlige holdspil (Socrates) 

* Turneringsfee er kr. 20,- pr. gang 

* Der er ingen bødesystemer eller mødepligt til de ugentlige turneringer – dog skal der tilmeldes forud for 

   deltagelse af hensyn til tidsbestillingen                                       

* Gæstespillere kan deltage i den ugentlige turnering, men kan uanset scoren ikke modtage eventuelle  

   præmier. Turneringsfee er kr. 20,- pr. gang      

* Mens Sections hjemmeside findes som en del af BGK hjemmeside. På hjemmesiden findes: 

    - oplysninger om klubben, vedtægter, Ledelse mv. 

    - turneringsbestemmelser, turneringsplan, orientering om aktuelle arrangementer 

    - resultater og stillinger i de respektive konkurrencer 

* På opslagstavlen i herreomklædningsrummet findes vedtægter, turneringsplan og –bestemmelser mv.   

 

 

mailto:menssection.bgk@gmail.com


Alt dette kan du nu blive en del af… 

 

At være en del af Mens Section, er at være en del af en livsstil som golfspiller. Vi går alle sammen og 

glæder os til det bliver torsdag – til at møde gutterne og til at vinde. 

 

Fra man møder ind på BGK’s baneanlæg mellem kl. 14.45 og 15.30 til det sidste put er sendt i hul, er der 

spændig og tænding på. Oftest bliver drømmen om at vinde ugens dyst i A- eller B-rækken reduceret i 

løbet af runden, men makkerspillet om ikke at skulle betale øllet når man kommer ind, lever ofte helt 

frem til hul-18.  

 

Nedenfor har vi lavet en oversigt til dig omkring alle vores tilbud, der også handler om meget andet end 

blot det ugentlige pointspil og jagten på Ryder Cup-point. 

 

Kig godt på det – og se så om du ikke har lyst til at blive en del af os… 

 

 

Beskrivelse af alle vores tilbud: 

* Fast spilledag hver torsdag i perioden med sommertid 

* Matchformen skifter mellem Stableford og slagspil – og vi spiller i en A- og B-række 

 

* Måske makkerspil om en øl i det hold, vi spiller 

 

* Sidste månedlige spilledag er der mulighed for at vinde præmier i holdspillet Socrates. Denne  

   spilledag uddeles desuden månedens præmier mens vi spiser sammen 

 

* Mulighed for deltagelse i en hulspilturnering for Mens Section sideløbende med den ugentlige turnering 

 

* 3 årlige venskabsmatcher 

 

* Udflugt til fremmed bane 

 

* Ryder Cup mod MS Vejen 

 

* Superscore over 9 runder 

 

* Mulighed for tur til udlandet 

 

* Generalforsamling på årets sidste spilledag, hvor vi samtidig kårer årets vindere  

 

* Masser af kammeratskab, godmodige drillerier, nye venner og et absolut forbedret golfspil fordi du vil 

   hade at tabe og gerne vil vinde Ryder Cup-point og se om du kan blive årets vinder i din række. 

 

Som vores kaptajn så flot beskriver, så 

er vi stolte af at være en klub med 

plads til alle, der kan opfylde vores 

optagelseskriterier. 

Et medlemskab af MS BGK kan 

samtidig vise sig at blive lige det du 

mangler for at udleve dit fulde 

potentiale som golfspiller. Du kan på 

den næste side læse lidt mere om 

hvad nogle af vores medlemmer har at 

fortælle – yngre som ældre og med et 

lavt eller højt handicap – erhvervsaktiv 

eller pensionist. 

 



Mød nogle af dine nye kammerater… 

 

 

Jens, 61 år, handicap 10,0 og medlem af Mens Section siden 2002: 

”Jeg startede med at spille golf i år 2000 og blev medlem af MS i 2002, hvor 

jeg straks fik en masse nye golfvenner. Jeg ser altid frem til ”almindelig” 

torsdage eller et af de mange andre spændende arrangementer klubbens 

ledelse arrangerer. At der bliver ført statistik over en hel sæson og det 

kulminerer med en Ryder Cup mod Vejens Mens Section og kåringen af en 

hulspilmester, er bare med til at gøre det hele endnu mere spændende. Kan 

varmt anbefale eventuelt interesserede at melde sig ind…” 

 

 

Niels Erik, 73 år, handicap 17,5 og medlem af Mens Section siden 2006:  

”Jeg begyndte først at spille golf i en sen alder, så der er meget at lære endnu. 

Da jeg passerede handicap grænsen meldte jeg mig ind i Mens Section og det 

har jeg aldrig fortrudt. Golfrunder mod garvede golfere og relativt nye mener 

jeg selv har været med til at udvikle mit spil og fortsat vil være det. Selvom 

der er både ”ups” og ”downs” i den ugentlige stræben efter års- og Ryder Cup 

point, er det at være med til en fornøjelig runde golf med gode kammerater et 

af ugens højdepunkter. Der er plads til alle i Mens Section.” 

 

Carsten, 48 år, handicap 12 og medlem af Mens Section siden 2011: 

”Jeg er en af dem, der mener der er for få torsdage i en uge. Torsdag 

eftermiddag er altid blokeret i min ellers travle kalender – der gælder det golf 

og kammeratskab og om ikke at skulle betale taber øl. Og når det bliver 

nytårsaften er et af mine fortsæt, at skulle kvalificerer sig til vores Ryder Cup-

hold i Mens Section. Det kiksede i 2011 og 2012 – men i år det være…” Og 

som medlem i 2 år kan jeg kun videregive mine bedste anbefalinger for et 

medlemskab af Mens Section…” 

 

Ryder Cup holdet 2011- alder fra 43 til 72 år – handicaps fra 8 til 32:  

”På parkeringspladsen 

er stemningen allerede 

høj, blandt de spændte 

spillere, der i år har 

kvalificeret sig til holdet, 

selv om klokken kun er 6 

om morgenen den anden 

lørdag i september. 

 

14 forventningsfulde golfere fra Mens Section er på vej op i bussen. I dag skal den årlige Ryder Cup 

match mod Mens Section i Vejen Golfklub spilles på deres bane. Vel ankommen til Vejen, modtages vi af 

deres lige så forventningsfulde spillere. En del af os kender hinanden fra tidligere Ryder Cup og 

venskabsmatcher. Godmodige drillerier og "Kan du huske ...." går allerede godt fra morgenstunden.  Det 

er en del af den mentale opladning til dagens match. Her er godmodig ”mobning” nemlig tilladt. Efter 

fælles morgenmad bliver dagens program og holdopstillingen gennemgået af de to Kaptajner. Det er det 

samme program hvert år. Om formiddagen spiller vi Foursomes og efter frokost spiller vi singler.  

Under matchen servicerer de respektive kaptajner spillerne med div. forfriskninger og godbidder, ligesom 

de hele tiden følger op på den aktuelle stilling. Dagen afsluttes med fællesspisning og efter de to 

kaptajners ”taler” overrækkes pokalen til det vindende hold. Snakken går livligt ved bordet, og der 

fortælles historier. Både de virkelige og de opdigtede. Jo vi har det godt sammen. Både med vore egne 

klubkammerater og vore venner fra Vejen. Midt på aftenen stiger vi igen på bussen, og kører hjem til 

Breinholtgård, hvor vi glade og trætte siger farvel og tak efter en rigtig god golfdag, og med løfter om, at 

næste år vinder vi når vi spiller på Breinholtgård.” (Søren Lysgaard på vegne af 2011-holdet) 


