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Sekretariatet/Golf Manager

Michael Klose 75 11 57 00

Fax  75 11 55 12

Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

Onsdag dog til kl. 16.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

Fax  76 13 12 07

Mandag-fredag: kl. 09.00 - 18.00

Lørdag, søndag 

og helligdage: kl. 09.00 - 16.00

På turneringsdage: 1 time før start

Restaurant Breinholtgård

Morten Thomsen 75 11 57 55

Chefgreenkeeper

Hardy Mathiasen  75 11 77 95

Greenkeepere 75 11 77 95

Golfklubbens bestyrelse

Hans Olav Olesen 75 15 60 27

Knud Erik Laursen 20 49 23 32

Peter Skjærbæk 75 13 22 11

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Peter Lykke-Kjeldsen 75 11 77 43

Pernille Porsholt Dam 75 46 16 13

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Bodil Eskildsen 75 15 22 81

MedlemsNyt
Redaktør:  Jakob Kristensen

 40 29 47 55

 jakob@jkmm.dk

Produktion:

EsaTryk ApS 75 15 70 00

Oplag:  900 stk

Næste nummer udkommer:

15. april 2011, sidste frist for 

indlevering af stof:  4. april 2011

Forsidefoto: 

Damerne er tilbage i Elitedivisionen.

UDVALGENE
Begynderudvalg 2010

Formand: Bodil Eskildsen

 75 15 22 81

Mogens Huld Andersen, Jytte Bertel-

sen, Poul Erik Buhl, Benthe Egelund, 

Erik Knudsen, Anne-Grete Nielsen, 

Steen Nyberg, Jørn Schultz og Lene 

Thomasen. 

Regelinstruktør: Kim Meyer.

Royal Unibrew Golf

Regionsgolf Vest:

Kontakt: Bodil Eskildsen

 75 15 22 81

Per Nørsteen (herre-/dameturnering)

Ib Olsen (seniorturnering)

Jørn Juul Christensen (veteraner)

Eliteudvalg

Formand: Peter Lykke-Kjeldsen

 75 11 77 43

Frank Atkinson, Danny Sejer, Kim Me-

yer, Jakob Gladbjerg, Lis Boe-Hansen, 

Torben Nyborg, Thorbjørn Pedersen, 

Dorte Gladbjerg og Karen Kjems.

Juniorudvalg

Formand: Pernille Porsholt Dam

 75 46 16 13 / 23 46 00 11

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, 

Rikke P. Thrane, Søren Thybo, Jesper 

Børsmose, Lars Frank, Peder Larsen, 

Torben Møller-Jensen og Ib Olsen.

Sponsorer og turneringskalender

Formand: Peter Skjærbæk

 61 55 90 00 / 75 13 22 11

Turneringsudvalg

Formand: Lennart Voss

 20 96 30 08

Niels Erik Jensen, Aksel Olsen og 

Peter Skjærbæk.

Sportsafdelingen

Formand: Peter Lykke-Kjeldsen

 75 11 77 43

Dorte Gladbjerg.

Baneudvalg

Formand: Knud Erik Laursen

 20 49 23 32 / 75 15 22 01 

Frank Atkinson, Hardy Mathiasen, 

Hans Olav Olesen, Sisse Droob og 

Michael Klose.

Restaurationsudvalg

Formand: Børge Bull 40 74 11 76

Bente Vestergaard, Sisse Droob, 

Morten Thomsen, Michael Klose og 

Hans Olav Olesen.

Ordens- og Regel- og Handicap-

udvalg

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Erik Knudsen, Ib Olsen, Knud Erik 

Laursen, Peter Degn Olsen og 

Bodil Eskildsen.

Info-udvalg (ansvar klubblad)

Formand:  Jakob Kristensen

Bente Vestergaard.

Spil- og banekontrol

Formand: Knud Erik Laursen

 20 49 23 32 / 75 15 22 01

Frank Atkinson, samt en række 

frivillige hjælpere.

Company Day

Formand: Mogens Heyk Petersen

 75 15 60 01

H. P. Andersen, Lars Frikke og 

Hans-Jørgen Lassen. 

Klubber i klubben

Formand: Henrik Mortensen

 75 13 52 83

John Nielsen og Aksel Olsen.
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Tiden løber hurtigt! Jeg synes ikke, det er længe siden 

sæsonen startede, men da jeg spillede en runde på vores 

dejlige bane i går, måtte jeg desværre konstatere, at 

greens var proppede og eftersået og man var begyndt at 

lave vintergreens! Det er sikre efterårstegn og vi kan ikke 

komme uden om, at golfsæsonen 2010 er ved at være 

udløbet. 

Hvad er der så sket i løbet af året?

Eliten

Her sørgede vore damer for en rigtig successoplevelse 

til slut: Jeg var med ovre i Esbjerg og så dem spille om 

oprykning til elitedivisionen. Vi startede med holdleder 

Lis Boe-Hansens fine præsentation af spillere og caddier i 

klubhuset, hvor Erhvervsklubben var vært ved en brunch. 

Her fik vi udpeget strategiske steder på banen, hvor der 

var bedst at følge spillet og havde så en dejlig dag på 

banen, hvor vi spændte fulgte pigernes match. Modstan-

derne fra Århus spillede selvfølgelig godt men efter som 

hullerne slap op, kunne vi se vore piger gøre rent bord og 

vinde en overbevisende sejr på 9-0! Tillykke! Det bliver 

rigtigt spændende at følge jer næste år!

Vores herrehold i 1. division var desværre lidt af en 

skuffelse. På papiret har vi aldrig stillet med et stærkere 

hold, og der var forventning om oprykning til Elitedivisio-

nen igen, men sådan skulle det altså ikke være. Heldigvis 

klarede holdet de sidste to spilledage rigtig godt, så vi 

undgik nedrykning. 

Juniorer

Igen i år har vore juniorer klaret sig godt. Højdepunktet 

for sæsonen har nok for manges vedkommende været 

deltagelse i Titleist West Coast Masters i juli, hvor mange 

juniorer fra nær og fjern dystede to dage på vores bane. 

Et arrangement som klubben fik megen ros for.

Vi sender alle i elite- og juniorudvalget og de mange 

hjælpere, der er tilknyttet en stor tak for den store indsats, 

der er ydet. Også en stor tak til erhvervsklubben for den 

støtte og opbakning, der kommer herfra.

Klubturneringer

Vi må desværre også i år konstatere, at det kniber med til-

meldinger til vore klubturneringer. Med de gode præmier 

fra vore trofaste sponsorer, så vi gerne, at der var flere, der 

ville deltage.

Klubmesterskabet

Vores årlige klubmesterskaber samlede pænt med del-

tagere i næsten alle rækker. Tillykke til alle vore dygtige 

klubmestre og tak til de mange trofaste hjælpere.

Særlige sager hen over året

Vi har desværre været nødt til at behandle en sag i år, 

hvor der fra en BGK-spiller var bevidst snyd med scoren 

på et afleveret scorekort. Den pågældende spiller har 

indrømmet at have ændret på kortet efter at markøren 

havde underskrevet det. Dette resulterede i en dom på 

et års karantæne fra DGU og vi har derfor efterfølgende 

idømt spilleren et års karantæne for deltagelse i alle tur-

neringer i Breinholdtgård Golf Klubs regi.

Banen – centeret og klubben i 2010

Vi har i 2010 endelig fået færdiggjort kontrakten med 

vore ejere – KD Selskaberne. Vi mener, at vi nu har fået 

den aftale, der kan skabe ro om vores fremtid og samar-

bejde med vore ejere mange år frem. Kontrakten er, så-

fremt den ikke misligholdes, uopsigelig frem til 1. oktober 

2013 og herefter kan den fra begge sider opsiges med 36 

måneders varsel ved hvert års udløb.

I hovedtræk er kontrakten i øvrigt en opdatering af 

den gamle kontrakt med de nødvendige tilpasninger.

Banen har i 2010 været i en rigtig fin stand og den nye 

indspilsgreen og træningsfaciliteter nede ved udslagshu-

set er blevet færdiggjort. For at græsset kan blive rigtig 

stærkt tages dette anlæg dog første i brug til næste 

sæson. 

Medlemmer

Vi har i vores kontrakt et fælles mål for, hvor mange med-

lemmer, vi skal være for at økonomien er i orden. Målet 

er 1325 ±8% bestående af følgende medlemskategorier: 

Seniorer - ungseniorer - pensionister og firmamedlem-

mer. Vi er for tiden 1340 i disse kategorier, så det må siges 

at være fint.

Jeg vil gerne slutte med en stor tak til alle, der har 

medvirket til at også 2010 har været et godt golf-år i 

Breinholtgård Golf Klub.

På bestyrelsens vegne

Hans Olav Olesen

SÆSONEN 2010
- ET TILBAGEBLIK
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Jeg bliver lige overrasket hvert år – er 

sommeren allerede forbi?! Kalende-

ren siger oktober og vi har allerede 

haft de første dage med rimfrost på 

greens. Så jo – sæsonen lakker mod 

enden og vi får tid til andre sysler. 

Efteråret har jo også sin charme, 

hvor træernes blade eksploderer 

i et sandt farveorgie der indhyller 

vores smukke bane. På med trøjer 

og vanter og begiv dig ud på banen. 

Både i oktober og november oplever 

vi flotte solskinsdage som forlænger 

golfsæsonen. Og så er det jo skønt at 

komme ind i Restauranten og bestille 

Dagens Suppe mens varmen spreder 

sig i de prikkende kinder og hænder.

Status for 2010

Med den strengeste vinter i 14 år 

fik vi en hård start på sæsonen med 

bl.a. skader på flere greens. Dog slap 

vi nådigt i forhold til mange andre 

baner, og greenkeeperne fik hurtigt 

banen op i niveau. I løbet af som-

meren havde vi igen en af Danmarks 

flotteste og bedste baner. Det har 

afstedkommet ros fra både medlem-

mer og gæster og stadig flere og 

flere medlemmer fra vores naboklub 

indrømmer, at vores bane de sidste 

to år har været bedre end deres. 

Juniorranglisteturneringen 

Titleist West Coast Masters blev igen 

afviklet professionelt med endnu 

flere deltagere. Både spillere og 

medrejste forældre roste såvel banen 

som afviklingen, og de nye tiltag og 

aktiviteter viste sig at være en succes. 

Dette er kun muligt på baggrund af 

den store opbakning fra medlem-

mernes side og den store stab af fri-

villige, hvilket ikke er gået ubemær-

ket hen – jeg har flere steder rundt i 

landet fået positive tilkendegivelser 

for arrangementet! Godt gået og en 

stor tak til jer alle! 

Og godt gået - må vi også sige 

til vores elitespillere. Herrerne bed 

tænderne sammen i sidste runde og 

leverede en mandfolkeindsats og 

blev i 1. division. Damerne derimod 

er igen klar til at tørne ud i landets 

bedste række efter kun ét år i 1. divi-

sion. Måske bliver damerne Danske 

mestre allerede i 2011!? 

Vi har igen i år haft fokus på 

betaling af kontingent og må sige 

at vi er nået i mål. Pr. 30. september 

i år, havde vi kun kr. 19.150,- »ude at 

svømme«. De kr. 9.000,- er indskud 

der forfalder 05/02-11. To medlem-

mer skal først betale fuldt kontingent 

pr. 07/10-10 (kr. 9.085,-) efter deres 

prøvemedlemskab. Så der kr. 1.065,- 

tilbage, hvilket hovedsageligt er 

skabsleje der ikke er betalt.

Det har været et godt golfår på 

Breinholtgård!

Merværdi

Som medlem af Breinholtgård Golf 

Klub har du som udgangspunkt 

betalt for spilleret til vores baner og 

træningsfaciliteter. Det er i og for sig 

godt nok. Men hvad nu hvis du kan 

få andre og flere fordele ved at være 

medlem af klubben? Det vil sige, give 

dit medlemskab merværdi! Det kun-

ne være rabatter og goder på andre 

golfbaner og i forretninger. Konkur-

rencer eller temaaftener. For tiden 

arbejder jeg på at skaffe flere aftaler 

med andre gode golfbaner, hvor du 

som medlem af BGK kan spille til halv 

pris. Jeg har også kontakt til butik-

ker/forretninger i Esbjerg, hvor jeg 

forsøger at skaffe dig rabatter qua 

dit medlemskab i Breinholtgård Golf 

Klub. Følgende er allerede på plads:

• Silkeborg Golf Club – Her spiller 

du til halv pris.

• Bahne i Esbjerg Storcenter – 10% 

rabat mod fremvisning af dit DGU 

kort.

• Førstehjælpskursus for klubbens 

medlemmer.

• Skaf et medlem og få en hverve-

præmie.

Som medlem af Breinholtgård 

Golf Klub er du uden tvivl vores 

bedste ambassadør. Hvem andre 

er bedre til at reklamere for vores 

gode klub og bane og derigennem 

skaffe nye medlemmer? Derfor vil jeg 

gerne belønne dig, hvis du skaffer et 

medlem til klubben – det være sig 

begyndere som etablerede golfere. 

Indholdet af belønningspakken, som 

»udbetales« når det nye medlem har 

betalt indskud og kontingent, kan 

du snart finde på hjemmesiden. Hver 

gang du skaffer et medlem får du 

også et lod til lodtrækningen sidst 

på sæsonen. Jo flere medlemmer du 

skaffer desto større chance har du for 

at vinde hovedpræmien. Følg med 

på hjemmesiden og i Nyhedsmailen. 

Modtager du ikke Nyhedsmailen, 

så send mig din e-mail adresse!

Jeg takker for endnu en god 

golfsæson!

Mange golf-hilsner 

Michael Klose

Golf Manager
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Årets klubmesterskab i Breinholtgård 

Golf Klub blev afholdt i weekenden 

den 28. og 29. august med 77 delta-

gere fordelt på 8 rækker.

STATOIL v/Evelyn og Lars Johan-

sen på Sædding Ringvej var igen i år 

sponsor for mesterskabet. Så præmie 

gavekort - flotte vandre pokaler og 

klubglas samt ikke mindst den store 

ære var på spil blandt spillerne. Vi 

håber dog på endnu større tilmel-

ding i 2011 og specielt i junior piger – 

mid-age damer, samt de øvrige dame 

rækker er der plads til endnu flere 

deltagere. 

Med reglen om, at der minimum 

skal være fire spillere i en række for 

at den bliver spillet gør, at det ser 

meget sort ud for junior pigemester-

skabet de mange kommende år. Kun 

Camilla Lund Kristensen og Rikke 

Bernhard var mulige kandidater i 

år, og det var Camillas sidste sæson 

som junior, så trods alderen må de 

kæmpe med om damemesterskabet.

I junior drengerækken deltog otte 

spillere og efter 36 hullers slagsspil 

lørdag blev årets klubmester for ju-

nior drenge fundet. Den forsvarende 

mester Mathias Gladbjerg genvandt 

juniormesterskabet foran Søren B. 

Thomsen og Frederik Wehner på hhv. 

2. og 3. pladsen. Faktisk var Søren B. 

Thomsen godt på vej mod sejren, da 

han inden 35. hul førte med hele 3 

slag. Desværre for Søren sendte han 

to gange bolden i vandet og måtte 

notere en 9’er på hullet. Mathias 

kunne dermed, trods en 5’er på sidste 

hul, sikre sig titlen på grund af en 

bedre sidste runde.

I damerækken var der også i 

finalen titelforsvar af Charlotte Moes-

gaard Strand. Efter 36 hullers slagspil 

lørdag var de fire bedste kvindelige 

spillere fundet, idet Camilla Lund Kri-

stensen – Charlotte – Min Guldberg-

Hansen samt Rikke Bernhard alle var 

kvalificeret til søndagens hul spils-

match. Camilla spillede semifinale 

mod Rikke og Charlotte mødte Min. 

Efter et par spændende matcher 

endte det med, at Camilla og Char-

lotte skulle spille finalen over middag 

– og her kunne Charlotte trække sig 

tilbage som klubmester for damer for 

andet år i træk.

I herrerækken deltog der 17 spille-

re og efter lørdagens 36 huller var de 

fire bedste herre fundet. Teis Kristen-

sen som også var forsvarende mester 

fra 2009 – Søren Gammel gaard 

Nielsen – Jakob Krell samt junior-

KLUBMESTERSKABERNE 2010

Flot at hele fire veteran damer stiller op i klubmesterskaberne - det kunne de unge spil-

lere lære noget af… Det gælder jo bare om at være med!

Med 17 deltagere havde gruppen senior herre den største tilslutning.

Klubmestrene 2010 fra venstre: Lars O. 

Hansen, Søren Gammelgaard Nielsen, 

Ulla Laursen, Peter Lykke-Kjeldsen, 

Anne-Mette Thoft Wium, Per Lykkegaard, 

Charlotte Moesgaard Strand og Mathias 

Gladbjerg.
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mesteren Mathias Gladbjerg var 

gået de 36 huller bedst. Teis mødte 

herefter Jakob i hulspil og Mathias 

mødte Søren i den anden semifinale. 

Over middag kunne finalen blive spil-

let med Teis og Søren. I herrerækken 

måtte den forsvarende mester dog 

se sig slået af en stabil og meget sik-

ker spillende Søren Gammelgård. 

I mid-age herre var der 14 spil-

lere og her var de fire bedste fra 

lørdagens 36 huller: Peter Skjærbæk 

– Niels Pedersen – Peter Lykke-Kjeld-

sen og Per Christensen videre til 

søndagens semifinale. Peter Lykke-

Kjeldsen sejrede over Niels Pedersen 

og Per Christensen vandt over Peter 

Skjærbæk efter 2 omspilshuller. Fina-

len stod herefter mellem Peter Lykke- 

Kjeldsen og Per Christensen. I denne 

række var det også klubmesteren fra 

2009 der vandt, idet Peter Lykke-

Kjeldsen besejrede Per på hul 17.

Dermed blev der ingen sejr til 

nogen af de spillere som forinden 

havde vundet slagspilskvalifikatio-

nen, i de tre rækker hvor mesterska-

bet blev afgjort ved hulspil.

Senior Damer og Veteran Damer 

havde begge fire spillere til start. I se-

nior rækken vandt Anne-Mette Thoft 

Wium igen sit klubmesterskab foran 

Lis Heyk Petersen og Anne Marie 

Jensen. Hos Veteranerne vandt Ulla 

Laursen foran Anne-Marie Hansen og 

Else Mortensen. Begge rækker spil-

lede 18 huller hhv. lørdag og søndag 

før spillerne kunne fejres.

I senior herre var der 17 deltagere 

og hos veteran herre var der 7 del-

tagere. I senior herre rækken vandt 

Lars O. Hansen foran John Kristiansen 

og Ib Olsen. I Veteran rækken vandt 

Per Lykkegaard Hansen foran Hans 

Husted og Peder Frederiksen.

ET STORT TILLYKKE til alle klub-

mestre og en stor tak til Niels Erik 

Jensen for kyndig matchledelse, 

samt ikke mindst tak til vores sponsor 

STATOIL.

Vi håber som sagt på endnu 

flere deltagere til næste år – og også 

gerne flere tilskuere til årets klubme-

sterskab i Breinholtgård Golf Klub… 

så på gensyn i 2011.

Resultaterne finder du på side 29 og 

på www.golf.dk

Søren Gammelgaard Nielsen på vej mod finalen, og klubmesterskabet, efter sejr over 

Mathias Gladbjerg på 18. hul.

Anne-Mette Thoft Wium (t.h.) sejrede sikkert i rækken senior damer - Anne Marie Jensen 

kunne ikke stille meget op!

Peter Skjærbæk vandt slagspilskvalifikationen, men måtte på 20. hul se sig besejret af 

Per Christensen, der senere tabte til Peter Lykke-Kjeldsen i rækken mid-age herrer.
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DAMERNE FIK COMEBACK 
TIL ELITEDIVISIONEN
Dameholdet i Breinholtgård Golf Klub er efter en blæn-

dende sæson igen tilbage i Elitedivisionen.

I år spillede Breinholtgård Golf Klubs damer i 1. divi-

sion og på forhånd var der stor spænding om vi kunne 

klare os i så stærk en pulje, som vi var havnet i. Først og 

fremmest virkede ærkefjenderne fra Esbjerg Golfklub 

som uovervindelige, men også Fredericia havde et stærkt 

hold. Derimod var Sønderjyske Eagles’ reservespækkede 

hold udset til – allerede fra sæsonstarten – at skulle rykke 

ned i 2. division. 

Vi fik en drømmestart på sæsonen med to sejre i den 

første turneringsweekend over henholdsvis Fredericia 

(7-2) og pigerne fra Eagles (9-0). Derefter virkede det, som 

om vi kunne gå på vandet – og spændingen op til mødet 

med Esbjergs damer i begyndelsen af juni var intens. 

Ville tourspilleren Lisa Holm Sørensen være på holdet 

og havde vi så overhovedet en chance? Lisa var ikke på 

holdet, men trods det, så bankede de os ud af banen med 

et 7-2 nederlag til følge. Sikken en nedtur. Vi var nok lidt 

for sikre på at ville vinde vores foursome, men Laura og 

Camilla kom aldrig ind i kampen og tabte deres match 

med hele 6/5. Kun Charlotte Moesgaard Strand formåede 

at hente en sejr mod den tidligere landsholdspiller Maja 

S. Nielsen. 

Om søndagen skulle vi så rejse os mod Fredericia, og 

holdet viste god moral ved igen at vinde – denne gang 

med 6-3. 

Nu var stillingen den, at inden sidste turneringsweek-

end i august, havde vi 6 point mod Esbjergs 8. Kravet var 

derfor en sejr på minimum 7-2 over Esbjerg på hjemme-

bane, da vi havde en bedre score end Esbjerg og dermed 

ville rykke forbi dem i tabellen.

Vi vidste på forhånd fra sædvanligvis sikker kilde, 

at hverken Lisa og Maja var på holdet, så vi var fortøst-

ningsfulde allerede inden start. Da vi på selve dagen 

så at Mette Randbæk heller ikke var på holdet, virkede 

opgaven pludselig overkommelig. Det blev da også til en 

sikker 9-0 sejr og dermed førstepladsen i pulje 1. I sidste 

runde skulle vi til Haderslev og sikre os den endelige sejr i 

puljen og muligheden for at spille os tilbage i Elitedivisio-

nen. Det blev til en sikker 9-0 sejr over Sønderjyske Eagles 

og samtidig en suveræn førsteplads i puljen, da Esbjerg 

samme dag tabte med 9-0 i Fredericia.

Den samlede stilling i pulje 1 blev som følger:

Oprykningsspillet

Dermed var vejen banet for oprykningsspil til Elitedivisio-

nen. Modstanderen var vinderen af pulje 2 GT Aarhus – et 

hold bestående af spillere fra flere Århusklubber. Golf 

Team Aahus havde vundet alle deres kampe suverænt 

og stod i tabellen med maksimumpoint – en på papiret 

skræmmende modstander. Ikke mindst landsholdsspil-

leren Jinjira Sornjan Rasmussen i handicap +2! virkede 

uovervindelig. 

Slaget skulle stå den 12. september på neutral bane – 

Esbjerg Golfklub!! Vi betragter det nærmest som hjemme-

bane, og holdet var opsat på sejr længe før den store dag. 

Damerne var bare sat op til denne weekend. Alle 

spillere havde i løbet af august og september prøvespil-

let Esbjergs bane flere gange. I forberedelsesfasen havde 

de, udover deres intensive slagtræning med elitetræner 

Danny Sejer, satset meget på det sociale sammenhold. 

Om lørdagen før matchen prøvespillede de igen banen 

og sluttede dagen af med middag og hygge hos holdkap-

tajnen. Matchen skulle først starte kl. 12, så der blev også 

tid til igen at mødes hos Lis til stor brunch kl. 9. En inve-

stering, der viste sig at give pote. Det er ofte en anden 

taktik, der virker med damehold!

Samtidig have vi fyret godt op under Erhvervsklub-

ben, og formand Svend Jensen var med på ideen. Derfor 

blev der i hast arrangeret en sammenkomst for Erhvervs-

klubbens medlemmer i Esbjerg Golfklubs restaurant, og 

Lis Boe-Hansen præsenterede dagens hold. Der blev vist 

billeder, tegnet og fortalt, samt anvist hvor de bedste 

pladser for tilskuerne ville være. Omkring 30 deltog i 

STILLING – 1. DIVISION DAMER VEST, PULJE 1

Holdnavn K V U T Score Point

Breinholtgård 6 5 0 1 42-12 10

Esbjerg 6 4 0 2 29-24 8

Fredericia 6 3 0 3 33-20 6

Sønderjyske Eagles 6 0 0 5 3-51 0

Dagens kampråb: Hvad kan Århus få… Bank af BGK!

Sådan blev holdet præsenteret i holdkaptajnens diasshow. 
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dette arrangement, så der var god 

opbakning til damerne allerede fra 

start. Yderligere 30-40 af Breinholt-

gårds medlemmer kom og fulgte 

damerne under matchen, så det skor-

tede ikke på opbakning. Tak for det.

Holdet bestod søndag af 3. 

single Rikke Bernhard, 2. single Min 

Guldberg-Hansen, 1. single Charlotte 

Moesgaard Strand og i foursome 

spillede Camilla Lund Kristensen og 

Laura Boe-Hansen sammen.

Godt hjulpet af de mange til-

skuere kom vore spillere tidligt ind 

i kampen. Det er første gang vi ved 

første green har oplevet 50 tilsku-

ere, journalister og fotografer til en 

damematch!! Men tilskuere, spillere 

og presse fik, hvad de var kommet 

efter…

Da to singler og vores foursome 

efter blot fem spillede huller var 

oppe, så virkede det som sejren 

allerede var sikret. Men hvor stor 

ville den blive? Charlotte Moesgaard 

Strand havde i sin single sat turbo på 

og kunne have lukket sin match al-

lerede på 14. hul, men missede et put 

fra ca. en meter, så hun måtte vente 

til 15. green, før der kunne siges tak 

for i dag. 4/3 blev sejren på.

Rikke Bernhard havde en spæn-

dende match, hvor hun hele tiden 

var en nede eller lige. På 16. hul kom 

hun igen én ned, men et blændende 

drive på 17. gav hende en birdie, og 

matchen var igen lige inden sidste 

hul. Her kom hendes modstander i 

voldsomme problemer og var først 

på green i fem, medens Rikke spil-

lede sikkert ind fra greenkanten i tre 

med en sikker par og sejr til følge. 

Nu havde vi vundet to matcher og 

sikret os 4 ud af 9 point. Min Gulberg-

Hansen var 1 up efter 17. og kunne 

dermed ikke tabe sin single – altså 

minimum fem point samlet til holdet. 

Min gjorde dog rent bord ved også 

at vinde sidste hul og nu var det bare 

op til foursome om århusianerne 

skulle have et æg. 

Tilbage på 16. hul slog GT Aarhus 

deres drive i skoven til højre og måtte 

tre nede med 3 igen, slå deres tredje 

slag fra teestedet. Laura slog sit drive 

i venstre rough, Camilla slog bolden FORTSÆTTES…

 Masser af tilskuere fulgte damerne rundt på banen.

 Charlotte - fem op efter 13. hul.

Rikke Bernhard driver på 17. hul.
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frem i bunkeren ca. 50 meter før 

green, Laura kom kun lige på green i 

3, medens GT Aarhus lå i dyb rough 

til venstre i fire slag. Herfra slog 

Jinjira sit bedste slag på dagen op på 

green ca. 3 meter fra hullet. Camilla 

havde herefter et 20-meter put, som 

hun efterlod ca. 5 meter kort af hul-

let. Laura puttede for en bogey men 

missede. Derefter var det bare at give 

Århusspillerne deres put for en deler 

i 6, og dermed blev sejren i foursome 

til 3/2. 

Dermed blev det en samlet sejr 

på 9-0 til Breinholtgård Golf Klubs 

damer og champagnepropperne 

sprang. Min kom løbende fra 18. hul 

og fik også del i boblevandet. 

Efter sejren gik turen hjem til 

Breinholtgård, hvor der på terras-

sen blev nydt en øl og spist lidt 

aftensmad. Under spisningen holdt 

Peter Lykke-Kjeldsen tale og roste 

spillerne for deres indsats – det var 

første gang, han havde set så god 

damegolf, men uden at fornærme 

hans kone Dorthe, så siger det jo hel-

ler ikke så meget, for det var første 

gang, han så damegolf!!! Det blev 

en rigtig dejlig dag for damegolfen i 

Breinholtgård Golf Klub – tak til alle 

som kom, så og sejrede…

Fremtiden

Næste sæson hedder modstanderne 

Odense, Sønderjyske Eagles og Vejle 

– skræmmende hold, men vores 

nuværende styrke, så burde både 

Eagles og Vejle være til at tale med. 

Målet for sæsonen 2011 er helt sik-

kert en forbliven i bedste række – og 

gerne kamp om en medaljeplads.

I Elitedivisionen er der kun 4 spil-

lere på holdet. Der spilles to fourso-

mes om formiddagen og fire singler 

om eftermiddagen – det er dog 

tilladt at bytte en spiller ud mellem 

de to runder, så vi beholder truppen 

på fem spillere fra denne sæson. Eller 

rettere sagt – vi håber på at kunne 

beholde spillerne i næste sæson. Alle 

er de spredt for vinteren og lad os 

håbe de med forårets komme vender 

tilbage til Breinholtgård. 

Lis Boe-Hanen / Jakob Kristensen

50 t f Eft j

Min slår sit tee-slag på 13. hul.

Champagnepropperne 

sprang i Esbjerg Golfklub 

og alle fik trøjer med 

teksten: Elitedivisionen 

Here we come….

Charlotte deler krammer ud til Camilla 

og Laura efter deres sejr i foursome. Peter Lykke-Kjeldsen roser damerne for indsatsen…
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Rikke Bernhard 

3. single – handicap: 5,6

Tidligere spillet i Dejbjerg Golfklub.

Bedste runde i år: 73 slag (+2) i 

Ledreborg Palace. Ligger pt. nr. 33 på 

DGU’s juniorrang liste.

5 matcher i år: 3 vundne, 1 delt, 1 

tabt.

Min Guldberg-Hansen

2. single – handicap: 4,4

Holdets humørbombe og »pep-

talker«. Eneste spiller der er »født« i 

Breinholtgård. Bedste runde i år: 74 

slag (+1) på Marine Golf Club, Sylt.

4 matcher i år: 4 vundne.

Charlotte Moesgaard Strand

1. single – handicap: 3,6

En af holdets mest stabile spillere. 

Klubmester 2009 og 2010. Tidligere 

spillet i Herning, Vejle og Åskov.

Bedste runde i år: 72 slag (+2) i Åskov 

Golfklub.

6 matcher i år: 4 vundne, 2 tabt.

Camilla Lund Kristensen

Foursome 1 - handicap: 2,6

Ny spiller i Breinholtgård – kommer 

fra Esbjerg Golfklub. Bedste runde 

i år: 70 slag (+1) i Haderslev. Med 5 

sejre i junior-ranglisteturneringer 

er Camilla holdets mest sejrende 

spiller i år. Ligger pt. nr. 13 på DGU’s 

juniorrang liste.

6 matcher i år: 5 vundne, 1 tabt.

Laura Boe-Hansen

Foursome 2 - handicap: 1,0

Holdets Tour-spiller – forsøgte sig på 

LET Tour i december. Bedste runde i 

år: 74 slag (+2) i Silke borg. Har spillet 

7 turneringer i år med en sejr og 

er pt. nr. 22 på DGU’s rangliste for 

damer.

6 matcher i år: 5 vundne, 1 tabt.

Dorthe Lykke-Kjeldsen

Dorthe har i år 

spillet med på 

holdet i de tre 

første matcher 

og nu valgt at 

lade de yngre 

kræfter komme 

til.

3 matcher i år: 2 vundne, 1 tabt.

Malene Sørensen 

Marlene kom-

mer også fra 

Esbjerg Golfklub 

og har været re-

serve på holdet, 

siden Dorthe 

sluttede i juni. 

Malene har hele 

sæsonen spillet på damernes 2. hold 

i Danmarksserien.

Til sidst en tak til alle, der har støttet 

holdet i år!

Taktisk brøler af Århus?

Den største overraskelse til dagens 

match var, at GT Aarhus havde valgt 

at sætte Jinjira Sornjan Rasmussen 

ind i foursome – Charlotte havde 

mentalt sat sig op til at blive rendt 

over ende, men fik nu en lettere 

modstander! Måske en taktisk brøler 

fra Århusholdets side, da Jinjira som 

førstesingle ville have forrykket 

singlerne og måske givet dem sejr i 

de tre singler – med en teoretisk 6-0 

sejr til følge.

Hvorfor ikke Nykredit Divisionen?

Nykredit har med dette års udgang 

opsagt deres sponsorat af DGU og 

i stedet kastet sig over DGI – bred-

deidrætten. Derfor kommer Elite-

divisionen heller ikke til at hedde 

Nykredit Divisionen til næste år. 

Det er endnu uvist, hvem der 

bliver hovedsponsor for DGU og 

hvad den bedste række i Danmarks-

turneringen kommer til at hedde. 

Uanset navnet, så er vi med, der hvor 

det sker…

Fra venstre: Holdkaptajn Lis Boe-Han-

sen, Min Guldberg-Hansen, Charlotte 

Moesgaard Strand, Rikke Bernhard, 

Laura Boe-Hansen og Camilla Lund 

Kristensen. 
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1. division herrer var i sæsonen 2010 baseret på en brutto-

trup på otte spillere, der samlet skulle forsøge at leve op 

til målsætningen om, om muligt at rykke op i Nykredit 

Elitedivisionen for herrer.

Spillerne havde forberedt sig bedst muligt, på en sæ-

son, der skulle blive meget, meget spændende. Efter en 

meget skuffende sæsonstart for vores bedste herrehold 

i 1. division og med en truende nedrykning hængende 

over hovedet gik spillerne sommeren i møde uden et 

eneste point på tavlen. Modstanderne var da gode, jo 

vel – men marginalerne var absolut heller ikke på Brein-

holtgårds side! Mange af spillerne leverede flere flotte re-

sultater i deres individuelle turneringer landet over, men 

havde meget svært ved at præstere i divisionsmatcherne 

både hjemme og ude.

Men spillerne kunne åbenbart huske, at »op ad bakke 

også er fremad«, hvorfor der blev lavet alvorligt om på 

denne situation i forbindelse med sidste turneringsweek-

end.

Inden de sidste to runder indtog Ikast førstepladsen 

i puljen med 8 point, Sønderjyske Eagles havde 6 point, 

og Skanderborg lå på 3. pladsen med 2 point. Alle var 

enige om at fokusere alle kræfterne på sæsonens sidste to 

matcher ude mod Ikast og hjemme mod Skanderborg. 

Målsætningen for Breinholtgårds 1. division herrer var 

nu revideret til en forbliven i 1. division i sæsonen 2011, 

men med henblik på fortsat at forfølge målsætningen om 

at spille med i medaljeslutspil i 2012! 

Opladningen til de sidste kampe skete bl.a. via 

indtagelse af god mad fra en af vore rigtig gode spon-

sorer – Slagter Theilgaard i Esbjerg – kombineret med et 

puttearrangement og en solid gang mental forberedelse. 

Om denne kombination er anvendelig for andre skal være 

usagt. Men tilsyneladende bidrog netop denne form for 

forberedelse til noget positivt.

STILLING – 1. DIVISION HERRER VEST, PULJE 2

Holdnavn K V U T Score Point

Sønderjyske Eagles 6 5 0 1 65-43 10

Ikast 6 4 0 2 63-45 8

Breinholtgård 6 2 0 4 47-61 4

Skanderborg 6 1 0 5 41-67 2

1. DIVISION HERRER – BEDST NÅR DET GÆLDER!

Ovenfor ses 1. divisionstruppen efter afslutningen af sidste turneringsrunde (fra venstre): Mikkel Meyer Hansen, Danny S. Jørgensen, 

Torben Nyborg, Jakob Lykke-Kjeldsen, Rasmus Lykke-Kjeldsen, Mathias Gladbjerg, Eliteudvalgsformand Peter Lykke-Kjeldsen og Peter 

Ankersø (Søren B. Thomsen var fraværende da billedet blev taget).
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Vi stillede op i stærkeste opstilling til begge matcher 

og viste fra start en meget koncentreret indstilling. Ikast 

der indtil denne turneringsrunde var ubesejrede – også 

på hjemmebane – blev 7. august 2010 slået med cifrene 

10-8 på deres bane. Sejren blev grundlagt via to sejre og 

en delt match i formiddagens foursomes. For første gang 

i år var vi foran efter foursomes og det med hele 5-1. Al-

ligevel skulle det vise sig at blive en meget spændende 

afslutning. To singler blev vundet af henholdsvis Rasmus 

Lykke-Kjeldsen og Peter Ankersø, og en match blev delt, 

således at også Danny S. Jørgensen bidrog med et enkelt 

afgørende point til dagens sejr. Vi var nu halvvejs i mål i 

forhold til den opstillede målsætning. Da Skanderborg 

samtidig tabte til Sønderjyske Eagles, var sejren over 

Ikast meget betydningsfuld. Vi var nu ikke afhængig af, 

at vinde stort over Skanderborg i årets sidste match på 

hjemmebane. 

Alle sejl var sat til matchen mod Skanderborg, incl. 

pølsevogn med Børge & Co. Igen viste drengene gode 

takter fra start og bragte sig i front med 4-2 efter for-

middagens foursomes med sejre til Jakob og Rasmus 

Lykke-Kjeldsen og Peter Ankersø/Torben Nyborg. Efter-

middagens seks singler var nu meget vigtige! Men Brein-

holtgårds herrer stod for presset, »kravlede op ad bakken« 

og vandt fem af seks singler, hvilket føjede yderligere 10 

point til kontoen. Sejren over Skanderborg var i hus med 

de flotte cifre: 14-4 og endnu en sæson i 1. division var 

sikret. Rasmus Lykke-Kjeldsen, Peter Ankersø, Danne S. 

Jørgensen, Torben Nyborg og Mathias Gladbjerg stod for 

de fem sejre.

Flot gået og en særdeles god afslutning på endnu en 

spændende sæson, der synliggjorde en holdning, vilje og 

gejst, som spillerne forhåbentlig kan tage med til sæso-

nen 2011. 

Afsluttende skal det nævnes at Ikast, der var ubesejret 

inden sidste runde, tabte til Sønderjyske Eagles der som 

konsekvens heraf skal spille om oprykning til Elitedivisio-

nen. Skanderborg rykker ned i 2. division. 

Tak for sæsonen 2010

Kim Meyer, »Captain«

Divisionsherrerne kunne også samle et stort publikum til den 

sidste spændende match mod Skanderborg.

Lige ved og næsten for 3. divisionsherrerne

Vores andethold i 3. division har gennem hele sæsonen 

vist flot spil og gode resultater, der tale om et meget ho-

mogent hold med gode spillere på alle pladser. Igennem 

hele sæsonen har holdet ligget øverst i tabellen og kunne 

således i sidste runde selv afgøre om vi skulle vinde pul-

jen og gå videre til oprykningsspillet til 2. division. 

Desværre havde vi ikke heldet på vores side i den 

afgørende match ude mod Gyttegård. Vores foursome 

havde vundet alle deres matcher i 2010, men måtte se 

sig besejeret i den afgørende match på sidste hul, hvilket 

betød at den samlede sejr gik til Gyttegård og sæsonen 

var slut for Breintholdgård.

Peter Lykke-Kjeldsen

TO SEJRE TIL JACOB
Jakob Lykke-Kjeldsen har hele sæsonen 

spillet på ECCO Tour og i skrivende stund 

ligger han nummer 16 på »BackTee Race 

to Himmerland« ranglisten og er dermed 

sikret deltagelse i årets store finale, hvor 

der spilles om ialt 1 million kroner.

Bedst har Jacob klaret sig i de såkaldte 

Pro-Am turneringer, hvor han tidligt 

på sæsonen sikrede sig to flotte sejre. Første sejr kom i 

BackTee Pro/Am den 9. maj i Himmerland, hvor han gik de 

to runder i 70 og 68 slag (-8). Her vandt Jacob også den 

efterfølgende shoot-out og kunne derfor lægge yderli-

gere 10.000 kr. til præmiechecken!

I begyndelsen af juli blev der spillet Willis Invitational 

på Lübker Golf Resort og igen var Jacob øverst på sejrs-

skamlen. Efter scores i henholdsvis 64 og 67 slag (-13) og 

samlet 85 stableford point vandt Jacob med 5 point ned 

til svenske Peter Malmgren på andenpladsen.

STILLING – 3. DIVISION HERRER VEST, PULJE 7

Holdnavn K V U T Score Point

Gyttegård 6 5 0 1 64-19 10

Breinholtgård 6 4 0 2 56-28 8

Kaj Lykke 6 1 2 3 30-54 4

Hedensted 6 0 2 4 17-67 2
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Elite- og Juniorafdelingen gennemførte i dagene 9.-11. juli 

2010, i øvrigt i super dansk sommervejr, den præmiemæs-

sigt største golfturnering for junior- og ynglingespillere i 

Danmark benævnt Titleist West Coast Masters. Turnerin-

gen blev også spillet sidste år med 53 deltagere – i år var 

der ”fuldt hus” 72 startende spillere! Titleist West Coast 

Masters spilles over 54 huller og er kommet i stand på 

baggrund af en aftale med Achusnet/Titleist, der som 

hovedsponsor, har skabt mulighed for at klubben kan 

gennemføre en særdeles attraktiv golfturnering for de 

bedste junior- og ynlingespillerne i Danmark. Turneringen 

var den anden af foreløbigt tre, men forhåbentligt mange 

kommende turneringer.

Mange af de erfaringer arrangmentsudvalget havde 

høstet i forbindelse med sidste års turnering var medvir-

kende til, at Titleist West Coast Masters 2010 virkelig blev 

Danmarks i særklasse bedste juniorturnering. Ikke nok 

med, at der blev spillet 54 huller over to dage, så var der 

fredag aften et såkaldt »Get together« arrangement for 

spillere og forældre – og turneringen blev efterfulgt af 

»shoot-out«, hvor de otte spillere med den bedste score, 

dystede om en førstepræmie i form af et golfsæt. 

Allerede i begyndelsen af maj var turneringens egen 

hjemmeside på plads – her var det muligt at læse alt 

om turneringen, se billeder og resultater fra sidste års 

turnering. Alene for i år er der lagt over 300 billeder ind 

på siden. Klik ind på www.titleistwestcoastmasters.dk og 

kig med!

Fredagens aftenarrangement blev en stor succes – der 

var putteturnering, indspilskonkurrence og et forsøg på 

at slå verdensrekorden i boldjonglering. Ca. 40 spillere 

stillede op til puttecup - og lige inden start blev put-

TITLEIST WEST COAST MASTERS 
– en sportslig og arrangementsmæssig succes for Breinholtgård!

Turneringen har fået sin egen hjemmeside - klik ind på:

www.titleistwestcoastmasters.dk

Mathias Gladbjerg blev aftenes vinder i puttekonkurrencen - i 

skarp konkurrence med Odenses Andreas Gjeding.

Jacob Rudbech fra Silkeborg blev en suveræn vinder af bold-

jonglering, men var langt fra verdensrekorden.
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tinggreen klippet og tromlet, så konkurrenceforholdene 

var på plads. Otte spillere gik videre til en cup-turnering 

og her vandt Breinholtgårds Mathias Gladbjerg, med 

Andreas Gjeding fra Odense som runner up.  I pitch-

konkurrencen, hvor spillerne skulle slå bolden til et flag 

77 meter ude, så det længe ud til, at ingen spillere ville 

komme inden for 5-meter linien, men så fik Andreas 

Bonfill sin bold ind til 1,34 m, men blev straks efter slået af 

vinderen Sebastian Appleyard fra Silkeborg, som kun var 

34 centimeter fra flaget. Aftenen sluttede med verdens-

rekordforsøget i boldjonglering, og her stillede 14 spillere 

op. Man må konstatere, at der er langt til verdensrekor-

den, for Jacob Rudbech blev en suveræn vinder med 13 

minuter og 1 sekund - og dog var han mere end en time 

fra verdensrekorden...

Konkurrencerne blev gennemført sideløbende med at 

der blev serveret rigeligt med væske og dejlig grillmad på 

terrassen. 

Selve turneringen blev afviklet i det skønneste som-

mervejr – det var faktisk så varmt, at enkelte spillere var 

tæt på black-out! Banen var i top stand – greens var så 

hurtige, at mange spillere aldrig havde prøvet noget 

tilsvarende. Dog oplevede vi natten til søndag et kraftigt 

regnskyl, som udsatte starten et par timer. Men med start 

på to teesteder, så gik det ikke ud over tidsplanen. 

Ni ud af de 72 startende spillere var fra Breinholtgård 

og i forhold til sidste år var feltet betydeligt stærkere. Hele 

fire af vore spillere måtte have wild card for at komme 

med! Sportsligt fik klubben på pigesiden fuld valuta for 

pengene, da der var sejr til Camilla Lund Kristensen i 

juniorrækken og til Laura Boe-Hansen i ynglingerækken. 

Ynglingerækken var dog noget tyndt besat med kun to 

deltagere – så mon ikke der kun bliver én stor pigerække 

næste år?

Hos drengen vandt 15-årige Kevin Chen fra Værløse 

suverænt med en samlet score i +8 – hele syv slag bedre 

end nummer to. Kevin spillede også med i 2009, hvor 

det blev til en hæderlig 4. plads. Kun Mathias Gladbjerg 

klarede cuttet efter 36 huller og måtte skuffende nøjes 

med en delt 17. plads. Fredericias Mads Jørgensen vandt 

ynglingerækken i den bedste score af alle (+6) og var hele 

10 slag bedre end de to spillere som delte andenpladsen.

I fortsættelse af selve turneringen, blev der gen-

nemført en shoot-out for de syv spillere med de bedste 

bruttoscores for turneringen, samt et »wild card« til en af 

de spillere der havde klaret cuttet, men ikke var blandt 

de syv bedste scores. Dette blev fundet ved lodtrækning 

og sjovt nok tilfaldt det vores egen Mathias Gladbjerg! 

Shoot-out blev gennemført over tre huller, og vinderen 

kunne først findes efter tre gange omspil. Vinderen af 

blev landsholdsspilleren Peter Launer Bæk, medens Kevin 

Chen og Jacob Rudbech blev runner up! Peter vandt et 

custom fitted golfsæt fra Titleist, og alle øvrige deltagere i 

shoot-out vandt et dusin bolde fra Titleist. 

I forbindelse med selve turneringen var det fra turne-

ringsledelsens side besluttet, at de deltagende spillere 

Inden fredagens puttekonkurrence blev øvegreenen - til delta-

gernes store overraskelse - lige tromlet en ekstra gang…

Lasse Boye havde debut i Teitleist West Coast Masters 2010 og er 

helt sikker med til næste år: »Det var sjovt at være med«.

Driving range før »det store slag«! Uden skygge og drikke…

FORTSÆTTES…
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skulle støtte andre børn og unge mennesker, der ikke 

selv kan spille golf. Derfor var det besluttet, at der skulle 

indspilles et beløb til BørneCancerFonden. Birdies udløste 

25 kr., eagles 250 kr. og en albatros 500 kr. Der blev i alt 

scoret birdies og eagles, der suppleret med særskilte 

bidrag til dette formål, gjorde at Juniorafdeling sammen 

med Achusnet/Titleist kunne skænke BørneCancerFon-

den en check på 5.000 kr. 

Det har kun været muligt for juniorafdelingen at 

kunne gennemføre et sådant sportsligt, oplevelsesmæs-

sigt spændende og succesfuldt arrangement, som følge 

af en fantastisk stor og positiv opbakning fra mere end 

50 frivillige medlemmer der hjalp til alle tre dage, mere 

end 25 forskellige sponsorer fra Esbjerg området, og ikke 

mindst Erhvervsklubben, KD Selskaberne/Breinholtgård 

Golf Center og i særlig grad Golfstore Breinholtgård. Stor 

tak til alle hjælpere og sponsorer. Juniorafdelingen håber 

meget på, at også alle hjælpere, sponsorer med flere, har 

fået en god oplevelse ud af samarbejdet, og ser frem til 

videre samarbejde i 2011.

Breinholtgård Golf Klubs juniorafdeling ser allerede 

nu frem mod næste års turnering, der planlægges gen-

nemført i anden weekend af juli 2011 - alt efter hvorledes 

DGU’s Turneringsplan bliver for sæsonen. Arrangementet 

vil med få justeringer, blive forsøgt gennemført efter 

et nu vel afprøvet og tilrettet koncept. Et koncept der i 

øvrigt er så godt, at hovedsponsoren vil promovere dette, 

med henblik på om muligt at få en tilsvarende turnering 

på Sjælland! Breinholtgård er dermed ”trend”-sætter for 

turneringer på allerhøjeste niveau i Danmark. Planlægnin-

gen af næste års arrangement er godt i gang og arrange-

mentsgruppen har allerede holdt deres første møde. 

Afslutningsvis kan det nævnes, at årets vinder Kevin 

Chen foruden Titleist West Coast Masters, har vundet fire 

turneringer og han blev nummer tre ved junior-DM. I for-

bindelse med sin sejr i Faxe Kondi Tour III i Aars Golfklub 

blev Kevin interviewet til Golfbladet, og i artiklen nævner 

han Breinholtgård Golf Klubs bane som sin favoritbane i 

Danmark. Vi siger tak for roserne…

Kim Meyer / Jakob Kristensen

Til venstre: Frederik Wehner, som desværre ikke fik del i det 

veldækkede præmiebord herover!

Masser af tilskuere fulgte også her slagets gang!
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Tillykke til alle frigivne spillere. Det 

har været dejligt og givende at del-

tage i begynderarbejdet. Begynder-

udvalgets målsætning er, at nye 

spillere skal blive gode golfspillere 

med høj etikette, og at de skal føle 

sig velkomne i klubben og på anlæg-

get. Vi håber, at det er lykkedes at 

opfylde målet.

Klubben har i år optaget knap 

50 nye medlemmer, hvoraf nogle er 

overflyttet fra anden klub, medens 

resten har været gennem begynder-

programmet. 

Begynderpakken består af syv 

individuelle træningslektioner og to 

fælles lektioner, introduktion til par-3 

banen, teoriundervisning og -prøve 

i golfregler plus selve prøveforløbet, 

i alt et 3 måneders forløb, hvor træ-

nings faciliteter og par 3-bane står 

til rådighed. Efter alle prøver er man 

frigivet til spil på stor bane og erhver-

ver bagmærke og DGU kort. Samtidig 

tildeles man et handicap på 54, der 

konverteres til tildelte slag på de 

respektive sløjfer. Nogle spillere har 

spillet sig til et lavere handicap i de 

to obligatoriske Onsdagsmatcher ved 

at opnå en score over 18 points. Et 

stort tillykke til alle, der har erhvervet 

golfkørekortet.

Der er ventelisteregler, men ingen 

decideret venteliste p.t. Hvor mange 

nye, der bliver plads til og mulighed 

for at tage ind til næste år, ved vi ikke. 

Der synes at være opfindsomhed i 

nogle klubber for at hverve nye med-

lemmer, og i 2011 åbnes fra DGUs 

side op for nye kategorier af med-

lemmer. Netop fordi vi ikke har haft 

venteliste, er der løbende optaget 

enkeltmedlemmer. Vi synes ikke selv, 

at vi i Begynderudvalget har været 

gode nok til at tage imod »enkelt-

starter« og gør os allerede nu nogle 

tanker om en forbedret modtagelse 

med holdstart hver måned fra næste 

sæson.

VESTJYSK BANK´s Onsdagsmatch 

over 9 huller er – ud over at være en 

del af prøveforløbet – en klubmatch, 

som er åben for alle klubbens med-

lemmer og gæstespillere. Der deltog 

i 2010 fra otte (ekstremt dårligt vejr) 

til 55 spillere pr. gang, og der er præ-

mier i 3 rækker. Gæstespillere betaler 

halv greenfee + matchfee.

Vore sponsorer og lejlighedsvise 

præmieydere gør det muligt at ud-

dele præmier til mindst 1/3 af match-

deltagerne. Ved afslutningsmatchen 

den 22. september var der præmie 

til alle 54 deltagere. Det er en rar 

fornemmelse at lege den gode fe, 

når andre har kostet ud, og jeg ved, 

at det er meget opmuntrende som 

ny at komme hjem med en gevinst, 

også selv om den ikke er vundet ved 

spil, men som klappepræmie. 

Jeg vil gerne sige TAK til de 

trofaste holdkaptajner, til Ib Olsen 

som besvarer regelspørgsmål i 

tilknytning til matchen, til Begynder-

udvalgets medlemmer, der med flid 

og entusiasme møder op hver uge 

for at hjælpe begynderspillerne, til 

banekontrollen for baneservice og 

tilrettevisning, til regelunderviser 

Kim Meyer, til trænerne og til Michael 

Klose og restauranten for et humør-

fyldt og overbærende samarbejde. 

Tak også til greenkeeperne, der altid 

optræder venligt og kompetent og er 

lydhøre over for vore forslag. Alt i alt 

synes vi, at vi har haft en god sæson, 

som har været knap så hektisk som 

tidligere år.

Tak for sæson 2010. Nyd den gode 

sport og naturen på golfbanen. Spil 

efter reglerne og overhold klubbens 

forskrifter, pas på banen, hinanden 

og på greenkeeperne, der passer de-

res arbejde. Hvis dette krydres med 

venlighed og god opførsel, får vi alle 

glæde og fornøjelse af golfsporten 

og gode oplevelser.

Der er spillet 22 Onsdagsmatcher i 

begynderregi i 2010.

TAK til vore sponsorer og venner 

af Begynderudvalget for sponsorater, 

præmiegaver og beløb til præmie-

køb. Jeg føler den store opbakning 

som et cadeau til begynderarbejdet, 

og det gør matchafviklingen om 

onsdagen til et højdepunkt i ugen. 

Igen i år er der uddelt præmier til ca. 

1/3 af spillerne i VESTJYSK BANK´s 

ONSDAGSMATCH, og vi har kunnet 

holde matchfee uændret på 20 kr. 

Dette er udelukkende på grund af 

sponsoraterne. TAK.

Hovedsponsor for Vestjysk Bank’s 

Onsdagsmatch er Vestjysk Bank. 

Banken og klubben har også indgået 

aftale for 2011.

Bravo Tours har udlovet et rejse-

gavekort som præmie til den første 

hole in one i en Onsdagsmatch, men 

kom desværre ikke af med det i år.

Nogle har givet et gennem-

gående sponsorat, andre ved en 

enkeltstående lejlighed, og i pros-

hoppen har Begynderudvalget haft 

en rabataftale.

Vi og spillerne er glade for det 

hele.

Venskaber skal plejes. Og påskøn-

nes! Denne tak er sammen med 

omtale ved 22 Onsdagsmatcher gen-

nem sæson 2010 ment som en varm 

tak og påskønnelse fra BGKs Begyn-

derudvalg, og vi håber meget, at 

begynderspillerne og klubben også 

til næste år må opleve sponsorernes 

fortsatte venskab og gavmildhed.

Venlig hilsen

Bodil Eskildsen

Begynderudvalget

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS

Fra Begynderudvalget

SÆSONAFSLUTNING 2010

Sponsorer 2010:

VESTJYSK BANK

Bravo Tours

Avantgarde Frisørsalon

Tømrerfirma Erik Andersen

Murer Erling Andersen

Bakke Auto

Café Cozmo

ESE Holding 

Fodklinik Let-på-tå

Guldbageren (Tjæreborg)

Minnesota Consult “Vendepunktet”

Massør og zoneterapeut Erling Nancke

Nykredit

Proshoppen v/ Janet og Frank

VVS-firma Carl W. Reiss

Restaurant Breinholtgård

Sydbank

ZEN – frisør og zoneterapi
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Fredagsmatcher

Igen i år har det hver fredag været juniordag på Breinholt-

gård. Der er en god stabil gruppe af drenge, som spiller 

match og ikke mindst hygger sig i klublokalet bagefter. 

Sammenholdet er stort.

Midt i juni kom der godt gang i vores nybegyndere 

og i spillet på par-3-banen. Der bliver lavet prøver og sat 

underskrifter på det »grønne kort«.

Juniorerne er stadig ubesejret til forældre/bedste-

forældre matcherne. Til denne match må man have sine 

forældre eller bedsteforældre med, men man må selvføl-

gelig også komme uden. I år har vejret ikke rigtig været 

med os på disse dage, så i stedet for kolde drikke, har den 

stået på kaffe i klublokalet bagefter. Det er en sjov dag for 

alle juniorerne, men bestemt også for de voksne.

Den første fredag i måneden spiller vi Statoil Open. Vi 

er glade for, at flere elitespillere kommer og deltager i dis-

se matcher. Det giver juniorspillerne en god oplevelse og 

et indblik i, hvordan man kan komme til at spille, hvis man 

knokler på med træningen og runderne på golfbanen – 

tak til de elitespillere der har deltaget. Der spilles om en 

pokal i tre rækker. Pokalen vandrer i løbet af sæsonen, 

men fredag den 2. oktober 2010 bliver det afgjort, hvem 

der skal have indgraveret sit navn i pokalen og have den 

til evigt eje. Efter matchen spiser vi alle sammen i klublo-

kalet, hvor restauranten serverer noget lækkert mad for 

os. Vi får mange gode retter, men kylling i karry er absolut 

favorit hos juniorerne.

JUNIORDISTRIKSTSTOUREN U16, U19 
OG MINI TOUR U13
Nu hvor efteråret er på vej, kan vi i juniorafdelingen gøre 

status på en flot sæson. 

Vi har blandt andet haft syv deltagere med i både Junior-

distrikts touren og i Minitouren.

Formålet med disse 2 juniorturneringer er at styrke 

interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere 

samt lette juniorernes overgang til de lavere handicap-

grupper og deres turneringer. Turneringerne danner 

grundlag for udtagelsen af et distriktshold, der skal møde 

de 4 andre juniordistrikter. Vi er med som deltagere i 

distrikt 3, som omfatter Syd- og Sønderjylland samt Fyn.

Juniordistrikststouren U16 og U19 

I år har der været spillet på banerne Birkemose, Blom-

menslyst, Fredericia og i Ribe Golfklub.

De 8 bedst placerede i rækkerne U16 og U19 på 

JDT-touren ved sæson slut, har spillet sig til en plads på 

distriktsholdet, som spiller mod de andre distrikter i en 

Ryder Cup lignende turnering. 

Denne turnering afvikles i uge 42 skiftevis øst og vest 

for Storebælt, i 2010 er distrikt 3 værter fra søndag den 17. 

oktober til onsdag den 20. oktober 2010. Der skal spilles 

på banerne Midtfyns Golfklub, Svendborg Golfklub samt 

Faaborg Golfklub.

Jakob Dam blev en samlet nr. 10 i gruppen U16, og 

står derfor som 2. reserve. 

I gruppen U19 blev Fredrik Wehner nr. 3 og Anders 

Møller-Jensen blev nr. 4 i den samlede stilling for juniorer i 

gruppen U19. Begge har dermed spillet sig til en plads på 

distriktsholdet. Tillykke til dem og vi ønsker dem held og 

lykke i uge 42.

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 15 37 55 · Fax 75 15 52 12

JUNIORSIDERNE
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Mini tour U13

I år har der været spillet på banerne Benniksgård, Holsted 

og Odense. I skrivende stund mangler der afvikling af 

match i Tønder Golfklub.

I Mini 1 er den samlede stilling sådan, at før 4. og 

sidste afdeling ligger Lasse Boye Theilgård på en samlet 4. 

plads og Morten Dam på en samlet 12. plads. Med en god 

runde i Tønder vil de kunne spille sig på distriktsholdet. 

Finalen vil foregå hos distrikt 2 (Midtjylland)

I Mini 2 ligger Kristine Wehner godt placeret som 

nr. 2. Vi krydser fingrer for, at hun kan spille sig op på 1. 

pladsen.

RIBE AMT JUNIOR TOUR 2010

En start med baggrund i turneringssejr 2008, 2009 og 

udsigt til at vinde pokalen til ejendom så var der lagt op 

til en spændende sæson i 2010. 

Turneringen bygger op om de unge og nystartede spil-

lere. Disse er delt op i A, B, C og D-række.

Der en stor tilslutning og derigennem er det en særde-

les lærerig turnering hvor regler og normer for golfspillet 

sættes fast. Der kæmpes om point i A, B og C rækken i de 

enkelte turneringer og den store flotte pokal kan tages 

med hjem af vinderholdet efter en endt delturnering. 

Der spilles otte delturneringer og holdet med højeste 

samlede score vinder pokalen – og den kan stå i klubbens 

trofæskab og pryde.

Selvfølgelig er der en sidegevinst – alle får lov at 

være med uanset handicap, under forudsætning af man 

tilmelder sig - her er reglen »først til mølle« for 15 spillere 

– turneringerne er med til at udvikle kammeratskabet og 

sammenholdet spillerne imellem.

Selvfølgelig er det vigtig at tage spillet seriøst og det 

bliver det men der er også plads til »leg« – der spilles ind-

byrdes konkurrencer hvor der eksempelvis forsøges med 

spil over søen i Skærbæk Mølle eller putte konkurrence 

efter en endt runde – det stopper ikke ved sidste hul og 

kammeratskabet udvides på tværs af klubberne. Alle 

forlader en turnering med et smil og ser frem til næste 

»Tour«.

Det ligger lidt småt med point og muligheden for at 

erhverve pokalen for tredje gang og dermed til »evig eje« 

synes at have fået en teoretisk drejning. Men uanset hvad 

resultatet bliver, så kan vi se tilbage på en sæson med stor 

tilslutning fra spillere og forældre. Vi føler der er en sær-

deles god opbakning og alle skal have en stor tak for det.

Vi er med – det er udviklende i golffærdigheder, kam-

meratskab, krop og sjæl – det er rigtig sjovt at spille golf.

Sådan skal det være og mange tak til alle.

Hilsen Juniorudvalget

GIRLS ONLY 2010
Hej… Jeg hedder Kristine Wehner er 12 år og har spillet 

golf i 2-3 år. Sidste år var jeg med til Girls Only og bestem-

te, at i år ville jeg også gerne være med. 

Girls Only (er jo kun for piger og vi har det rigtig sjovt).

I år blev det afholdt i Odense Eventyr Golfklub og i 

Fredericia Golfklub.

Vi mødes kl. 9.30 og har så noget info om, hvad der 

skal ske i løbet af dagen.

I Fredericia Golfklub måtte man have en veninde med, 

så jeg havde min veninde Smila med.

Om formiddagen spillede vi »makker krorf«, det er golf 

og croket der er godt blandet sammen, vi spillede også 

mange andre sjove golflege.

Til frokost fik vi pizza og saft …

Efter frokosten spillede vi 9 hullers Texas, det var vildt 

sjovt…

Da vi kom i klubhuset sidst på eftermiddagen, var der 

varm kakao til alle og så var der præmieoverrækkelse (alle 

fik en præmie). Vi var ca. 30 piger.

Det var sjovt at møde en veninde fra sidste »Girls 

Only«, og så er det jo super, at man igen møder mange 

sjove og glade piger, som man senere møder til f. eks. 

Ribe Amts Junior Tour, Mini-Tour eller andre golfturnerin-

ger.

Kristine Wehner (th.) med klubkammeraten Stine Selvejer og 

veninden Julie fra Kolding Golf Club (tv.)
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Vi har i år inviteret juniorafdelingen 

med til en golfweekend hos Skær-

bæk Fritidscenter i Sønderjylland. 

Der var planlagt golf både lørdag 

og søndag hos henholdsvis Tønder 

Golfklub og Rømø Golfklub. På Fri-

tidscenteret havde de unge menne-

sker mange muligheder for aktivi-

teter både indendørs og udendørs, 

eksempelvis fodbold, håndbold og 

ikke mindst et indendørs badeland.

Fredag

Fredag eftermiddag den 13. august 

var der afgang fra Breinholtgård Golf 

Center. I høj sol og godt humør drog 

16 juniorer og tre ledere af sted mod 

Sønderjylland.

Efter indkvartering i nogle super 

6-mands sommerhuse stod den på 

aftensmad. Mellem kl. 19 og 21 fik 

badelandet et besøg. Både 1 og 3 

meter vippen blev brugt flittigt, lige-

som rutchebanen blev afprøvet med 

forskellige halsbrækkende øvelser . 

Efterhånden var det blevet sen-

getid. Utroligt nok faldt der hurtigt ro 

over husene.

Lørdag den 14. august 2010 

Lørdag morgen blev de unge men-

nesker purret klokken 7. Enkelte 

havde endog meget svært ved at få 

øjne, men det gik jo alligevel. 

Klokken 7.30 var der morgenmad, 

hvor den enkelte selv skulle smørre 

sin frokost (madpakke/sandwich), 

der skulle spises på/ved golfbanen i 

Tønder. 

Der var afgang fra fritidscentret kl. 

8.00. Humøret i bussen var højt, og 

der var store forventninger til golfba-

nen i Tønder, der er en marskbane.

I strålende sol havde vi en super 

dag på Tønder Golfklub’s bane. 

Greens var hurtige. Der var både 

gode og knap så gode scores. Mor-

ten Dam præsterede at gå en runde 

med 38 stableford point, hvilket må 

siges at være flot.

Godt trætte var vi hjemme på fri-

tidscentret igen kl. 17.00. Efter aftens-

maden blev der afholdt præmieover-

rækkelse. Der var præmier nok til alle 

deltagere. Vinderen var førstevælger, 

nr. 2 anden vælger osv. Her skal lyde 

en tak til Admiral Strand Feriehuse, 

ESAB, Golfstore samt Martinsen som 

havde givet mange flotte sponsor-

præmier. Rikke Thranes hjemmebag 

blev fortæret i rasende tempo.

Da det var lørdag aften, blev der 

udleveret en sodavand og en pose 

slik til at hygge med. 

Selv om »de gamle« havde de 

bedste intentioner om forskellige 

boldlege på græsplænen, blev vi 

overrulet at de unge, som hellere 

ville i svømmebadet. Så det blev til 

to timer i svømmehallen i stedet for. 

Herefter gik de fleste i den indendørs 

idrætshal, hvor der blandt andet blev 

spillet fodbold.

Det må siges, at de unge men-

nesker var oppe i et højere gear end 

fredag aften. Stemningen var løsslup-

pen, og der blev bare hygget. 

Der blev sagt godnat omkring kl. 

23.00, men der var vist »lidt støj« i 

husene til efter midnat .

Søndag den 15. august 2010

Samme procedure som lørdag 

morgen. Dog så de unge mennesker 

endnu mere trætte ud, end det var 

tilfældet lørdag morgen.

Efter morgenmad og check ud 

gik turen til Rømø Golfklub, der er 

en linksbane liggende helt ude ved 

Vadehavet.

Banen på Rømø var svær, og 

det bar scores også præg af. Flere 

af juniorerne måtte låne bolde hos 

hinanden, idet roughen var høj, og 

boldene var svære at finde.

WEEKENDTUR DEN 13. - 15. AUGUST
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Morten Dam holdt dog niveau og blev igen nr. 1 med 

en runde i 37 point, så han var igen førstevælger ved 

præmieuddelingen. Susanne Wehner havde bagt kage, 

og den blev fortæret med velbehag efter en golfrunde i 

fuld sol og med en del blæst.

Efter en forrygende weekendtur med nogle glade og 

positive unge mennesker, ankom vi godt trætte til Brein-

holtgård Golf Center søndag aften ved spisetid. 

Lars Frank, Søren Thybo og Torben Møller-Jensen siger 

tak for lån af nogle dejlige unge mennesker.

MILLIMETER FRA EN VERDENSREKORD…

Mathias Gladbjerg

Det oplevede Breinholtgård junior 

spilleren Mathias Gladbjerg, da han 

i 3. afdeling af Faxe Kondi Touren 

spillede i Aars Golfklub den 20. og 21. 

august.

I sin første runde præsterede han 

nemlig at lave tre eagles - og han var 

endda få milimeter fra at lave fire i alt 

på de første 18 huller. Et put på ca. 

fire meter tog hulkanten og lagde sig 

tæt op ad hullet. Var bolden trillet i 

kunne dette have været ny verdens-

rekord, for flest eagles lavet på en 

runde over 18 huller.

Så vidt vides er det sket 24 gange 

på PGA Touren/EuropaTouren, at 

en golfspiller har scoret tre eagles 

på samme runde. Det er dog aldrig 

sket, at en spiller har lavet 

fire eagles på samme runde, 

så det må siges at være en speciel 

score Mathias havde på sit scorekort. 

Mathias havde ikke prøvespillet 

banen før turneringen denne lørdag 

i august, men de fire par-5 huller 

kunne han åbenbart godt lide. 

Han sluttede på en syvendeplads 

efter de 54 spillede huller og vil nok 

mindes turneringen som et rent 

»eagle orgie«… I tredje runde om 

søndagen kom den eagle i øvrigt på 

det hul, han missede i første runde…
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Juniortræning 2010

Juniortræningen for sæsonen 2010 startede allerede i november sidste år. Der 

havde vi valgt at lave nogle træningssamlinger, hvor 12 drenge og piger del-

tog igennem hele vinteren. Vi havde lavet nogle forskellige stationer, de skulle 

igennem, og vi havde en udflugt til Ecco’s træningscenter i Tønder.

Vi havde sat kamera og Flightscope op til træning, så juniorerne kunne se, 

hvordan de svang deres golfkøller. Flightscope’n fortalte, hvor langt de slog 

med de forskellige jern.

Som afslutning på vintertræningen tog vi en tur til Ecco’s træningscenter 

i Tønder. Der havde vi videotræning og kortspilstræning. Efter en rigtig god 

træningsindsats var der dømt middag på McDonald’s 

Nu var sneen ved at være væk herhjemme, så vi kunne komme udenfor og 

slå bolde. I år havde vi valgt at dele træningen op i to hold, så de havde 2 ti-

mers undervisning med hvert hold. Hvilket vi synes var en rigtig god idé, for så 

havde vi mere tid til hver enkelt junior. Efter de første træningssamlinger var 

det tydeligt at se, hvem der ville lære og spille golf. Igennem hele sæsonen var 

det de samme 10-15 juniorer, der mødte op til træningen. Det er også tydeligt 

at se, hvem der har deltaget i træningen. De har flyttet sig meget rent teknisk.

Årets sommercamp blev desværre ikke det helt store tilløbsstykke, da de 

fleste nok var taget på sommerferie. Der var to juniorer, som vi lavede vores 

egen lille sommercamp for. Det var Kasper Frank og Victor Børsmose. De fik en 

hel dag med intensiv træning og spil på banen. 

Nu er sæsonen ved at gå på held og vinteren står for døren, så Frank og 

Klaus er i gang med at lave et nyt vinterprogram, så juniorerne kan holde de-

res nuværende form ved lige og evt. bygge noget nyt på svinget så sæsonen 

2011 bliver endnu bedre end i 2010.

Frank og Klaus

Juniorranglisteturneringer i 2010

En del af Breinholtgård Golf Klubs 

unge spillere har også i år deltaget 

i ranglisteturneringer landet rundt. 

Disse turneringer spilles normalt over 

36 huller - lørdag eller søndag. 

Ved sæsonens start laver de unge 

spillere en turneringsplan – som 

regel i samråd med træner og sports-

udvalget, og herefter forsøger de via 

tilmelding at komme ind i turnerin-

gerne. I år har det kun været spillere 

med meget lavt handicap – og kun 

enkelte spillere over hcp. 4,5 har kun-

net deltage. Jo flere dygtige junior-

spillere med lavt handicap, der er i 

Danmark jo svære er det at komme 

ind i ranglisteturneringerne.

I løbet af året gives point til DGU’s 

officielle rangliste i både pige- og 

drengerækken. Hver turnering er 

tildelt en kategori og jo lavere kate-

gori, jo flere point gives der. For at 

en rangliste bliver kategoriseret til 

en lav kategori, skal der ved samme 

turnering året før have deltaget et 

antal spillere, der var højt placeret på 

DGU’s officielle rangliste. Det vil sige, 

at jo flere gode spillere, der har del-

taget i turneringen, jo bedre kategori 

og des bedre point til spillerne. Dette 

gør, at netop den officielle rangliste 

kan have stor betydning for spillerne 

og DGU, der evt. kan finde emner til 

kommende landshold eller obser-

vationstrupper for unge talenter. 

Spillerne må max have ti tællende 

turneringer, så det er ikke udelukken-

de et spørgsmål om at spille mange 

turneringer, men også vigtigt med 

gode placeringer. 

Fra Breinholtgård Golf Klub har 

følgende spillere deltaget i rang-

listeturneringer. Rikke Bernhard og 

Camilla Lund Kristensen i pigeræk-

ken. Søren B. Thomsen, Mathias 

Gladbjerg, Frederik Wehner, Lasse 

Boye og Casper Frank i drengeræk-

ken. De tre sidstnævnte deltog via 

wild card i klubbens egen turnering, 

hvor Lasse og Casper på den måde 

fik »debut« og kom til at snuse lidt til, 

hvor meget det kræver dels at skulle 

spille 36 huller, men også føle, at det 

er til disse turneringer, der virkelig 

læres noget på golfbanerne.

Camilla Lund Kristensen har haft 

en utrolig flot sæson. Ikke mindre 

end fem turneringer har hun vundet. 

Hun vandt den første ved »Himmel-

bjerget« – var også på toppen i Vejle 

til Stimorol Cup. Hun skulle også 

holde en vindertale i sin tidligere 

klub (Esbjerg) ved Cocio Cup – samt 

i Gyttegård og ikke mindst hjemme i 

Breinholtgård ved Titleist West Coast 

Masters. Camilla var dermed nr. 13 på 

ranglisten og dermed også kvalifi-

ceret til finalen i Faxe Kondi Tour på 

Royal Oak, hvor hun fik en fornem 

3.-plads. 

Rikke Bernhard har haft seks top 

ti placeringer i løbet af 2010 med den 

bedste placering som nr. 4 i Ledre-

borg Palace Golf Club.

I rækken for drenge junior var 

Mathias Gladbjerg også blandt de 27, 

der var kvalificeret til finalen i Royal 

Oak. Mathias har haft 5 top ti place-

ringer, hvor den bedste var en flot 3. 

plads i Golfklubben Lillebælt. 

Søren B. Thomsen har tre top ti 

placeringer bla. med en flot 4. plads i 

Esbjerg’s Cocio Cup. Han var på ven-

telisten til finalen i Royal Oak, men 

kom desværre ikke med.

Alt i alt må golfåret 2010 beteg-

nes som et godt »juniorår« med 

deltagelse og spil ved ranglisteturne-

ringer over det ganske land. Camilla 

er den eneste af de omtalte spillere, 

der fra næste sæson ikke længere er 

junior spiller, og fremover skal hun 

prøve kræfter med seniorspillerne.

Alle ønskes stort tillykke med den 

forgangne sæson samt held og lykke 

i den kommende. 
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Under en af sommerens turneringer 

kom jeg i bold med et ældre ægte-

par, Ove og Edith Lolk, der begge 

virkede forbavsende friske og havde 

et godt tempo i spillet. Derfor var 

det nu heller ikke dem vi skulle vente 

på, og vi havde ofte god tid på tee-

stederne, medens vi ventede på den 

forangående bold. 

Som dagen forløb bemærkede 

jeg, at Ove teede sig som en høne, 

der gik og pikkede i græsset. jeg 

spurgte hvad han havde gang i. Jeg 

samler cigaretskod kom det promte 

fra Ove, og han viste mig stolt den 

blikdåse han altid have med i bag-

gen. OK – det må jeg sige, det er 

åbenbart blevet en besættelse for 

dig eller hva?

Ja, fortæller Ove – jeg har samlet 

cigaretskod siden sæsonen 2007 og 

er godt irriteret over alle de skod der 

kan findes på banen. 

Denne oplevelse blev til en aftale 

om at vi mødtes efter mandagens 

runde i seniorklubben for at få en 

snak om golf, seniorgolf og ikke 

mindst cigaretskod.

Jeg har spillet golf siden 1998 og 

mit handicap er 19,9, desværre ligger 

jeg kun på omkring 25 point, når jeg 

spiller, så handicappet burde være 

højere. 

Ove er 75 år og tidligere ansat 

som fuldmægtig i Socialforvaltnin-

gen ved Esbjerg Kommune. Nu nyder 

han et aktivt liv sammen med sin 

kone Edith. De blev gift i 1995 og 

begge har været gift før. 

Edith har i mange år været ivrig 

golfspiller i Esbjerg Golfklub – des-

værre var hun og hendes tidligere 

mand så ivrige, at de nærmest 

tvang deres børn på golfba-

nen, og det har i dag bety-

det, at hendes børnebørn 

desværre ikke må spille 

golf – de skal ikke udsæt-

tes for samme »tortur« som 

deres forældre blev. Ove og 

Edith ville ellers meget gerne 

have dem med på banen.

Jeg spiller golf alle de dage, hvor 

det ikke regner, dog ikke om tirsdag-

en, for der går jeg til vandgymnastik, 

fortæller Ove. - Og heller ikke om 

lørdagen, for der er der for mange 

spillere på banen. 

OVE LOLK
- EN SKODSAMLER

FORTSÆTTES…

Edith og Ove nyder de mange timer på golfbanen - og når man nu alligevel er herude, så 

kan man lige så godt gøre sig nyttig fortæller Ove.

Ove har altid sin blikdåse til indsamling 

af cigaretskodder klar i baggen.
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FØR EFTER LIDT EFTER…

Flot græstæppe inden en ryger er kom-

met forbi.

… og desværre tabt et cigaretskod! Men efter Ove har været der er banen flot 

igen…

Du ser meget adræt ud – hvad 

har du ellers dyrket af sport? Jeg 

spillede en del fodbold i mine unge 

år, men det blev ikke til så meget. Nu 

går jeg til gymnastik i Jerne hver tirs-

dag aften – foruden vandgymnastik-

ken om formiddagen, selvfølgelig. 

Desuden så løber jeg omkring 5 km 

mindst tre gange om ugen. 

Ikke sært at Ove holder sig ung – 

man bliver helt forpustet af at høre 

på dette aktive liv.

Tilbage til skodsamlingen. Jeg er 

irriteret over alle de cigaretskod, der 

ligger og flyder. Golfbanen skal ikke 

ligne en losseplads med alle de ciga-

retskod, cellofan og servietter – jeg 

samler det hele. På en runde samler 

jeg mindst 18 cigaretskod, plus di-

verse servietter og slikpapir.

Hvad er din holdning til rygere 

generelt? Jeg er ikke fan af rygere – 

og det må du gerne skrive. Tænk på, 

at et cigaretfilter er mere end 5 år om 

at blive nedbrudt i naturen… Der er 

da også solstrålehistorier blandt ry-

gerne – jeg spillede sammen med en 

i går som samlede alle sine skodder i 

et gammelt filmetui. Et eksempel til 

efterfølgelse. 

Nu er Ove tydeligvis ikke noget 

gammelt brokhoved – nærmere 

en ældre herre fuld af godt humør. 

Ove er blevet opfordret til at blive 

banekontrollør i næste sæson, så 

kan han jo fortælle gæsterne, hvor 

askebægrene er. Desuden vil han op-

fordre til, at man bliver stående ved 

boldspiralen, indtil det forangående 

hold har forladt teestedet.

Da jeg spillede den føromtalte 

turnering med Ove, fortalte jeg, at 

jeg ofte, når jeg står og venter på 

teestedet samler knækkede tees ind 

og lægger dem i de dertil indret-

tede bægre. En ny idé var født for 

Ove – det kunne man også gøre og 

nu bliver cigaretskod, papir mm. sup-

pleret med knækkede tees.

I løbet af sæsonen bliver der også 

tid til en enkelt eller to golfture til 

udlandet. Når dette blad udkommer 

er Ove og Edith på tur til Algarve 

sammen med 14 andre af klubbens 

medlemmer.

Ja, nu skal du ikke tro at det 

er golf alt sammen – i midten af 

september var vi på tur til Toscana 

– en kuturrejse med præsterne fra 

Hjerting. Jo der er nok at se til som 

pensionist.

Jakob Kristensen

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling 

torsdag den 25. november 2008, kl. 18.00 i klublokalet.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (Kan ses på hjemmesiden fra 

den 11/11).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det kommende år.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

P.B.V.

Hans Olav Olesen - formand
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Tiden flyver af sted og vi nærmer os 

den for »golfnørder« mest trælse tid 

på året. Hvis vejret tillader det, vil vi 

igen i år spille til sommergreens i den 

udstrækning det er muligt. Skovens 

hul 1 og 7 vil dog have permanente 

vintergreens. Flere kommer måske til. 

Det vil blive tydeligt annonceret.

Greenkeeperne har travlt med 

mange forskellige opgaver i den 

mørke vintertid. Derfor er det beslut-

tet, at der også i år kun vil være én 18 

hullers bane åben i vinterperioden. 

Den vil veksle mellem de tre sløjfer. 

Hvilken der er åben fremgår af hjem-

mesiden og opslagstavlen. Endvidere 

vil der kun være én boldrende i brug.

Selv om der kun er en bane åben 

af gangen, tillades det at der startes 

på hul 10 for at få spillerne hurtigt 

på banen. Reglerne herfor vil være 

forskellige afhængig af hvilken sløjfe 

det drejer sig om. Gældende regler 

vil være vist ved teestederne, på op-

slagstavlen og ved boldrenden.

Banen

Der bliver kun få ændringer til sidste 

sæsons vinterbane.

De provisoriske teesteder bliver 

naturligvis ikke så jævne, som vi 

kunne have ønsket os. Vi håber, at 

medlemmerne bærer over med det, 

og får det bedste ud af forholdene.

Igen i år bliver greens markeret 

med en blå stiplet linie, således at de, 

der tæller putts eller på anden måde, 

spiller seriøs golf om vinteren, kan 

vurdere, om bolden er inde eller ude.

Spilleregler

Alle vintergreens forsynes med et 

orange flag, som forbliver på disse 

hele sæsonen (se billede 1).

Når der skal spilles til vinter-

greens, placeres et orange flag ved 

1. tee på hver sløjfe med teksten: »Be-

mærk der spilles til vintergreens« (se 

billede 2). Det betyder, at selv om der 

står et flag i hullet på sommergreens 

skal der spilles til vintergreens. 

Hvis det bliver tøvejr, og sommer-

greens bliver frostfri i løbet af dagen, 

vil disse blive åbnet. Dette tilkendegi-

ves ved, at de orange flag ved teeste-

derne fjernes, og at en golfbil kører 

rundt på banen med et blåt flag (se 

billede 3). Når spillerne tydeligt har 

bemærket bil og flag, kan de afgøre, 

om de vil spille resterende huller til 

sommergreens. 

Undgå at gå henover de normale 

teesteder. Al trafik på denne årstid 

slider hårdt på dem.

Når græsset holder op med at 

gro, skal vi spille fra måtter ude på 

banen. Pro-shoppen er leverings-

dygtige. Måtterne skal bruges på 

fairways, semirough (alle klippede 

områder) og på forklæderne. Altså 

ikke i rough og på teestederne.

Der vil være river i bunkers, og 

der skal rives helt normalt som om 

sommeren.

Husk stadigvæk at rette nedslags-

mærker op; det er om muligt endnu 

vigtigere om vinteren. Greens tager 

næsten uoprettelig skade, hvis dette 

påbud ikke overholdes.

Skulle man være så uheldig at slå 

sin bold ind på en lukket sommer-

green, må bolden ikke hentes før de 

er åbne. Lempelse efter regel 25.1.b.

Andre oplysninger

Overtrædelse af vinterspilleregler:

Alle vore normale golf- og etiket-

teregler skal naturligvis overholdes, 

men da overtrædelser af nogle af 

ovenstående punkter har forskellige 

følger for banen, vil der også være 

forskellige sanktioner.

Der vil blive slået hård ned over for:

- Færdsel på lukket green

- Manglede brug af måtte

- Ikke at reparere nedslagsmærker

- Ikke at følge et eventuelt forbud 

mod brug af vogne

- Overtrædelse af reglerne for at 

starte på hul 10.

Overtrædelse af disse punkter 

betragtes som alvorlige regelbrud.

Der vil fortsat blive kørt banekontrol. 

Der kan ikke foretages handicap-

regulering i den tid der spilles på 

vinterbane.

For kørsel med golfbiler kontakt 

sekretariatet eller pro-shoppen.

I perioder med megen nedbør, 

må medlemmerne være indstillet 

på, at der kan blive indført forbud 

mod brug af el-vogne og almindelige 

vogne således, at det kun bliver til-

ladt at bruge bærebags på banen.

Oplysninger herom vil blive lagt 

ind på hjemmesiden, opslagstavlen 

og på det åbne teested.

Spørgsmål – gode ideer

Når dette læses har arbejdet med at 

etablere vinterbanen været i gang et 

stykke tid. Der har været kommen-

tarer, som har medført forskellige 

justeringer. Er der nogen som har 

spørgsmål og/eller gode idéer, så 

kontakt undertegnede på kel@tue-

gruppen.dk eller mobil 20492332.

Knud Erik Laursen

Baneudvalget

Flag som viser at der spilles til vinter-

greens. Placeres ved 1. teested på den 

åbne sløjfe.

Såfremt forholdene gør det muligt senere 

på dagen at spille til sommergreens kø-

rer denne golfbil rundt med et blåt flag. 

Man kan så vælge at gå over til at spille 

til sommergreens.Vintergreen med permanent orange flag.

Såf t f h ld d t li t

BREINHOLTGÅRDS VINTERBANE SÆSONEN 2010 -11
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Som de fleste har bemærket, er det 

nye træningsområde i forbindelse 

med udslagsbanen ved at være 

helt færdigt og ser dejligt grønt og 

indbydende ud. Går man tæt på, kan 

man se, at græsset ikke er helt så tæt 

som andre steder på banen, så der 

mangler stadigvæk ganske lidt før at 

det kan tages i brug. 

Det er dog besluttet, at selv om 

vejret måtte arte sig godt i resten 

af sæsonen, vil anlægget først blive 

taget i brug i foråret 2011. I forhold til 

det tidligere anlæg, er green væsent-

ligt større end før, og den er desig-

net, så den minder om de øvrige 

greens, der findes på banen.

Der er anlagt to bunkers hvor den 

ene er formet og placeret således, 

at der bliver mulighed for at træne 

lange bunkerslag ud på driving 

range.

Det er meningen, at der lige som 

tidligere skal kunne bruges »range 

bolde« på anlægget, med pligt til 

selv at samle de brugte bolde sam-

men efter træningen.

Øvrige »spilleregler« for anlægget 

vil blive introduceret i forbindelse 

med åbningen i 2011.

Billedserien viser hvordan ar-

bejdet har udviklet sig frem til det 

færdige resultat.

Baneudvalget

NYT TRÆNINGSOMRÅDE
For enden af regnbuen ligger guldet…
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Nykredit Open, 11. april 2010- 57 deltagende par

Række A Point

1 Egon Nielsen/Finn Hansen 40

2 Jan Ulrich/Kent Thomsen 39

3 Vilhelm Larsen/Grete Larsen 39

4 H.P. Andersen/Marianne Falbe Andersen 37

5 Brian Lauridsen/Susanna Lauridsen 36

Række B Point

1 John Guldberg Nielsen/Poul Guldberg Nielsen 46

2 Poul Dueholm/Jacob Kjer 39

3 Richard Lorenz/Torben Henneberg 38

4 Carsten Thybo/Karin Thybo 37

5 Flemming Christensen/Christian Magnussen 37

Nybolig Erhverv & Estate Mæglerne Open 

25. april 2010 - 75 deltagere

Række A Total

1 Michael Hjermgart 66 (-3)

2 Brian Lauridsen 67 (-2)

3 Susanna Lauridsen 67 (-2)

4 Henrik N. Christensen 68 (-1)

5 Grete Larsen 70 (+1)

Række B Point

1 Per Birkelund 39

2 John Sørensen 39

3 Bent Kristensen 38

4 John Askov Hansen 37

5 Karen Kjems 37

Række C Point

1 Steen Kikkenborg 40

2 Birgitte Schierning 39

3 Karin Ellegaard 36

4 Helge Knudsen 36

5 Peter Rønn Jensen 36

Carl Backs Open, 13. juni 2010 - 60 deltagere

Række A Total

1 Brian Lauridsen 68 (-1)

2 Holger Jørgensen 68 (-1)

3 Jan Ulrich 69 (Par)

4 Mikkel Meyer Hansen 70 (+1)

5 Vilhelm Larsen 70 (+1)

Række B Total

1 Jes Peter Bill 40

2 Christian Magnussen 39

3 Bent Kristensen 39

4 Niels Erik Jensen 38

5 Karen Kjems 37

Række C Total

1 Per Birkelund 40

2 Per Nørsten 37

3 Hanne Johansen 35

4 Gitte Bjerrum Petersen 33

5 Merete Jensen 33

Pink Cup / Blue Cup, 27. juni 2010 - 93 deltagere

Række Dame A Total

1 Karin Tofte 40

2 Susanna Lauridsen 40

3 Hanne Hansen 36

4 Lis Ladegaard Jacobsen 36

5 Anne Lise Klausen 36

Række Dame B Total

1 Bettina Clausen 39

2 Berit Dahl 37

3 Anni Roed Sønnichsen 37

4 Jenny Knudsen 34

5 Jytte Nielsen 34

Række Herre C Total

1 Steen Nybo Pedersen 41

2 Bent Kristensen 39

3 Holger Jørgensen 38

4 Vilhelm Larsen 38

5 Steen Trandberg Jensen 38

Række Herre D Total

1 Søren Stougaard-Andresen 38

2 Jørgen Prisfeldt 38

3 Preben Madsen 38

4 Jacob Kjer 38

5 Per Birkelund 37

Titleist West Coast Masters, 10.-11. juli 2010 

69 deltagere

Række Ynglinge Piger Total

1 Laura Boe-Hansen 77 - 76 - 80 = +20

2 Camilla Nielsen 80 - 86 - 85 = +38

Række Ynglinge Drenge Total

1 Mads Jørgensen 72 - 75 - 72 = +6

T2 Martin Amtkjær 72 - 80 - 77 = +16

T2 Morten Lykkegaard 76 - 75 - 78 = +16

4 Anders Launer Bæk 77 - 78 - 76 = +18

5 Daniel Andersen 76 - 78 - 79 = +20

6 Mikkel Meyer Hansen 81 - 75 - 82 = +25 

8 Morten Gladbjerg 75 - 85 - 82 = +29

Række Junior Piger Total

1 Camilla Lund Kristensen 81 - 80 - 78 = +26

2 Rikke Ahlmann Steckhahn Sørensen 84 - 84 - 79 = +34

3 Caroline Haure Christensen 80 - 83 - 86 = +36

6 Rikke Bernhard 83 - 88 - 97 = +55

Række Junior Drenge Total

1 Kevin Chen 71 - 74 - 76 =  +8

T2 Peter Launer Bæk 78 - 74 - 76 = +15

T2 Jacob Rudbeck 75 - 74 - 79 = +15

T4 Sebastian Czyz Bendsen 80 - 73 - 76 = +16

T4 Simon Lundsgaard Lauridsen 74 - 76 - 79 = +16

T17 Mathias Gladbjerg 79 - 82 - 81 = +29

Telenor Open, 22. august 2010 - 49 deltagere

Række A - 18 huller slagspil Total

1 Brian Lauridsen 64 (-7)

2 Michael Klose 68 (-3)

3 Kenneth Sørensen 69 (-2)

4 Mikkel Meyer Hansen 70 (-1)

5 Niels Pedersen 71 (Par)

RESULTATSIDEN…
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Række B - 18 huller stableford Total

1 Vibeke K. Nielsen 39

2 Jan Ulrich 38

3 Claus Pedersen 37

4 Carsten Kryth 37

5 Pauli Birkelund 37

Række C - 18 huller stableford Total

1 Henrik Nielsen 45

2 Helge Knudsen 42

3 Frank Olsen 37

4 Gitte Johansen 36

5 Per Birkelund 34

Klubmesterskaber, 28. -29. august 2010 - 77 deltagere

Junior Drenge Total

1 Gladbjerg Mathias 81 - 80 = +19

2 Søren Bjerge Thomsen 77 - 84 = +19

3 Frederik Wehner 82 - 84 = +24

4 Mads Skøtt Larsen 97 - 81 = +36

5 Lasse Boye Theilgaard 88 - 94 = +40

Damer, Slagspil Total

1 Camilla Lund Kristensen 74 - 82 = +14

2 Charlotte Moesgaard Strand 80 - 81 = +19

3 Min Guldberg-Hansen 80 - 83 = +21

4 Rikke Bernhard 89 - 82 = +29

5 Malene Bruun Sørensen 86 - 93 = +37

Herrer, Slagspil Total

1 Teis Kristensen 76 - 81 = +15

2 Søren Gammelgård Nielsen 83 - 81 = +22

3 Jesper Krell 82 - 82 = +22

4 Klaus Aagesen 77 - 88 = +23

5 Jan Boye 74 - 91 = +23

Midage Herrer, Slagspil Total

1 Peter Skjærbæk 81 - 83 = +22

2 Niels Pedersen 86 - 80 = +24

3 Peter Lykke-Kjeldsen 80 - 86 = +24

4 Per Christensen 80 - 87 = +25

5 Ian Choe Nielsen 89 - 84 = +31 

Damer, hulspil

Camilla L. Kristensen, 2/1

Camilla L. KristensenRikke Bernhard 

Min Guldberg-Hansen Charlotte M. Strand, 1/0

Charlotte M. Strand, 8/6

Herrer, hulspil

Teis Kristensen, 2/1

Teis KristensenJesper Krell

Mathias Gladbjerg Søren G. Nielsen, 3/2

Søren G. Nielsen, 1/0

Midage Herrer, hulspil

Peter Skjærbæk

Per ChristensenPer Christensen, 20. hul

Peter Lykke-Kjeldsen, 3/2 Peter Lykke-Kjeldsen, 2/0

Niels Pedersen

Senior Damer Total

1 Anne-Mette Thoft Wium 90 - 81 = +29

2 Lis Heyk Petersen 91 - 100 = +49

3 Anne Marie Jensen 101 - 97 = +56

Senior Herrer Total

1 Lars O. Hansen 86 - 87 = +31

2 John Kristiansen 93 - 86 = +37

3 Ib Olsen 89 - 92 = +39

4 Jørgen Wium 96 - 86 = +40

5 Steen Nybo Pedersen 93 - 90 = +41

Veteran Damer Total

1 Ulla Laursen 93 - 105 = +56

2 Anne-Marie Hansen 101 - 100 = +59

3 Else Mortensen 109 - 103 = +70

4 Anne Lise Klausen 118 - 111 = +87

Veteran Herrer Total

1 Per Lykkegaard Hansen 89 - 88 = +35

2 Hans R. Husted 94 - 86 = +38

3 Peder Frederiksen 95 - 86 = +39

4 Gert Hansen 94 - 87 = +39

5 Pauli Birkelund 91 - 91 = +40

Bilka Open, 5. september 2010 - 66 par

Række A - 18 huller greensome Total

1 Karen Frederiksen/Ib Olsen 40

2 Gert Hansen/Anne-Marie Hansen 39

3 Peter Meyer Hansen/Mikkel Meyer Hansen 39

4 Thomas Nielsen/John Kristiansen 38

5 Johnny Olsson/Henrik Wehner 37

Række B - 18 huller greensome Total

1 Jonas Søndergaard/Max Søndergaard 42

2 Anders Vad Christensen/Jens Christensen 38

3 Eigil Thybo/Jeppe Thybo 37

4 Michael Klose/Signe Tapdrup 37

5 Jytte Nielsen/John Nielsen 37

Bag Boy Classic, 16.-17. september 2010 - 21 par

9 + 18 hullers foursome/greensome Total

1 Dorte og Jacob Gladbjerg 17 - 36 = 53

2 Hanne Hansen og Jørgen Linding Hansen 16 - 37 = 53

3 Dorthe og Peter Lykke-Kjeldsen 16 - 34 = 50

4 Anne-Grete og Frank Uhd Nielsen 17 - 33 = 50

5 Vibeke og Jørn Schultz 15 - 33 = 48

Bang & Olufsen Open, 19. september 2010 - 41 par

Række A - 18 hullers greensome Total

1 Alan Dresler Diggins/Ole Byrresen 42

2 Jan Kier Børresen/Henning S. Nielsen 40

3 Bent Kristensen/Karen Kjems 39

4 Gertrud Bang/Niels Peter Bang 39

5 Teis Kristensen/Lars Fialla 38

Række B - 18 hullers greensome Total

1 Signe Tapdrup/Michael Klose 47

2 Finn Ewert Christensen/Michael Mørk 44

3 Jan Ulrich/Brian Askov Hansen 42

4 Henning Hansen/Lotte Tapdrup 40

5 Hanne Esbjerg Feldberg/Søren Mikkelsen 39

Alle scores og resultater kan ses på www.golf.dk

 MedlemsNyt · Oktober 2010 29



Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk

•

Deres håndværksguldsmed
Deres pokal leverandør, også til Breinholtgård Golf Klub.
Små pokaler og store pokaler, til alle klubber i klubben.
Vi graverer alle pokaler.

Flere brillianter i fruens alliancering, spørg fagmanden.

Fagmanden er Henrik Nielsen, Guldsmedien.
Håndværksmæssigt korrekt arbejde til aftalt tid og pris.

Deres håndværks Guldsmed
KIRKEGADE 18 · 6700 ESBJERG · TLF. 75 12 88 25

www.guldsmedien.dk

NY LETFORSTÅELIG INSTRUKTIONSBOG

Klubbens elitetræner Danny Sejer Jørgensen har i løbet af foråret be-

gået en lille instruktionsbog, som i få ord og mange billeder beskriver 

alle golfspillets facetter - lige fra de svære drives til de drilske puts.

Bogen henvender sig især til nybegynderen, men også spillere med 

lavere handicap kan få glæde af den.

»Det er idéen med bogen at læseren ud fra de mange billeder skal 

få en god fornemmelse for hvordan de enkelte facetter af spillet skal 

udføres« fortæller Danny, der har kaldt bogen »De 10 slag 

Bogen er på 60 sider, den kan købes i shoppen og koster 100,- kr. 

Læs mere på hjemmesiden www.de10slag.dk hvor det også er muligt 

at bestille bogen og få den tilsendt direkte.

Eksempel på opslag i bogen.

Ordens- Regel- og Handicapudvalget søger 

medlemmer til at foretage 

BANEKONTROL
Vi søger medlemmer 

kvinder og mænd, som selv 

eller parvis kunne være inte-

resseret i at 

påtage sig denne op gave.

Vil du/I høre mere om »job-

bet«, så kontakt baneudvalgs-

formand Knud Erik Laursen, 

kel@tuegruppen.dk eller mobil 

20492332.

Her er chancen for de mange, som ofte siger: »Det ville 

være godt med noget mere banekontrol«. 
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SÅ DOSER VI…
jeg har ofte undret mig over hvor mange øl og sodavand 

der bliver drukket på en golfbane - på 19. hul hører det 

sig til at nyde en øl eller vand efter runden, men når man 

nu lige er ude og dyrke sin sport, så er det dårlig karma, at 

denne ihærdige sportsudøvelse skal kombineres med et 

lige så ihærdigt øldrikkeri…

Ok - lad det nu være op til den enkelte hvordan man 

vil tilbringe sin fritid på golfbanen. Jeg har dog over de 

seneste år observeret, at man mere og mere er gået over 

til brug af øldåser frem for ølflasker. Klart - fordi de kan jo 

bare smides væk. Nu er det sådan, at der på næsten alle 

teesteder (hvis ikke alle?) er opsat en skraldespand med to 

rum - et til ølflasker og et til »alt det andet«. Jeg satte mig 

for at lave en undersøgelse af hvad disse affaldsbeholdere 

så indeholder af flasker og dåser. Første undersøgelse 

faldt ikke heldigt ud, men jeg da fandt ud af, at green-

keep erne tømmer skraldespandene om mandagen!

Anden gang, søndag den 19. september under B&O 

Masters, var der mere at komme efter. Her følger resulta-

tet illustreret med tre tilfældigt udvalgte skraldespande 

på runden (se modstående spalte).

Umiddelbart, så blev resultatet af undersøgelsen, at 

golfspillere hovedsaglig lever af dåseøl og banener, sup-

pleret med en enkelt chokoladebar i ny og næ!

Nu er det sådan, at aluminiumsdåser faktisk kan 

genbruges! Hvorfor ikke bruge den tomme side af alle 

skrællespandene til at lægge sine dåser i, så kunne de 

rene og pæne samles ind i en container for sig og genan-

vendes. Faktisk kan man få penge for disse dåser. Hvem 

ved? Måske der kunne blive et lille tilskud til juniorerne ud 

af de voksnes overdrevne dåsedrikkeri!

Jakob Kristensen

RØDORM PÅ GUL TEE…
Under en runde sidst i august faldt jeg over en kæmpe 

larve, som gnaskede sig hen over 17. tee. Det viste sig 

ved lidt granskning på nettet, at der her var tale om en 

såkaldt Rødorm, og er larve af Pileboreren (Cosus cossus) 

– der som voksen er en 7-8 cm stor nataktiv sommerfugl. 

Larven på billedet var ca. 9 cm lang og normalt lever disse 

i skadet træ, hvor de gnaver dybe gange i vedet.

Rodløs tilværelse?

Sjovt, at man kan gå rundt 

på en golfbane i flere år og 

så pludselig opdage et træ 

der tilsyneladende hænger 

frit svævende i luften, nå jeg 

holder mig jo også mest til 

fairways!!!

Ikke desto mindre har vi et 

sådant træ på hul… Ja, hvilket 

hul er det? Hvis du ikke kender 

stedet, så gemmer vi svaret til 

næste nummer, som kommer 

sammen med sommeren 2011.

Redaktionen ønsker alle en 

rigtig glædelig jul og et godt 

golf-nytår!

Jakob Kristensen

Hul 6: Flaskebeholderen er gabende tom, men allerede tidligt 

på runden har der været brug for at komme af med de første 

dåser - godt blandet med papir, bananskræller og en enkelt 

paraplystiver.

Hul 10: Her finder vi dagens eneste glasflaske! Bemærk at forde-

lingen af øl- og sodavandsdåser er sådan ca. 50/50…

Hul 12: Så er spanden ved at være fuld! Nu er dåsebeholdningen 

godt blandet op med papir, folie og bananskræller. 
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Breniholtgård Golf Center
Koksspangvej 17-19 · 6710 Esbjerg V

Telefon 75 11 57 55 · www.bggc.dk

HENT JULEFROKOSTEN PÅ RESTAURANT BREINHOLTGÅRD OG BESTEM SELV PRISEN!

Julefrokost
Giv årets julefrokost den kvalitet den fortjener, hent eller hold den på Breinholdtgård. 
Her bliver maden altid lavet fra bunden af de friskeste råvarer.

DU BESTEMMER SELV PRISEN
FRA KR. 95,-

Menu kr. 95,-
- Marinerede sild med kapers, løg og karrysalat
- Kryddersild med kapers, løg og karrysalat
- Lun lever postej med champignons og bacon
- Svinekam med rødkål
- Ris a la mande med lun kirsebærsauce
- Brød og smør

Tilkøb:
Kr. 18,- pr. person pr. ret.
- Rejer med majonæse
- Sylte med sennep/hjemmesyltede rødbeder
- Dampet laks a la bellevue
- Gravad laks med pernod dressing

Kr. 25,- pr. person pr. ret.
- Fiskefilet med remoulade
- Frikadeller med stuvet hvidkål
- Svinemedaillons med bløde løg
- Medister med grønlangkål
- Farseret andebryst med kylling og pistacie samt  
 cumquat/kanel chutney
- Juleskinke med brunede kartofler

Kr. 22,- pr. person pr ret.
- Ostebord med kiks
- Julekage med chokoladeskum og kanel
- Frugt og nødder

Såfremt du ønsker, at holde julefrokosten hos os, ring da for menu og priser.


