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Sekretariatet/Golf Manager

Michael Klose 75 11 57 00

Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

Onsdag dog til kl. 16.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 18.00

Lørdag, søndag 

og helligdage: kl. 9.00 - 16.00

På turneringsdage: 1 time før start

Restaurant Breinholtgård

Morten Thomsen 75 11 57 00

Chefgreenkeeper

Hardy Mathiasen 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

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 Porsholdt 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:

Layout: JK MultiMedie 40 29 47 55

Tryk: EsaTryk ApS 75 15 70 00

Oplag:  750 stk

Næste nummer udkommer:

15. april 2012, sidste frist for 

indlevering af stof:  1. april 2012

Forsidefoto: 

Mathias Gladbjerg - flot sæson 2011 med 

bl.a. sejr i Titleist & FootJoy West Coast 

Masters.

UDVALGENE
Begynderudvalg

Formand: Bodil Eskildsen

  75 15 22 81

Mogens Huld Andersen, Povl Erik 

Buhl, Benthe Egelund, Erik Knudsen,

Anne-Grete Nielsen, Steen Nyberg

Lene Thomasen. 

Regelinstruktør: Kim Meyer.

Regionsgolf Danmark

Kontakt: Bodil Eskildsen

  75 15 22 81

Per Nørsten (herre-/dameturnering)

Ib Olsen (seniorturnering)

Jørn Juul Christensen (veteraner)

Eliteudvalg

Formand: Peter Lykke-Kjeldsen

  75 11 77 43

Frank Atkinson, Kim Meyer, Jakob 

Gladbjerg, Lis Boe Hansen, Torben 

Nyborg, Thorbjørn Pedersen, Børge 

Frøkjær, Dorte Gladbjerg, Jakob Kri-

stensen, Peter Meyer Hansen, Peder 

Larsen og Karen Kjems.

Juniorudvalg

Formand: Pernille Porsholdt Dam

  75 46 16 13 / 23 46 00 11

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, Jan 

Børresen, Peder Larsen, Susanne 

Schmidt, Torben Møller-Jensen, Ib 

Olsen, Rikke Thrane, Søren Thybo, 

Lars Frank, Jesper Børsmose.

Sponsorer og turneringskalender

Formand: Peter Skjærbæk

  61 55 90 00 / 75 13 22 11

Turneringsudvalg

Formand: Niels Erik Jensen

  75 15 07 59

Frank Olsen og Peter Skjærbæk.

Sportsafdelingen

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Peter Lykke-Kjeldsen, Pernille P. Dam.

Baneudvalg

Formand: Knud Erik Laursen

  20 49 23 32 / 75 15 22 01 

Frank Atkinson, Hardy Mathiasen, 

Hans Olav Olesen, Peter Ankersø, 

Søren G. Nielsen, Sisse Droob og 

Michael Klose.

Restaurationsudvalg

Formand: Bente M. Vestergaard 

 75 11 76 60

Sisse Droob, Michael Klose og Hans 

Olav Olesen.

Ordens- og Regel- og Handicapud-

valg

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 40 29 47 55

Bente Vestergaard.

Spil- og banekontrol

Formand: Knud Erik Laursen

  20 49 23 32 / 75 15 22 01

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, Aksel Olsen og Niels 

Erik Jensen.

2  MedlemsNyt · Oktober 2011

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

bgk@tiscali.dk



Så er også golfsæsonen 2011 ved at være slut. Greens er 

proppet og eftersået og der er lavet vinterteesteder og 

greens. Vi må konstatere, at 2011 ikke har været året med 

flest solskinstimer, men derimod været meget regnfuld.

Hvordan er det så gået for Breinholtgård Golf Klub i 

løbet af året?

Eliten

Alt i alt en fin sæson. Vores to førstehold – damer i Elite-

divisionen og herrer i 1. division klarede lige skærene på 

sidstedagen. Vore herrer i 3. division vandt deres række 

og vandt også oprykningsmatchen og spiller derfor 

næste år i 2. division. Det bliver spændende at følge alle 

holdene næste år!

Juniorer

Der har i løbet af året været mange aktiviteter for vores 

juniorer og næsten som sædvanligt sluttede de med at 

vinde RAJT-turneringen. Flot!

Begynderudvalget

Der er kommet ca. 50 nye golfspillere igennem vort pro-

gram for begyndere under Bodil Eskildsens kyndige virke. 

Bodil stopper ved udgangen af dette år og der skal herfra 

lyde en stor tak for det store og engagerede arbejde, hun 

har ydet gennem årene.

Klubturneringer

Vi må igen i år konstatere faldende deltagelse i vore klub-

turneringer. Vi vil derfor se på, om vi skal skære ned på 

antallet af disse matcher næste år.

Tidsbestilling

2011 var året, hvor der blev indført tidsbestilling på vore 

baner. Mange overvejelser ligger til grund for beslut-

ningen herom. Vi er overbeviste om, at vi har taget den 

rigtige beslutning til glæde for rigtigt mange medlem-

mer. Selvfølgelig vil det tage lidt tid, inden vi har vænnet 

os til at skulle booke tid for at kunne komme ud og spille. 

Derfor valgte vi slutningen af året hvor der ikke er så stort 

et pres på banen, til at prøve systemet af.

Under opstarten var der desværre et par ting, der hal-

tede – uret ved Skoven-Sletten var f. eks. ikke klar fra start, 

men er først kommet op nu. 

Vi skal nu vænne os til at være på start-teestedet 2 

minutter før den start- eller flettetid, vi benytter os af og 

så først slå ud på starttiden. De, der spiller i grupper med 

flere starttider og som vælger at starte på en ledig flet-

tetid i stedet for at vente med at starte på deres starttid, 

skal være opmærksom på, at de ved fyldt bane kun har 

forskubbet ventetiden fra hul 1 til hul 10. 

Vi vil før sæsonstart 2012 se på, om der er punkter, der 

skal revideres i regelsættet.

Medlemsskabskategorier

Se på vor hjemmeside under punktet »Regler og retnings-

linjer« og herunder igen punktet »Medlemskategorier 

2011«. Her kan man se, hvad vi tilbyder.

De mest almindelige kategorier, som giver ret til 

100% brug af anlægget, er Junior-, Ungsenior-, Senior 1-, 

Pensionist-, Firma A og Langdistancemedlemskab. Det 

nye er, at vi giver mulighed for et Senior 2-medlemskab 

uden indskud, men med en merbetaling på kr. 1200 pr. 

år. Dette giver også 100% adgang til anlægget. Passive 

medlemmer er stadig uden spilleret, men her er der dog 

mulighed for et flexmedlemskab, der giver ret til spil på 

anlægget mod betaling af greenfee. Til disse flexmedlem-

mer udstedes et DGU-kort med mærke, der bevirker, at 

næsten alle golfbaner tillader spil. Det er dog ikke muligt 

samtidigt at udnytte eventuelle rabatordninger.

Hos os kan medlemmer, der har betalt indskud, flytte 

mellem medlemskategorierne med indskud uden at tabe 

dette indskud.

Nuværende antal medlemmer i BGK

Vi er meget tæt på vores fælles mål (det, der er aftalt med 

ejerne) på ca. 1325 medlemmer af følgende kategorier: 

Seniorer, ungseniorer, pensionister og firmamedlemmer. 

Sidste år havde vi et lille »overskud« på ca. 15 medlemmer 

på dette tidspunkt. 

Til slut vil vi rette en stor tak til alle, der har medvirket 

som frivillige i udvalg og i forbindelse med afholdelse af 

Royal Tour og Titleist & FootJoy West Coast Masters.

På bestyrelsens vegne

Hans Olav Olesen

BESTYRELSEN HAR ORDET

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
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KVALITET  
ER EN OPLEVELSE
BLIV INSPIRERET  
I ET AF VORES  
MØBELHUSE

UNIK  
BELYSNING  

I TIDLØST  
DESIGN

INGVARD CHRISTENSEN

Besøg vores webshop
Fri levering over hele Danmark bortset fra  
ikke bro-faste øer, Færøerne og Grønland 

ingvardchristensen.dk

Esbjerg
Storstrømsvej 2, 6715 Esbjerg N

Tlf. 75 47 01 11
esbjerg@ingvardchristensen.dk

  
Vejle

Ladegårdsvej 3, 7100 Vejle
Tlf. 75 85 82 11

vejle@ingvardchristensen.dk



Jeg kan ikke forstå, at vi allerede 

skriver oktober måned? Året er fløjet 

af sted og golfsæsonen går på held. 

Men når jeg kigger tilbage, så har det 

været en fantastisk sæson. 

Banen skulle lige trækkes i gang, 

men allerede i juni måned var banen 

på sit absolut bedste. Dette til glæde 

for medlemmerne, vore gæster og 

de der har deltaget i vores store 

nationale turneringer. Banen har fået 

megen ros fra både medlemmer og 

greenfeespillere. Vi har en flot og rig-

tig god bane vi alle kan være stolte 

af. Vi forsøger hele tiden at skabe de 

bedste rammer for vores medlem-

mer og gæster, så du hver gang får 

en god golfoplevelse. Stor cadeau til 

Hardy og greenkeeperne!

Vejret

Selvom jeg har arbejdet for Tjære-

borgpræsten i syv år, kniber det med 

forbindelsen til vejrguderne. Denne 

sommer har været den næst vådeste 

sommer, i den tid man har målt og 

ført statistik. Vi er sluppet nådigt fra 

den megen regn, der er faldet i år og 

banen har været åben hele somme-

ren. Andre baner, f.eks. Haderslev, 

måtte lukke i nogle dage hvor der 

ikke kunne spilles golf. Igen skal 

Hardy have ros for hans strategi for 

behandling af banen, hvilket gør at 

vores bane kan klare de store mæng-

der vand vi har fået og alligevel er 

spilbar. Nu kan vi kun håbe på, at 

vinteren bliver knap så hård som de 

to foregående.

Tidsbestilling

Den 19. september var en historisk 

dag, hvor tidsbestilling blev indført i 

Breinholtgård Golf Klub. I skrivende 

stund har vi haft tidsbestilling i 14 

dage og det er for tidligt at drage no-

gen konklusion. Men allerede nu kan 

jeg mærke, at mange medlemmer 

har taget tidsbestillingen til sig og er 

glade for den. Flere har tilkendegivet 

at de i starten var skeptisk, men nu 

synes at det er rigtig godt og at det 

fungerer efter hensigten. 

Mange har også været nervøse 

for, om de nu kunne finde ud af 

systemet og der har de kurser jeg har 

afholdt i både regler for tidsbestilling 

samt brug en af Golfbox været til stor 

hjælp. Lige ledes har Pia og jeg hjul-

pet rigtig mange medlemmer med 

brugen af skærmene i lobbyen. Som 

flere har sagt; »Jamen det er jo ikke 

meget anderledes end før!«

Nu er alt jo ikke lyserødt og som 

altid når man indfører noget nyt, vil 

der være negative røster samt start-

vanskeligheder. Den første lørdag var 

banen helt fyldt op, da flere klubber 

i klubben holdt afslutning og mange 

medlemmer samt greenfeegæster 

havde fundet vej til vores bane. Det 

skabte forvirring især da de første 

spillere skulle turne ud på bagni – her 

opstod der ventetid. Men generelt er 

vi kommet rigtig godt fra land med 

tidsbestillingen. Vi har selvfølgelig 

noteret os de ting der har været og 

lyttet – og lytter stadig – til alle de in-

put vi får. I løbet af vinteren evaluerer 

vi tidsbestillingen og forsøger at gøre 

det endnu bedre – til gavn og glæde 

for alle!

Restauranten

De mørke tider er allerede over os 

og inden længe er det kun det hårde 

kerne af »rigtige golfere« som spiller 

året rundt – uanset vejret – der er 

tilbage på banen. Heldigvis giver 

efteråret og vinteren os mulighed og 

tid til andre sysler. Snart skal vi også 

tænke på jul, gaver og familiehygge. 

Vores kok Morten, barsler med flere 

nye tiltag, bl.a. madlavningskurser 

hvor 4 personer kan udfolde sig 

kulinarisk i køkkenet, under kyndig 

vejledning. 

Vi gentager succesen fra sidste år 

med Julefrokoster i og ud af huset – i 

år med en ny og anderledes gourmet 

Julefrokost – og naturligvis også 

den traditionelle Julefrokost, hvor 

du selv bestemmer prisen. Sidste års 

stor-sællert, hvor 200 Nytårsmenuer 

blevet revet væk, er selvfølgelig også 

på programmet! 

Bliver det for koldt og vådt til at 

spille golf, kan du tage en runde på 

spillemaskinen Wii i restauranten 

ganske gratis. Hold øje med hjemme-

siden som løbende bliver opdateret 

og check vores Nyhedsmails. 

Tak!

Jeg vil gerne takke de mange frivil-

lige der har ydet en stor indsats for 

klubben – bl.a. i forbindelse med 

afviklingen af Royal Tour og TWCM, 

samt ved klubturneringerne. Uden 

jeres hjælp ville de ikke have været 

den succes som det er tilfældet. 

Ligeledes tak til de fra Banekon-

trollen, som har hjulpet som starter, i 

forbindelse med tidsbestillingen – de 

har lagt øre til meget, men har på 

bedste vis hjulpet og vejledt med-

lemmerne ved teestederne.

Jeg vil ønske dig en god vinter 

og ser frem til næste sæson, som 

selvfølgelig bliver mindst lige så god 

som i år!

Stor golf-hilsen

Michael Klose, Golf Manager
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Telefon 75 11 57 55
www.bggc.dk

Mad ud af huset
Vi har også mad ud af huset til din næste fest, 

lækker gourmet middag for to! 

Velkommen til 
Restaurant Breinholtgård! 

Vi ligger i forbindelse med Breinholtgård Golf Center 

i naturskønne omgivelser.

Vi sætter en ære i at give dig en udsøgt smagsoplevelse 

med en venlig og behagelig service i en afslappet atmosfære. 

Hold din næste fest hos os
Du har også mulighed for at holde din selskabsmiddag 

på Restaurant Breinholtgård. 

Vi har stor erfaring i selskaber 

og ved hvor vigtig netop dit arrangement er. 

Derfor har vi altid personale nok i både køkkenet 

og i restauranten og vi begrænser altid antallet af arrangementer, 

så vi er sikre på, at du får den bedste service 

og at den bestilte menu altid er lavet af friske råvarer 

i den bedste kvalitet. 

Forkæl f.eks. dine gæster med en lækker buffet, 
samt øl, vand og vin ad libitum fra kun kr. 445,- pr. person.

Læs mere på vores hjemmeside www.bggc.dk, 

kan du se forskellige menu-forslag 

som inspiration til dit næste arrangement.



Også i år havde vi valgt at tilmelde Breinholtgård Golf 

Klub til Pink Cup turneringen, og første møde i Pink Cup-

udvalget løb af stablen sidst i marts måned.

Her kastede vi rigtig mange ideer på bordet, og 

mange timer senere nåede vi frem til en arbejdsplan.

Meget vand er løbet i åen i arbejdsperioden, og rigtig 

mange gange måtte vi revidere, føje nyt til og forkaste 

noget andet, og ikke helt uden spænding og mange mø-

der senere, nåede vi frem til ugen inden turneringen.

Frem med tjeklisten igen - havde vi nu styr på spon-

sor gaver, lagkagen, champagnen, sløjferne, ballonerne, 

scorekort o.s.v.

Lykkeligvis kunne vi hakke af, og med smil om mund-

en samledes vi i klublokalet lørdag eftermiddag – helium-

flasken stod klar til de 100 balloner vi skulle ha’ pustet op 

– blot kunne vi ikke få den til at virke. Gode råd var dyre, 

så en hurtig opringning til Dieter, der 20 minutter senere 

stod med tang og andet værktøj – blot for at konstatere, 

at heliumflasken var tom!

Nu kunne vi så vælge – skulle vi droppe ballonerne, el-

ler skulle vi teste lungekapaciteten. Valget faldt på testen 

af lungekapaciteten, og med ros at melde bestod vi alle 

sammen.

Så var der bare de andre 20 småting der skulle falde 

PINK CUP 
    - EN LYSERØD SUCCES

FORTSÆTTES…
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Billeder fra en flot dag på 

Breinholtgård Golf Center.

Fotos: ©Brian Kristensen
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på plads, og med stor hjælp fra Janet, Frank, Niels Erik og 

ægtefæller, kunne vi sidst på dagen gå glade hjem med et 

»vi ses i morgen tidlig kl. 6.30«.

Søndag morgen oprandt – vi havde bedt om solskins-

vejr – det var det just ikke fra morgenstunden– men trods 

vejret, fik vi klædt Breinholtgård i lyserødt.

Også i år havde vi sideløbende med Pink Cup arran-

geret Blue Cup, og det var rigtig dejligt at se så mange af 

vore herrer var med til at støtte det gode formål.

Niels Erik var igen på pletten som turneringsleder, og 

han fik sendt de 100 morgenglade lyserøde deltagere 

godt af sted. 

Solen kom frem under matchen, fotograf Brian kørte 

rundt og »skød« rigtig mange stemningsbilleder. Me-

dens deltagerne hyggede sig på banen, fik vi gjort klar 

til præmieoverrækkelse, salg af champagne og lagkage, 

lotteri, auktion 

og opdeling af 

de mange flotte 

sponsorgaver.

Glade kom 

deltagerne ind igen efter veloverstået runde, og de næste 

par timer var der en hyggelig klub stemning på terras-

sen – der blev spist, snakket, champagnen og lagkagen 

blev nydt, lotteri og auktion gik i gang, og vinderne blev 

fundet.

Der var en fantastisk opbakning fra alle dem der 

deltog i matchen, fra Morten og hans personale i restau-

ranten, fra klubben og fra jer der ikke kunne deltage, men 

alligevel støttede arrangementet på forskellig vis.

125 klubber rundt om i landet deltog – på landsplan 

blev der samlet 2,8 millioner kroner ind, og fra Breinholt-

gård sendte vi 32.000 kr. – et resultat vi var rigtig stolte af.

Tak igen til alle jer der var en del af dagen og støttede 

arrangementet, og på lyserød gensyn til næste år.

Pink Cup udvalget

Se resultaterne på side 30 - eller på golfbox.dk

ANNE METTE STØCKLER · BAKER OIL TOOL · BO BEDRE · COMTEC · DANBOR
DANHOSTEL ESBJERG · ESBJERG LÅSETEKNIK · ESVAGT · FINN HANSEN VVS

AVANTGARDE HAIRSTUDIO · FRØKJÆR VIN & PAPIR · GOLFSTORE LADIES OPEN
JOHNNY MADSEN · JYSKE BANK · KAY MUNK - GUT APELDOR · KD SELSKABERNE

NYBOLIG · NYTEC ISOLERING · OLESEN & JENSEN · PROSHOPPEN/JANET OG 
FRANK · RC PLAST VARDE · RESTAURANT BREINHOLTGÅRD · SEMCO MARITIME

SKORSTENBYGGER HANS AA · STEELCON · SYDBANK · UNGDOMSBO
PINK CUP - KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Susan Bailey (tv) 

er igang med 

salg af lodder, 

samt et litografi 

af Johnny Mad-

sen. 

Th. ses Lis og Lis 

og Lagkagen…

PINK CUP SPONSORLISTE 2011:
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Fakta om Pink Cup:
Pink Cup er en velgørenhedsturnering, der går ud 
på sætte fokus på brystkræft og indsamle penge til 
forskning, forebyggelse og patientstøtte. 
Pink Cup er Danmarks største golfturnering for 
kvinder. I løbet af de 9 år Pink Cup har eksisteret, har 
mange tusinde kvinder slået et slag for den gode sag 
og indsamlet 15 millioner kroner til brystkræftsagen. 
Læs mere på www.pinkcup.dk





Breinholtgård Golf Klubs juniorafdeling gennemførte i 

dagene 8.-10. juli 2011, den præmiemæssigt største golf-

turnering for junior- og ynglingespillere i Danmark bedre 

kendt som »Titleist & FootJoy West Coast Masters«. Turne-

ringen var den tredje af forhåbentligt mange kommende 

junior eliteturneringer.

Turneringen blev gennemført for første gang i 2009 

med 53 deltagere. I 2010 og i 2011 var der »fuldt hus« med 

hhv. 72 og 76 startende spillere. I 2011 endog med rekord-

stort antal tilmeldte. I alt 106 spillere var tilmeldt, hvorfor 

deltagerantallet blev opjusteret fra 72 til 76 spillere.

Turneringen er en 54 hullers slagspilsturnering med 

cut efter 36 huller. Selve turneringen blev efterfulgt af 

en »shoot out«, hvor spillere med den bedste score samt 

et »wild card« udtrukket imellem alle spillere der klarede 

cuttet, dystede om en førstepræmie i form af et gavekort 

på 5500,- kr. 

Som tidligere var det også i år besluttet at indspille så 

mange penge som muligt til Børnecancerfonden. Pen-

gene skulle tilvejebringes via scorede birdies (á 25 kr.) og 

egales (á 250 kr.) under selve turneringen, størst muligt 

beløb indhentet via en auktion af en Titleist golfbag med 

bl.a. US Open vinderen Rory McIllroy og andre tourspil-

leres autografer, samt et tilbud til alle spillere om at få 

skiftet op til 5 grips for en samlet pris af 50 kr.

Bag’en var velvilligt stillet til rådighed af Acushnet/

Titleist og grips var sponseret af Fa. Golfpride. Det indspil-

lede beløb for birdies og eagles blev ligeledes dækket af 

beløb stillet til rådighed af velvillige sponsorer. 

Som noget nyt var der i år som deltager og tilskuer 

mulighed for at vinde en lang række ekstrapræmier. 

Under selve turneringen blev der gennemført en løbende 

PutteCup, hvor alle interesserede for 20 kr. kunne afprøve 

deres evner på puttinggreen. Alle der gennemførte en 

runde på 18 huller på puttinggreen var med i lodtræknin-

gen og til laveste og næstlaveste score var der særdeles 

flotte præmier fra Admiral Strand og Sydbank. Halvdelen 

af det indspillede beløb skulle gå til Børnecancerfonden 

og den anden halvdel til klubbens juniorafdeling.

Fredag aften blev der gennemført et »Get Together« 

arrangement for alle deltagere, forældre og hjælpere. 

Aftenen startede med et »Trick Golf Show« med Karsten 

Mass – et tiltag der vakte stor begejstring blandt alle 

tilskuere. Omkring 100 tilskuere overværede dette show.

Derefter blev gennemført en Putte Cup, samt ind-

spilskonkurrence til indspilsgreen (tættest på flaget) og til 

en kunstig ø placeret i søen ved hullerne Sletten 8 og 9, 

hvor der var præmie til »hole in one«. Aktiviteterne blev 

gennemført sideløbende med at der blev indtaget dejlig 

grillmad på terrassen. Et arrangement hvor lidt mere end 

40 af spillerne deltog sammen med godt 125 hjælpere, 

sponsorer og tilskuere i øvrigt. 

TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2011 
– en sportslig og arrangementsmæssig succes for Breinholtgård Golf Klubs juniorafdeling! 

Stemningsbillede fra Putte Cup 

FORTSÆTTES…
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Placeringerne i Putte Cup blev:

1. Christoffer Jensen – Esbjerg Golf Klub

2. Jakob Rudbeck – Silkeborg Golf Klub

3. Frederik Wehner – Breinholtgård Golf Klub og

4. Mads Larsen – Breinholtgård Golf Klub.

Vinder af indspilskonkurren »tættest på flaget« blev 

Lasse Boye Theilgaard med 0,9 meter fra flaget - blot 2 cm 

bedre end nr. 2 i konkurrencen! Ingen formåede at lave 

»hole in one« ved indspil til den kunstige ø!

Selve turneringen blev igen i år en sportslig succes 

for Breinholtgård Golf Klub med Laura Boe-Hansen som 

vinder i ynglinge pige rækken og Mathias Gladbjerg som 

vinder i junior drenge rækken.

Laura var helt suveræn i sin række og lagde ud med 

en runde i 70 slag - hvilket må være ny banerekord for 

damer fra blå tee? Efterfulgt af runder i henholdsvis 74 og 

71 slag sluttede hun samlet for de tre runder på 2 over par 

og 13 slags forspring til Stephanie Berthelsen fra Vejle på 

andenpladsen. 

Også Mathias Gladbjerg synes efter lørdagens to 

runder til at være i en klasse for sig. To runder i par gav 

Mathias 8 slags forspring inden søndagens finalerunde. 

Her spillede nerverne nok Mathias et puds for søndagens 

første ni huller blev et sandt mareridt for Mathias, der tur-

nede i 44 slag (+8) og førte nu kun med et enkelt slag til 

nærmeste forfølger. En birdie på 10. hul fik dog nerverne i 

ro og bagni blev spillet i par og sejren var i hus. 

Sjovt nok var juniorerne hos drengene lidt bedre end 

ynglingene, medens det hos pigerne forholdt sig om-

vendt - her var ynglinge pigerne som gruppe klart bedre 

end junior pigerne. Den bedste ynglinge dreng sluttede 

på +16, hvilket i juniorrækken ville række til en delt 7. 

plads! Vinderen i junior pige ville med sine +30 opnå en 5. 

plads hvis alle piger spillede i én række.

De fire »Titleist & FootJoy West Coast Masters 2011«

Ynglinge drenge: Rasmus Molin Ipsen, Søllerød Golf 

Klub (77-76-76) i alt 229 slag (Længst til venstre)

Ynglinge piger: Laura Boe-Hansen, Breinholtgård Golf 

Klub (70-74-71) i alt 215 slag (nr. 2 fra højre)

Junior drenge: Mathias Gladbjerg, Breinholtgård Golf 

Klub (71-71-79) i alt 221 slag (Nr. to fra venstre)

Junior piger: Caroline Haure Christensen, Ålborg Golf 

Klub (82-81-80) med 243 slag. (Længst til højre)

Deltagerne i »Shoot Out« var de syv spillere med de 

bedste bruttoscores efter selve hovedturneringen, samt 

et »wildcard« til én af de spillere, der havde klaret cuttet, 

men ikke var blandt de syv bedste scores. Shoot Out’en 

blev gennemført over tre huller, og vinderen kunne først 

findes efter to gange omspil. Vinderen blev Sebastian 

Czyz Bendtsen fra Vejen Golf Klub! Vinderen vandt et 

gavekort, alle øvrige 7 deltagere vandt et dusin bolde fra 

Titleist. Som et kuriosum kan nævnes, at Sebastian har 

deltaget i alle tre West Coast Masters, og kvalificeret sig 

til shoot-out alle tre gange! Så alle gode gange tre så lyk-

kedes det.

Vinder af Shoot out med Frank A.

I forbindelse med slagspilsturneringen var det som 

nævnt besluttet, at de deltagende spillere 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«. 

Der blev i alt scoret Birdies og Eagles, der suppleret 

med særskilte bidrag til dette formål, indtægten fra 

udskiftning af gribs, den løbende putte cup samt auktion 

over Titleist bag med autografer medførte, at BGK Junior-

afdeling sammen med Acushnet/Titleist kunne donere en 

check på 10.000 kr. til Børnecancerfonden. Et beløb der 

blev præcist dobbelt så stort som i 2010!

BGK Juniorafdeling kunne kun gennemføre et sådant 

sportsligt og oplevelsesmæssigt spændende og succes-

fuldt arrangement, som konsekvens af en fantastisk stor 

og positiv opbakning fra mange, hvoraf skal nævnes:

Banens ejer Sisse Droob og KD Selskaberne.

Deres stab af greenkeepere, der endnu engang havde 

gjort et fantastisk stykke arbejde med at få banen til at 

fremstå så flot som den gjorde under hele turneringen – 

en speciel stor tak skal lyde til Hardy Mathiasen – også for 

at turde nedsætte sig som øbygger – og hele hans team!
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Ø-green – en udfordring for de fleste!

Restauranten – med Morten og »crew« i spidsen – der 

uden problemer leverede rigtig dejlig mad til alle!

Pro Frank Atkinson og Janet – der forhåbentlig vil 

opretholde og bevare kontakten til Titleist og FootJoy

Klubbens bestyrelse for opbakning til Juniorudvalget 

med henblik på gennemførelse af selve ranglisteturnerin-

gen.

Breinholtgårds Turneringsudvalg ved Niels Erik Jensen, 

der sammen med Peter Bernhard stod for turneringsad-

ministrationen på bedste vis.

Medlemmerne der måtte give afkald på spil på egen 

bane i den pågældende weekend.

Arbejdsgruppen bag TWCM – der har bidraget med 

stor iver og arbejdsindsats. 

De mere end 50 frivillige hjælpere fra klubbens egen 

medlemsskare, der med stort engagement over alle tre 

dage bidrog til at arrangementet i det hele taget kunne 

gennemføres på det niveau hvor turneringen er nået til 

nu.

De meget aktive fotografer der har leveret en fanta-

stisk masse fotos der kan findes turneringens hjemme-

side.

Stor tak til Dorte Gladbjerg og Børge Frøkjær i forbin-

delse med hvervning af sponsorer.

Alle vore sponsorer der har »købt« huller – EsaTryk for 

trykning af scorekort – alle sponsorer der har sponseret 

birdies og eagles - hvor de indspillede beløb går til Bør-

necancerfonden og hole in one præmier, samt præmier til 

løbende Putte Cup.

Lida og Oskar Nielsen fond for vandrepokaler – til Per 

Jacobsen for endnu engang at levere præmier og grave-

ring af skilte til samme.

Juniorafdelingen håber meget på, at alle hjælpere, 

sponsorer med flere også har fået en god oplevelse ud af 

samarbejdet, og ser frem til videre samarbejde i 2012.

I 2012 forventes turneringen gennemført den 6.-8. 

juli. Arrangementet vil med få justeringer blive forsøgt 

gennemført efter et nu vel afprøvet og tilrettet koncept. 

Planlægningen af næste års arrangement er i øvrigt 

påbegyndt ultimo august 2011, der bl.a. omfatter udar-

bejdelse af ny samarbejdsaftale med Acushnet, så vi også 

i fremtiden har en Titliest & FootJoy West Coast Masters 

turnering i Breinholtgård Golf Klub. 

En af de fire evigt vandrende pokaler.

Turneringsledelsen har modtaget dette takkebrev fra Børnecan-

cerfonden.
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Sidste Onsdagsmatch er spillet for i 

år. Det er også min sidste sæson som 

formand for Begynderudvalget, og 

jeg glæder mig over den tilslutning, 

der alle årene har været til Onsdags-

matchen, der er en åben klubmatch, 

som spilles fra Påske til medio 

sep tember, hvor det bliver så tidligt 

mørkt, at vi må slutte. Matchen går 

ud på at hjælpe og vejlede de nye 

medlemmer til at færdes på golfba-

nen og blive integreret i klublivet.

Vi har spillet 24 onsdage i år med 

et deltagerantal, der varierer fra 64 

til 20 (tordenvejr, blæst og regn den 

dag). I gennemsnit er der 40 spillere 

pr. gang. Som noget nyt kan man 

tilmelde sig elektronisk via golfbox 

og som sædvanligt også manuelt på 

matchopslaget.

Begynderudvalget har haft knap 

50 nye medlemmer – med løbende 

start – igennem begynderprogram-

met, og klubbens aktive medlemstal 

er på 1325, som er det ønskelige. Vi 

har ingen egentlig venteliste, men 

inviterer til start af nye hold i begyn-

delsen af 2012. Der har været et par 

særaftaler, bl.a. med EFB fodbold-

spillere, hvor BGK/BGC må bruge 

spillernes navne i forbindelse med 

markedsføring, og vi har haft et hold 

fra Ældresagen, som spiller på par 

3-banen – nogle med henblik på 

fuldt medlemskab til næste år.

Til lykke til jer, der er blevet 

frigivet og har erhvervet bagmærke/

DGUkort og dermed har fået mulig-

hed for at spille golf overalt. Næste 

mål er at spille sig ned i et handicap, 

der viser den reelle spillestyrke. Al-

lerede i Onsdagsmatchen er det lyk-

kedes et par unge talenter at vise flot 

spil og rasle ned i handicap. Vi havde 

en spiller, der i sin første obligatoriske 

9 hullers match præsterede at lave 43 

stablefordpoints. Ak ja, det har jeg en 

enkelt gang selv scoret også – men 

på 18 huller.

Jeg vil gerne sige tak

Tak til alle jer, der troligt kommer 

og spiller med og tilbyder sig som 

holdkaptajner, og til klubbens øvrige 

medlemmer, som respekterer Ons-

dagsmchens rettigheder. Tak også til 

samarbejdspartnere: Breinholtgård 

Golf Center v/ Michael Klose, restau-

ranten, pro’erne og proshoppen, 

banekontrollørerne og ikke mindst 

greenkeeperne, der alle er lydhøre 

over for Begynderudvalgets ønsker.

Tak også til bestyrelsen i Brein-

holtgård Golf Klub, der bakker op 

omkring begynderarbejdet, men 

som dog ikke er flinke til at deltage 

i Onsdagsmatchen. Bestyrelsen er 

faktisk blevet inviteret til afslutnings-

matchen 14/9, men jeg fik ikke øje på 

nogen af dem. Det var synd for dem, 

for der var præmier til alle.

Jeg er ikke færdig med at sige tak:

Jeg vil nemlig også gerne takke 

medlemmerne af Begynderudval-

get, som på frivillig basis stiller op 

onsdag efter onsdag. Nogle af dem 

fortsætter til næste år, nogle giver sig 

i kast med andre udfordringer. Steen 

Nyberg, som har været de facto leder 

af begynderarbejdet i år, overtager 

formelt formandsposten fra næste år. 

Steen har gjort et kæmpearbejde og 

været en god sparringspartner. De 

har alle fået en lille chokoladehilsen, 

som kan indtages som trøst en ons-

dag her i efteråret, hvor de kommer 

til at savne Onsdagsmatchen.

Endelig fortjener vore regelin-

struktører også en særlig hilsen. Kim 

Meyer har gennemført 4 regelmodu-

ler for nye spillere og har sagt ja til 

at være regelinstruktør igen i 2012. 

Det er Begynderudvalget rigtig glad 

for. Ib Olsen møder troligt op og 

besvarer spørgsmål og tegner og 

fortæller i forbindelse med Onsdags-

matchen - jeg plejer at drille Ib med, 

at hans motto er: Kend reglerne, så 

du kan bryde dem ordentligt!! - Ham 

kan I roligt spørge til råds. Begge er 

medlem af Ordens- Regel- og Handi-

capudvalget, Kim som formand. Min 

post i dette udvalg overtages af Povl 

Erik Buhl.

Takket være vor gode sponsorer, 

som vi hylder hver onsdag aften, kan 

vi holde matchfee uændret på 20 kr. 

og alligevel uddele mange, dejlige 

BEGYNDER-
UDVALGET 
TAKKER AF
FOR I ÅR

Scorekort udleveres

Scorekort kontrolleres
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Afslutningsmatch blev holdt onsdag den 14. september 

2011 med 53 deltagere, fordelt på 3 rækker 

Takket være vore gode og trofaste sponsorer, som 

vi hyldede ekstra ved afslutningsmatchen, kan vi holde 

matchfee på uændret 20 kr, som det har været i mindst 10 

år, og alligevel uddele mange, dejlige præmier ved Ons-

dagsmatchen.. Nogle sponsorer har været med i mange 

år, andre er ganske nye. Vi tager altid gerne imod med en 

stor tak. Hovedsponsoren for Onsdagsmatcher er Vestjysk 

Bank, som har sagt ja til at forlænge sponsoratet for 2012.

Der er i gennemsnit 40 spillere hver onsdag. Der har 

været spillet 24 gange i år. Finalepræmien – et medlem 

har skænket en golfbag – blev udloddet til den spiller, 

der har deltaget i flest Onsdagsmatcher i år. Det blev Per 

Østergaard, da han som den eneste har spillet 18 ons-

dage. 

ONSDAGSMATCHEN HYLDER SPONSORERNE

præmier. Ved afslutningsmatchen 

fik alle en præmie med hjem. Nogle 

sponsorer har været med i mange 

år, andre er ganske nye. Nogle er fir-

maer, nogle er privatpersoner. Nogle 

er gennemgående sponsorer, andre 

for en enkelt spilleaften. Vi tager 

altid gerne imod med en stor tak. I 

øjeblikket forhandler vi i en positiv 

ånd med Vestjysk Bank om et fortsat 

hovedsponsorat til Onsdagsmatchen 

for 2012.

Begynderudvalget holder 

evalueringsmøde – »hvad var godt« 

– »hvad var skidt« – skal vi forandre 

noget til næste år? Hvis nogen har 

lyst til at give os kommentarer, kan I 

putte en seddel i kontorets brevkasse 

eller sende en mail til klubben. Det vil 

så blive videregivet til os.

Afslutningsvis vil jeg endnu 

engang sige tak for i år og tak for den 

periode, hvor jeg har været med.

Jeg udtræder efter eget ønske 

af bestyrelsen ved den kommende 

generalforsamling og af klubben ved 

årsskiftet. På grund af skavanker har 

jeg ikke spillet golf de seneste år, og 

jeg synes derfor, at jeg mister føling 

med hverdagen i klubben og ikke er 

i stand til at bidrage tilfredsstillende. 

Nye folk vil give nye udfordringer og 

nye muligheder for alle i klubben. 

Det er med stort personligt 

vemod, at jeg slipper det frivillige 

arbejde i Breinholtgård Golf Klub. 

Jeg har følt mig privilegeret ved at 

have den store berøringsflade og 

kammeratskab i klubben og har haft 

favorable arbejdsvilkår med good-

will og dejlige kolleger i bestyrelse 

og udvalg. Jeg vil helt sikkert savne 

arbejdet, og spekulerer på hvad jeg 

nu skal give mig til?

Måske skulle jeg melde mig ind 

i Ældresagen og være caddie for de 

andre gamle på par 3-banen? Alde-

ren har jeg da.

Er der nogen, der vil købe et 

golfsæt?

Hjertelig hilsen til alle

Bodil Eskildsen

FORTSÆTTES…

Per Østergaard 

blev belønnet 

med en bag 

for sit flittige 

fremmøde ved 

onsdagsmatch-

erne!

Afslutningsmatchens vindere.
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Der uddeles præmier for hver 6. spiller i A, B og C-

række. Derudover er der præmier for »nærmest flaget« og 

klappepræmier. I alt går mindst 1/3 af spillerne hjem med 

en præmie. Ved afslutningsmatchen var der sædvanen tro 

præmier til alle.

Tusind´ tak for de sponserede præmiegaver til Ons-

dagsmatchen. Tak også til hovedsponsor Vestjysk Bank for 

bidrag til klubben. Ud over reklamer bringer vi i klubbla-

det ET PORTRÆT AF EN SPONSOR – denne gang massør 

og zoneterapeut Erling Nancke, V. Gjesingvej 15, 6700 

Esbjerg.

Begynderudvalget siger tak for i år og glæder sig til at 

genoptage arbejdet til næste år med forhåbentlig mange 

nye medlemmer. Der sammensættes et nyt udvalg med 

formand Steen Nyberg i spidsen. Kontakten til vore spon-

sorer varetages af Mogens Huld Andersen.

Begynderudvalget

Sponsorer til 
Onsdagsmatchen (begyndermatch) 2011
• Vestjysk Bank – Hovedsponsor
• Bakke Auto
• Nykredit
• Massør Erling Nancke
• Ese Holding
• Minnesota Consult Vendepunktet
• Tømrerfirma Erik Andersen
• Avantgarde Hairstudio
• Murer Erling Andersen
• Guldbageren Tjæreborg
• Restaurant Breinholtgård
• Golfstore Breinholtgård
• Spar Nord Bank
• Muff byg
• Bravo Tours – (Hole in One)
• Fodklinikken »Let på tå«
• SYDBANK, Gjesing afd.
• Marianne Andersen
• Magnussen, firma Renitt

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk

Hørt i klubben ved Onsdagsmatchen:

En spiller spørger en anden: »Hvem vandt sidste onsdag?«

Svar: »Nu spiller vi jo ikke for at vinde, men for at have det 

sjovt«.

Spørgeren: »Hvem havde det så sjovest – du eller vinde-

ren?« 

Hilsen

Bodil
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Vi har igen i år haft stor støtte fra Breinholtgård Erhvervs-

klub. 

Først på sæsonen havde vi besøg af »Pyrus« og Brian 

Oswald, som fortalte om »Eventyrlige golfregler«. Vi har jo 

alle godt af, at få frisket golfreglerne op en gang i mellem, 

så det fik juniorspillerne her mulighed for, på en lidt sjov 

og anderledes måde.

I august nød vi igen godt af Erhvervsklubbens støtte, 

da der blev afviklet sommercamp på Breinholtgård Golf 

Centers område. Læs mere om »sommercamp’en« i styk-

ket »Sommercamp/raincamp«, som nogle af de unge 

deltagere har skrevet.

Vi har i år, givet juniorspillerne chancen for at købe et 

sæt klubtøj, bestående af rød polo t-shirt, sort vindstop-

per med navn på ryggen, sorte lange bukser, sorte eller 

ternede shorts og hvide nederdele til pigerne samt rød 

cap. Det ser godt ud både på vores eget anlæg, hvor tøjet 

bliver brugt flittigt til træning og match, og når vi spiller 

på udebane. Når vi kommer rundt i andre klubber, er der 

ingen, der er i tvivl om, hvem der kommer fra Breinholt-

gård Golf Klub. Vi er stolte af at komme fra Breinholtgård 

Golf Klub, de unge mennesker ser hammergodt ud, 

opfører sig altid pænt og spiller ofte også god golf - det er 

super sejt. 

Vi er glade for, at rigtig mange har taget i mod tilbud-

det om at købe klubtøjet – og det har virkelig været et 

godt tilbud. Breinholtgård Erhvervsklub og Pro-shoppen 

ved Janet og Frank Atkinson har ydet en stor støtte. Tu-

sind tak for det.

På vegne af juniorafdelingen

Pernille Dam

DANMARKS FLOTTESTE JUNIORER…

SÆSON 2011 GÅR PÅ HÆLD 
– til dels også for juniorafdelingen

Træningen fortsætter til den 14. oktober, det samme gør 

fredagsmatcherne og afslutningsmatchen afvikles lørdag 

den 29. oktober.

Valtors Afslutningsmatch afholder vi som en Ryder 

Cup, hvor vi håber rigtig mange tilmelder sig. Der ud-

nævnes Captains, som sørger for, at alle kommer til at 

spille – om det så er på par 3-banen eller 18 huller på stor 

bane, alle kan deltage og alle bliver en uundværlig del af 

et hold. Efter matchen skal der være hygge i klublokalet. 

Vi skal spise sammen, der skal findes en vinder af dagens 

match og vi skal have udnævnt Årets Junior m.m. 

Derefter går juniorafdelingens arrangementer på 

Breinholtgård på vinterferie, men andre arrangementer er 

på vej. 

Vi er i fuld gang med planlægningen af vinterens 

Off-golf. Alle juniorer får tilbuddet om, at kunne deltage i 

træning på Hjerting Skole hver søndag fra kl. 17-19 fra den 

6. november. Ved Off-golf bliver der fokuseret på styrke- 

og smidighedstræning, balance, kondition, sjov, sammen-

hold og boldspil. Der er en stor aldersspredning, men 

træningsprogrammerne laves, så alle har mulighed for at 

deltage, og i år har vi mulighed for at bruge både gymna-

stiksalen og boldspilhallen, så der er plads til alle!

Vi har haft en god sæson i juniorafdelingen med god 

opbakning til matcher, træning og andre sociale arran-

gementer. Vi har en god »fast« trup med et rigtig godt 

sammenhold, som kommer i hver uge for at træne og 

spille golf med hinanden på kryds og tværs. Til jer som på FORTSÆTTES…
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nuværende tidspunkt ikke deltager i 

juniorafdelingens arrangementer, så 

er I altid meget velkomne. Vi synes 

altid, at det er dejligt, når nye kom-

mer til. 

Hvis der er nogen, som synes, at 

de unge mennesker på golfbanen, da 

også bliver yngre og yngre, så er det 

ikke helt forkert. For som noget nyt i 

Breinholtgård Golfklub, har vi i år haft 

mulighed for at tegne et »Par 3-bane 

medlemskab«. Det har betydet, at vi 

har fået lidt flere helt unge spillere i 

gang med at spille golf. De får mulig-

hed for at få træning 1 gang i ugen 

ved Frank, de kan deltage i junioraf-

delingens arrangementer på golfba-

nen om fredagen og de må spille alt 

det golf de vil på Par 3-banen. Der er 

omkring 10 juniorer fra 5 – 10 år, som 

har tegnet dette medlemskab og 

som kan starte golfoplevelserne stille 

roligt op i eget tempo og i et miljø, 

som er overskueligt. Fire huller på par 

3-banen kan jo være rigeligt, når man 

kun er fem år.

Frank og Claus har igen i år stået 

for træningen – og for at blive en 

rigtig god golfspiller, skal der trænes 

meget. Så hermed en stor tak til træ-

nerteamet, som har holdt de unge 

spillere til ilden hele sæsonen.

Fredag er stadigvæk den store 

»juniordag«. Fredag mødes vi kl. 

15.30 i klublokalet, hvor holdene sæt-

tes til dagens match eller hvor nye 

medlemmer bl.a. kan tage »slagprø-

ver«, få »introduktion til par 3-bane« 

eller deltage på stor bane for første 

gang. Fredage bruges også til en kort 

snak om regler og golfetikette sam-

tidig med at der drikkes saftevand, 

spises frugt og småkager. Vi serverer 

stadigvæk frugt, selvom småkagerne 

ryger ned først. I foråret havde vi be-

søg af kostvejleder Merete Espensen, 

som på en fremragende måde for-

talte os om kost og ernæring. Men nu 

er vi jo sidst på sæsonen, og vi kunne 

vist alle godt trænge til at få de gode 

råd om gode spisevaner og sund kost 

frisket op! 

Den første fredag i hver måned 

afvikles der også i denne sæson 

STATOIL match. Statoil, Sædding 

Ringvej v/Lars Johansen støtter os 

stadigvæk til at afvikle disse matcher 

med efterfølgende spisning, flotte 

præmier og pokaler. Turneringen 

spilles fra maj til oktober minus 

sommerferie måneden, så der bliver 

afviklet 5 matcher, hvor pokalerne, 

i løbet af sæsonen, er kommet med 

hjem på hylden hos dagens match-

vindere. Matchen afvikles i 5 ræk-

ker – A, B, C og D på stor bane og 

E-rækken på par 3-banen. Der er stor 

spænding inden sidste runde, som 

afvikles den 7. oktober, for der skal 

årets samlede vindere findes i hver 

række og der er tæt løb i flere rækker. 

De samlede vindere får pokalerne til 

eje og får Deres navn indgraveret i. 

En stor tak for støtten til Evelyn og 

Lars Johansen, STATOIL.

Den årlige boldopsamling ligger 

også på en fredag. I år var det fredag 

den 19. august, hvor søen på hul 2 

og 7 blev tømt af ca. 30 mere eller 

mindre beskidte juniorer. Billedet af 

Camilla viser tydeligt, at det nok ikke 

er smart at tage hvidt tøj på, når man 

skal i søen og samle bolde – i hvert 

fald ikke, hvis man vil bruge tøjet 

igen. I øvrigt er der vist ikke noget 

af tøjet, som kan bruges igen! Men 

det er sjovt at gå rundt i søen - og 

for hvert skridt man tager, så træder 

man på nye bolde, som er lige til at 

smide ind på bredden.

Fredag den 30. september blev 

der afholdt Forældre/bedsteforældre 

match. Der var 16 voksne, der stillede 

op i matchen mod de 20 juniorer. Der 

spilles om store flødeboller, taberne 

må nøjes med de små af slagsen. Det 

er en sjov match, men nok mest for 
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de unge, da det er endnu ikke lykkes 

for de »gamle« at vinde matchen en 

eneste gang gennem de 3 sæsoner, 

hvor matchen er blevet afholdt. Vi 

inviterer på revanche i sæsonen 2012. 

Vi er glade for den gode opbak-

ning, der har været fra forældre 

og bedsteforældre. For at få alle 

disse fredage til at fungere godt for 

alle juniorer i alle aldre, er det dog 

også nødvendigt med nogle ekstra 

hjælpere. Vi ønsker, at alle børn/unge 

føler sig godt tilpas på golfbanen og 

at de får en god golfopdragelse, at 

de lærer golfreglerne og etiketten 

på en golfbane – det har vi større 

chance for at give dem, hvis vi er nok 

til at være sammen med dem. Så vi 

siger en stor tak til alle jer, som har 

støttet op om fredagsmatcherne på 

den ene eller anden måde. En stor 

tak til jer, som har været markører på 

par 3-banen igen og igen.

Juniorspillerne har ydet gode 

indsatser på golfbanen i år, der er 

spillet mange forskellige turneringer 

og de har fået gode resultater med 

hjem. Det kan I læse meget mere 

om i de øvrige artikler om junioraf-

delingen her i bladet. Artiklerne er 

skrevet af enten juniorerne selv eller 

af de voksne ledere, som gør en god 

indsats for, at give de unge menne-

sker de bedste oplevelser med deres 

fritidsinteresse på golfbanen. Rigtig 

god fornøjelse og god vinter.

På juniorudvalgets vegne

Pernille Dam

Årets weekendtur for juniorafdelin-

gen gik til Ho Ferie- og Fritidscenter .

Der var planlagt golf både 

lørdag og søndag hos henholdsvis 

Blaavandshuk Golfklub og Varde 

Golfklub. På Fritidscenteret havde de 

unge mennesker mange muligheder 

for aktiviteter både indendørs og 

udendørs. Eksempelvis, bowling, 

Playstation, indendørs legeland og 

hoppeborg, morskabsautomater og 

ikke mindst et indendørs badeland.

Fredag

Fredag eftermiddag den 17. august 

var der afgang fra Breinholtgård 

Golf Center. I gråvejr, men med godt 

humør drog 14 juniorer og 3 ledere af 

sted mod Ho.

Efter indkvartering i nogle super 

lækre 6 mands sommerhuse stod 

den på fortæring af medbragt aftens-

mad. Mellem 19- og 21 fik badelan-

det et besøg. Klatrevæggen blev 

flittigt brugt, ligesom modstrøm-

skanalen blev afprøvet af de unge 

alfahanner ☺. 

Omkring midnatstid blev der 

beordret sengetid. Utroligt nok faldt 

der hurtigt ro i husene.

Lørdag 

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 08.00 var der mor-

genmad i restaurant Ho bugt ved 

Blaavandshuk Golfklub. Efter mor-

genmaden blev der udleveret en ba-

nesandwich som med velbehag blev 

fortæret under dagens golfrunde.

Vi havde håbet på strålende sol 

under dagens golfrunde, men vejrgu-

derne ville det anderledes. Vejret var 

blæsende og regnfuldt. Trods vejret 

havde vi en super dag på Golfbanen 

i Ho. Der var både gode og knap så 

gode scores. 

Godt trætte var vi hjemme på 

fritidscentret igen omkring kl. 15.00. 

For at få lidt varme tilbage i kroppen 

ville de fleste en tur i badelandet. 

Aftensmaden serveredes i Restaurant 

Ho Bugt. Før aftensmaden var der 

puttekonkurrence på puttinggreen. 

Vi nåede lige at blive færdige inden 

WEEKENDTUR DEN 17. - 19. AUGUST 2011 

FORTSÆTTES…
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regnen igen silede ned. 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 ESAB, Golfstore Breinholtgård, 

samt Camette A/S som havde givet 

flotte sponsorpræmier. 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 hygge og løbe rundt.

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

Søndag morgen skulle vi rigtig tidligt 

op. De unge mennesker blev vækket 

kl. 06.00, og de fleste så endnu mere 

trætte ud end det var tilfældet lørdag 

morgen. 

De første spillere havde tee-off kl. 

8 i Varde Golfklub, så der var mor-

genmad kl. 06.30 i Restauranten.

Efter morgenmad og check ud gik 

turen til Varde Golfklub i fint week-

endvejr.

Varde Golfklub dannede rammen 

om en afdeling i RAJT regi, som er en 

juniorholdturnering. De unge men-

nesker spillede godt, så vi fik pokalen 

med hjem. 

Efter en forrygende weekendtur 

med nogle glade og positive unge 

mennesker, ankom vi godt trætte til 

Breinholtgård Golf Center søndag 

aften ved spisetid. 

Lars Frank, Jesper Pedersen, Claus 

Pedersen og Torben Møller-Jensen 

siger tak for lån af nogle dejlige unge 

mennesker.

Igen i år har vores unge dygtige ju-

nior spillere spillet ranglisteturnerin-

ger rundt omkring i det danske land.

Til vores egen »lokale« turnering 

Titleist & FootJoy West Coast Masters 

i juli måned havde vi i alt 11 spillere 

med og specielt for de meget unge 

og lidt urutinerede spillere er det på 

hjemmebanen man kan blive fortro-

lig med disse lidt svære ranglister. 

Der spilles som regel 36 huller om 

dagen og det i sig selv kan godt være 

hårdt både fysisk og ikke mindst 

mentalt. Fra Breinholtgård deltog 

således, Rikke Bernhard, Kasper 

Frank, Lasse Boye, Frederik Wehner, 

Mads Larsen, Søren B. Thomsen og 

Mathias Gladbjerg i juniorrækken. I 

ynglingerækken var det Rikke A.S. 

Sørensen, Camilla L. Kristensen, Laura 

Boe-Hansen og Mikkel Meyer Hansen 

der repræsenterede Breinholtgård 

Golf Klub.

Der var rigtig flotte placeringer 

og specielt Laura og Mathias gjorde 

det super flot, idet de begge vandt i 

deres rækker.

Rikke Bernhard har i alt spillet tre 

ranglister: Faxe Kondi Tour I, Titleist 

& FootJoy West Coast Masters hvor 

hun sluttede på en delt 5. plads og 

Junior Cup Landsfinale, hvor hun fik 

en super flot 2. plads.

Mads S. Larsen har også spillet tre 

ranglister i år og han havde også fine 

placeringer i Åbenrå og Gyttegård 

med hhv. 11. og 13. plads. Desværre 

missede han cuttet på hjemmebane 

i år, men mon ikke han vender stærkt 

tilbage næste år?

Frederik Wehner har været ska-

det, så det er kun blevet til 2 rang-

lister i år, hvor han fik en 8. plads i 

Åbenrå og klarede cuttet til Titleist & 

FootJoy West Coast Masters.

Nikolai Skov Jensen der i år valgte 

at spille i Breinholtgård Golf Klub har 

spillet 5 ranglister. Specielt i Lillebælt 

og Kolding gik det rigtig godt, hvor 

Nikolai blev hhv. nr. 3 og nr. 4.

Søren B. Thomsen har i år hidtil 

spillet seks ranglister med fire top-10 

placeringer. Han blev bl.a. nr. 5 til 

Titleist & FootJoy West Coast Masters 

og nr. 2 i Lillebælt. Sørens bedste 

placering kom dog i Fredericia, hvor 

han vandt denne rangliste og skulle 

holde sin første vindertale for de 

øvrige deltagere og tilskuere. Et stort 

tillykke til Søren.

Mathias Gladbjerg har også haft 

travlt på golfbanerne i år. Ikke mindre 

end 13 junior ranglister er det blevet 

til i år. Samtidig har han også spillet 

6 senior ranglister. For 10 gældende 

turneringer er han i øjeblikket place-

ret som nr. 6 på Faxe Kondi junior-

ranglisten. 7 top 10 placeringer i år 

er det blevet til. Til DM for juniorer 

var Mathias nr. 2 efter slagspillet 

og blev samlet nr. 9 efter hulsspill. I 

Kronborg, i Kolding og i Vejle til Royal 

Tour (senior) er det blevet til tre 4. 

pladser og i hhv. Jelling og til Titleist 

& FootJoy West Coast Masters vandt 

Mathias. Alt i alt må det siges at være 

super flotte placeringer. I Jelling 

satte Mathias i øvrigt ny banerekord, 

da han i første runde gik i 67 slag (5 

under banens par). Mathias’ sidste 

juniorturnering blev spillet i Horsens 

JUNIOR RANGLISTER 2011
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Søndag den 31. august tog jeg af 

sted til Odense Golfklub. Jeg ankom 

kl. 15, hvor omkring 80 piger fra hele 

landet blev indskrevet og fordelt i 

de 14 store telte, der var sat op på 

golfbanen, 75 m fra klubhuset.

Så var der gennemgang og info 

omkring hvad der skulle ske resten 

af ugen. Vi lavede en masse små 

konkurrencer teltvis i henholdsvis 

putning, chipning, par 3 bane mm. 

Kl. 18 var der så dejlig »ta’ selv« 

bord, som der var hver aften. For ikke 

at glemme aftenkage som der også 

var hver aften.

De næste dage gik med at spille 

forskellige former for golf så som sta-

bleford, foursome og texas scramble, 

samt en efterligning af Ryder Cup.

En af dagene fik vi også besøg 

af en zumbadanser og så skulle alle 

i træningstøjet og danse halvanden 

times hård, sjov zumba.

Malene Jørgensen, Jinjira Sornjan 

og Leif Nyholm var også et smut 

forbi campen og viste os nogle tricks 

og spillede med os! 

Hver dag var der også kåring af 

dagens telt. Det telt der havde pyntet 

flottest op efter dagens tema (Natur, 

Farve, Opryddet), vandt æren af at 

spille med de pink headcovers og 

skrive deres navn på dem med sprit-

tusch.

Torsdag eftermiddag var alle så 

klar til at tage fra campen med en 

masse nye veninder, dejlige oplevel-

ser, gode minder og lysten til at kom-

me tilbage igen næste år.

Jeg har i hvert fald lyst til at kom-

me igen næste år og jeg håber på at 

vi til næste år kunne være flere piger 

fra klubben der tager af sted på en 

super hyggelig camp sammen.

Camilla Pedersen

DGU PIGECAMP

SOMMER CAMP / RAIN CAMP 2011
Vi mødtes i klublokalet kl. 10 torsdag 

formiddag. Hvor vi blev delt op i to 

hold, det ene hold gik med Frank 

op i træningslokalet og det andet 

hold gik med Claus ned på rangen. 

Der stod vi i »huset« og trænede i 

1 times tid, så var der nemlig kage-

pause. Efter pausen gik vi i gang med 

træningen igen. Efter endnu en times 

træning var det blevet middag og vi 

skulle have middagsmad. Da mid-

dagsmaden var spist, skulle vi ud og 

træne igen, så dem der var ved Frank 

om formiddagen gik med Claus og 

omvendt. Så efter en time mere med 

hård træning, var der kage pause 

igen, og efter det var der træning 

igen. 

Da vi så var færdige med træ-

ningen, var det planen at vi skulle 

sætte telte op, men det regnede alt 

for meget, så det var helt umuligt at 

sætte telt op. Så det blev sådan, at vi 

skulle overnatte oppe i klublokalet. 

Efter vi havde sat »telt« op, skulle vi 

på par-3 banen og spille »Wildmand«. 

Wildmand er et spil, hvor man slår 

på tværs af hullerne f.eks. fra hul 2’s 

tee til hul 4’s green eller fra 5. tee til 

hul 3’s green. Det er helt vild sjovt at 

spille Wildmand. 

Da vi var færdige med Wildmand, 

gik vi tilbage til klubhuset for at spise 

aftensmad fra restauranten. Senere 

på aftenen kom Peter Ankersøe og 

fortalte om livet som professionel 

golfspiller, han fortalte, hvad man 

skulle have med i sin golfbag og lidt 

om hans egen karriere som pro. Da 

klokken var 23.00, var det sengetid, 

men vi snakkede og hyggede os, så 

det blev lidt senere. 

Næste morgen blev vi vækket kl. 

5.30 og så var det op i en fart, for alt 

skulle pakkes sammen før vi spiste 

morgenmad, og vi skulle tee ud på 

Skoven kl. 7.00. Vi skulle spille »Texas-

scramble«, det er et spil, hvor alle på 

holdet slår ud og derefter lægger 

man alle bolde hen til den bold, der 

ligger bedst. Inden vi slog ud, fejrede 

vi Simon’s fødselsdag. 

Da vi så kom ind igen efter 9 

huller, var der en hel masse kage, der 

skulle spises og der var også mid-

dagsmad. Frank og Claus havde en 

overraskelse mere til os - det var, at vi 

skulle slå med mini- og kæmpekøller 

og kaste tennisbolde på en fløde-

bolde maskine. Men så var denne 

raincamp også slut. 

Straks efter Raincamp’en, skulle 

vi selvfølgelig spille Statoil Open, så 

det var en hård men rigtig sjov rain 

camp. 

Jakob, Morten og Frederik

den 24.-25. september. De 27 bedst 

rangerende juniordrenge i Danmark 

spillede Faxe Kondi finale og Mathias 

blev nr. 5. Mathias endte dermed 

i top-ti på juniorranglisten 2011. 

STORT tillykke til Mathias med en 

fantastisk god sæson.

Nikolai, Søren og Mathias deltog 

som hold i Sportsjounalisternes 

turnering og gik videre til finalen i 

år. Desværre blev de her slået ud og 

præmien som bestod i en rejse til 

British Open 2012 glippede…

Men, at Breinholtgård Golf Klub 

har gjort sig bemærket med vores 

dygtige junior spillere igen i år er der 

ingen tvivl om og at stor trænings-

indsats kan betale sig er der heller 

ikke tvivl om. Stor ros til alle og tak 

fra spillerne til Frank og Klaus for 

hjælp til teknik, samt til Kim Meyer 

for mental coaching.

Rikke, Nikolai, Søren og Mathias 

er fra næste sæson ikke længere 

juniorspillere. Vi vil derfor, fra junior-

afdelingen, gerne sige jer en stor tak 

for mange gode oplevelser og ønske 

jer godt sving i køllerne fremover. 

Vi håber, at se jer i juniorafdelingen 

igen, hvor I altid vil være velkomne til 

at deltage i matcher/arrangementer. 

Held og lykke i tiden som senior.
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Nu hvor efteråret nærmer sig med 

hastige skridt, kan vi i juniorafdelin-

gen gøre status på en flot sæson. 

Vi har haft 6 deltagere med i 

Juniordistrikts-touren og 2 deltagere 

i Mini-touren. 

Formålet med disse juniorturne-

ringer er at styrke interessen for sam-

vær med andre ligestillede golfspil-

lere samt lette juniorernes overgang 

til de lavere handicapgrupper og 

deres turneringer. Turneringerne 

danner grundlag for udtagelsen af 

et distrikts hold, 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

Touren blev år spillet på banerne 

i Haderslev Golfklub, Midtfyns 

Golf klub, Aabenraa Golfklub samt 

Odense Eventyr Golfklub.

De otte bedst placerede i ræk-

kerne 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 

år er distrikt 1 værter fra søndag den 

16. til onsdag den 19. oktober. De 

unge mennesker skal bo på Hotel 

Skaga i Hirtshals, og der skal spilles 

på banerne Hirtshals Golfklub, Sindal 

Golfklub samt Hjørring Golfklub.

Vore juniorer har i år været rigtig 

dygtige og stabile i de fire spillede af-

delinger: Kasper Frank blev en samlet 

nr. 6 i gruppen U16. Jonas Sønder-

gaard og Anders Møller-Jensen blev 

samlet henholdsvis nr. 6 og 8 i grup-

pen U19. Alle tre har dermed, ud af 

ca. 100 juniorer, spillet sig til en plads 

på distriktsholdet. Tillykke til dem og 

vi ønsker dem held og lykke i uge 42.

Mini tour U13

I år har der været spillet på banerne 

Henne Golfklub, Nordborg Golfklub, 

Langesø Golfklub. I skrivende stund 

mangler der at blive afviklet én tur-

nering i Golfklubben Lillebælt.

I den samlede stilling før 4. og 

sidste afdeling ligger Lasse Boye 

Theilgård på en samlet 16. plads og 

Jeppe Thybo på en samlet 6. plads. 

Jeppe har en chance for at spille sig 

på distriktsholdet. Finalen foregår 

hos distrikt 2 (Midtjylland), og der 

skal spilles på banerne Skive Golfklub 

og Morsø Golfklub.

JUNIORDISTRIKSTSTOUREN OG MINI TOUR

Lørdag den 1. oktober havde vi, i 

juniorafdelingen, RAJT-turnering. 

Det betød at der fra morgenstunden 

var masser af aktivitet, når junior-

spillerne, deres ledere og forældre 

kommer og henter scorekort og får 

en kop kaffe.

Matchen var den sidste i årets tur-

nering og spændingen var intakt da 

der var fire klubber der havde chan-

cen for at tage pokalen med hjem og 

få graveret klubnavnet i den.

Efter en god match i strålende 

solskin på årets første efterårsdag, 

stod det klart at vi måtte »nøjes« 

med de 2 point, som Patrick vandt for 

sin 3. plads i C-rækken.

Dette resulterede i at der var tre 

klubber med 46 point: Kaj Lykke, 

Varde og Breinholtgård! Først efter 

nærlæsning af match-proportionerne 

kunne vi konstatere at vores juniorer 

havde vundet den samlede turne-

ring. Flot gået af vores dygtige junior 

spillere.

RAJT står for: Ribe Amts Junior 

Tour, og er et samarbejde mellem 

10 klubber i det gamle Ribe Amt. 

Ud over Breinholtgård er følgende 

klubber med: Esbjerg, Holsted, Vejen, 

Ribe, Kaj Lykke, Varde, Henne, Fanø 

og Skærbæk Mølle. 

I hver turnering spilles der i en 

A-, B-, C- og D-række og det er alle 

spillere med bagmærke der må være 

med. 

RAJT er en rigtig god turnering 

for juniorer der lige har fået bagmær-

ke, fordi der netop er en markør med 

rundt på banen. Hver klub lægger 

bane til, én gang i løbet af en sæson, 

så det er vist lige til at overkomme 

for andre klubmedlemmer, at der er 

en masse juniorer, denne ene dag i 

løbet af året. Skal vi ikke være stolte 

af at samle 78 juniorer fra 9 forskel-

lige klubber  som gerne vil komme og 

spille på vores bane.

Vil man vide mere om RAJT kan 

det ses på turneringens hjemmeside: 

www.rajt.dk

RAJT POKALEN TIL BREINHOLTGÅRDS JUNIORER

Patrick
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KLUBMESTERSKABERNE BLEV EN SPORTSLIG SUCCES

Årets klubmestere: fra venstre Peder Frederiksen - Veteran herrer, Brian Lauridsen - Mid-age herrer, Mathias Gladbjerg - Junior drenge, 

Laura Boe-Hansen - Damer, Anne-Mette Thoft Wium - Senior damer, Peter Ankersø - Herrer og Lars O. Hansen - Senior herrer.

Med 73 deltagere fordelt på syv 

rækker var der ved årets Klubmester-

skaber lagt op til nogle spændende 

afgørelser. Greens var hurtige og lør-

dagen bød på hård blæst, så det var 

ikke nemt at komme rundt på banen 

med en god score.

Enkelte gjorde det dog rigtig 

godt - ikke mindst Peter Ankersø, 

som lagde ud med en runde i 67 slag, 

hvilket er en tangering af den kun 

godt tre måneder gamle banerekord. 

Og med en anden runde i par, så 

sejrede Peter suverænt i herrerækken 

med en samlet score på -4. Da kun 

de fire bedste scores fra henholdsvis 

drenge junior og herrerækken kom-

mer med i hulspilsfinalen, så var det 

noget overraskende at hverken Jacob 

eller Rasmus Lykke-Kjeldsen kunne 

gøre sig gældende i år! 

Hos juniordrengene blev der i 

toppen igen scoret lavt - Mathias 

Gladbjerg leverede to runder i 70 

slag (samlet -2) og Søren B. Thomsen 

sluttede samlet i 5 over par, så begge 

spillere var videre til søndagens 

hulspil.

Sidste mand der kom med blev 

Kim Brændstrup, som havde en 

bedre score på de sidste ni huller end 

Jacob Lykke-Kjeldsen!

Det magede sig sådan at i hulspil-

let skulle herrerne mødes, medens 

de to juniorer måtte kæmpe i den 

anden match. 

Både Peter Ankersø og Mathias 

Gladbjerg spillede sig sikkert videre 

til finalen og her blev vi vidne til et 

fantastisk opgør, som først sluttede 

på 21. hul. Peter blev mesteren, men 

Mathias burde have fighter-pokalen 

(hvis der fandtes en sådan) - gang på 

gang kom han ind og i fra de mest 

umulige lejer! 

Hos damerne var der aldrig rigtig 

kamp om mesterskabet - for Laura 

Boe-Hansen var det blot endnu en 

dag på golfbanen. To runder i 78 

slag var rigelig til at sikre sig sejren i 

slagspilskvalifikationen, med Camilla 

L. Kristensen, Rikke S.A. Sørensen og 

Malene Bruun Sørensen på de næste 

pladser. 

Det betød at Laura i semifinalen 

mødte Malene, og gjorde kort pro-

cess med resultatet 7/6. 

For Christian Laursen og Tobias Bagge 

var det deres første klubmesterskab. 

Peter Ankersø var millimeter fra at afgøre matchen mod Mathias på 17. hul - men for 

spændingens skyld måtte han vente til 21. hul før sejren var i hus. 

FORTSÆTTES…
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Camilla havde godt greb om 

tingene i sin match mod Rikke, men 

desværre fik hun en skade i knæet 

og måtte udgå ved stillingen 3 op i 

hendes favør - dog med 7 huller igen! 

Det gav så Rikke en plads i finalen 

mod Laura, som vandt med 3/2.

Igen i år var det store tilløbs-

stykke mid-age og senior herrer med 

henholdsvis 17 og 16 deltagere. Hos 

mid-age spilles der først 36 hullers 

kvalifikation og derefter går de fire 

bedste videre til hulspil om sønda-

gen.

Blandt de fire som gik videre var 

stillingen meget tæt: Niels Pedersen 

lå i +18, medens Per Christensen og 

Brian Lauridsen delte andenpladsen 

med +19. Sidste mand i hulspillet var 

Peter Skjærbæk med +23.

I hulspillet vandt Peter over Niels, 

medens Brian slog Per ud. I finalen 

fik Brian efter nogen tid overtaget 

og sejrede 4/3. Brian har i år været 

en flittig gæst både på driving range, 

men så sandelig også på banen - det 

er ikke mange uger hvor han ikke 

mindst har spillet tre runder!

Hos Senior herrer skulle der kun 

spilles 18 huller slagspil lørdag og 

igen 18 huller om søndagen. Her var 

Lars O. Hansen i en klasse for sig - el-

ler også var modstanden for dårlig? I 

hvert fald var to runder i 79 slag nok 

til at vinde med hele 23 slag ned til 

Egon Nielsen på andenpladsen.

Hos Senior damer var Anne-Mette 

Thoft Wium igen bedst med runder i 

87 og 82 slag. Hun sejrede foran Birte 

Skøtt, der havde den glæde at score 

hole in one på hul 5 i første runde. 

Så der var dømt hygge i hall’en for 

damerne resten af lørdagen.

Endelig stillede der fem veteraner 

op i herrerækken og her blev Peder 

Frederiksen en sikker vinder efter to 

runder i 90 og 93 slag. På andenplad-

sen kom Hans R. Husted stærkt med 

en sidste runde i 87 slag.

Alt i alt et flot mesterskab, hvor 

kun Peter Ankersø fik lov at holde 

•

Klubmesterskaberne blev på finaledagen overrasket af nogle enkelte tordenbrag - nok 

til at spillere og tilskuere stimlede sammen i en bunker på 14. hul…

Rikke Ahlmann Steckhahn Sørensen driver ud på 16. hul medens Laura Boe-Hansen ser 

på.

Peter siger tak for matchen…
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vindertale, men til gengæld så var 

det en god en af slagsen. Peter for-

talte at han havde ventet tretten år 

på at få denne pokal - og til Mathias 

kunne han bare sige: »Hold kæft hvor 

er du blevet god!«

Øverst til venstre: Birte Skøtt sikrede sig 

en flaske whisky for sit hole in one på 

Skovens hul 5.

Øverst til højre: Peter Ankersø glæder sig 

over endelig at have vundet pokalen!

Seniorerne stimler sammen i hall’en for at nyde en enkelt fad, men samtidig også for at 

holde øje med de andre spilleres scores.

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 15 37 55 · Fax 75 15 52 12
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Sæsonen igennem er der hver 

mandag blevet spillet en runde i den 

nye fortløbende turnering ved navn 

BGK Elite - Shank-Meister Open 2011. 

Turneringen er hovedsagligt for klub-

bens elitespillere men også andre, 

som opfylder kravene om maximum 

handicap på 6,0 for herrer og 11,0 for 

damer har kunnet deltage. 

Turneringen opstod efter et 

ønske fra de unge elitespillere, som 

oplevede besværligheder med at 

komme direkte ind i de større elite-

turneringer rundt omkring i landet 

pga. for højt handicap. Derfor var 

BGK Elite - Shank-Meister Open 2011 

en mulighed for at få spillet en masse 

tællende runder på hjemmebane, 

hvor man kunne blive reguleret ned, 

men også op i handicap. Der er igen-

nem sæsonen blevet reguleret til den 

store guldmedalje, desværre både op 

og ned, men alt i alt har det været et 

super initiativ, som mange af klub-

bens elitespillere har benyttet sig af.

Den fortløbende turnering har 

kørt efter et pointsystem, hvor man 

for at møde op og spille runderne 

hver gang modtog 3 point. Derefter 

blev pointene fordelt på den måde 

at vinderen af hver runde, hvor der 

spilles slagspil fra scratch, fik tildelt 

yderligere 12 point, nr. 2 fik 10 point, 

nr. 3 fik 8 point, nr. 4 fik 7 point osv. 

ned til nr. 10, der fik 1 point. Ikke nok 

med at man får tildelt point – alle 

spillere får også tildelt et øgenavn, 

så snart de melder sig til turneringen 

første gang!

BGK Elite - Shank-Meister Open 

2011 afslutningsturnering blev 

afviklet lørdag den 24. september på 

Skoven-Sletten. Mange af de faste 

deltagere var desværre forhindrede 

i at deltage netop denne dag, men 

fem spillere stillede op til start for at 

kæmpe om de mange fine spon-

sorpræmier, som var på højkant. 

Sponsorerne denne dag og til de 5 

bedst placerede i den fortløbende 

turnering var Dronning Louise, Royal 

Oak, Breinholtgård Golf Center, EFX 

performance armbånd, Dayz Rømø 

Golf & Wellness, Golf Experten, Uni-

can A/S & Salon Oxford, en stor tak 

skal lyde til dem alle.

Til afslutningsmatchen løb Ras-

mus »The Punisher« Lykke-Kjeldsen 

med sejren efter en runde i 73 slag. 

Nr. 2 blev Peter »Big Bear« Ankersø 

med en runde i 76 slag og nr. 3 blev 

Jan »Shank-Meister« Boye med en 

runde i 78 slag. Afslutningsmatchen 

blev gennemført i det dejligste 

golfvejr med høj sol, ingen vind og 

21 graders varme… Meget godt 

planlagt af turneringsudvalget, som 

består af Peter Meyer, Mikkel Meyer 

og Jan Boye.

I den samlede stilling kunne Jan 

»Shank-Meister« Boye krones med 

titlen som BGK Elite - Shank-Meister 

Open 2011 Champion og den flotte 

pokal (med de store ører) kan han så 

passende stille i trofæskabet der-

hjemme indtil næste års vinder skal 

have overrakt pokalen. Nr. 2 blev 

Niels »Bakerman« Pedersen, Nr. 3 

blev Mikkel »Keepin’ Cool« Meyer nr. 

4 blev Søren »Ølgod« Bjerge Thom-

sen og nr. 5 blev Per »Slice-champ« 

Christensen.

Af flotte runder i sæsonens løb på 

de forskellige sløjfer og fra back-tee  

kan nævnes:

69: Kim »The Gentleman« Brænd-

strup. 

70: Mikkel »Keepin’ Cool« Meyer

73: Teis »Pin-Seeker« Kristensen

Peter »Big Bear« Ankersø

Laura »Woop Woop« Boe-Hansen

74: Lasse »El Niño« Boye

Det er helt sikkert at Shank-

Meister Open er kommet for at blive 

– næste år vil den være en fast del af 

elitetræningen i klubben.

SHANK-MEISTER OPEN 2011 
- NY TURNERING FOR ELITEN
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Tredje runde i Danmarksturneringen 

2011 blev på mange måder en succes 

for BGK Elite. Omsider begyndte put-

tene at falde i til fordel for Breinholt-

gård! 

Runden blev netop lige så spæn-

dende som man ud fra en sportslig 

synsvinkel kunne ønske sig - og 

naturligvis ekstra rart når tingene 

falder ud til fordel for en selv - i dette 

tilfælde Breinholtgård Golf Klubs 

respektive hold.

Damerne fortsætter i 

Elitedivisionen

Efter en blændende start var di-

visionsdamerne kommet ned på 

jorden igen - og inden sidste turne-

ringsweekend skulle der minimum 

hentes ét point mod enten Sønder-

jyske Eagles eller Vejle, for at vi var 

sikre på en forbliven i den bedste 

række.

Det blev til et knebent nederlag 

til Sønderjyske og et noget større 

mod Vejle. Holdet havde dog tidli-

gere på sæsonen lagt grunden til en 

fortsat eksistens i Elitedivisionen, og 

det blev til sidst Odense Golfklub, 

som måtte gå den tunge vej ned i 1. 

division.

Efter nederlaget mod Vejle i årets 

sidste match, var alle meget kede 

af det, og spillerne havde et lille 

»krisemøde« på puttinggreen foran 

klubhuset. Vi havde hørt på telefon 

fra Odense, at de allerede havde 

ladet champagnepropperne springe 

i glæde over at de med en delt match 

mod Sønderjyske Eagles havde sikret 

sig forbliven i Elitedivisionen. Heldig-

vis for os, havde Odense ikke nærlæst 

resultaterne og da vi pointmæs-

sigt stod lige med Odense var det 

antallet af vundne matcher der blev 

afgørende og her var Breinholtgård 

bedst!

Med vores forbliven i Elitedivisio-

nen er holdets målsætning for denne 

sæson nået. Vi har som hold lært 

meget af den modgang, vi havde i 

den weekend, og vi vil helt sikkert 

være med i kampen om medaljer i 

2012. Tak til alle spillere, tøjsponsorer, 

forældre og supportere, som har 

støttet op om holdet i denne sæson. 

Ikke mindst Svend Bager, som fulgte 

holdet både i Haderslev og i Vejle. 

I 2012 er holdet kommet i pulje 

med guldvinderne fra Smørum, sølv-

vinderne fra Vejle og endelig Sønder-

jyske Eagles.

1. division herrer

Herrerne havde lagt maksimalt pres 

på sig selv inden sidste turnerings-

runde. Holdet havde kun opnået ét 

point i de to forgående turnerings-

runder og lå inden denne weekend 

sidst i puljen, hvorfor kravet var to 

sejre over henholdsvis Kolding på 

udebane og Silkeborg på hjem-

mebane - samtidig med at Kolding i 

forbindelse med deres sidste match 

imod Ikast på udebane skulle tabe. 

Så der var »dækket op« til spæn-

ding for hele kontingentet begge 

dage!

Situationen forud for matchen 

imod Kolding var at såfremt vi tabte 

til Kolding, så ville en nedrykning for 

Breinholtgårds herrer ville være en 

realitet. Supermotiverede blev spillet 

sat i gang i forbindelse med formid-

dagens foursomes. Der blev fra 

begge holds side vist særdeles godt 

spil, og herrerne kunne gå til frokost 

med en 4-2 føring. Der skulle »bare« 

tre sejre i singlerne til for at livet i 1. 

division var reddet indtil i hvert fald 

lørdagen var omme. 

Eftermiddagens singler blev 

meget spændende. Kolding vinder 

6. og 5. singlerne begge med 2/1. 

Danny S. Jørgensen vinder sin single 

med 3/2. Stillingen var nu 6-6 og der 

udestod tre singler. Peter Ankersø 

taber sin single 2/1, hvorefter Kolding 

var oppe med 8-6. Mathias Glad-

bjerg var nede med to inden 16. hul. 

Mathias vinder både 16. og 17. hul, 

hvorefter matchen skulle afgøres på 

18. hul. Mathias slog først, og valgte 

at slå bolden på green - hvor bolden 

efter det »blærede« backspin lagde 

sig til hvile ca. 1 meters penge neden 

for hullet naturligvis. Koldingspil-

leren skulle putte først og misser, 

hvorefter Mathias havde et put for 

at vinde - hvilket han gjorde! Nu var 

stillingen 8-8 - og der manglede nu 

kun 1. singlen med Jacob Lykke-

Kjeldsen der var oppe imod Koldings 

formstærke Martin B. Ovesen. Jacob 

vinder matchen 1/0 og Breinholtgård 

vinder matchen 10-8.

Situationen i puljen var herefter, 

at Kolding havde 4 og Breinholt-

gård havde 3 point inden den sidste 

match imod Silkeborg om Søndagen. 

Kolding skulle til Ikast, og kunne med 

sejr der sikre sig forbliven i 1. division 

og samtidig sende Breinholtgård 

ned i 2. division. Spændingen var 

intakt - idet Silkeborg i næstsidste 

match vandt over Ikast og sikrede 

sig kvalifikation til oprykningsspil til 

Elitedivisionen.

Efter formiddagens foursomes 

var BGK herrer nedemed 2-4. Kun 1. 

DANMARKSTURNERINGEN 2011
BREINHOLTGÅRD STADIG EN SUCCES

FORTSÆTTES…

Holdet bestod i sidste runde af Charlotte 

B. Strand, Camilla L. Kristensen, Rikke 

Ahlmann Steckhahn Sørensen, Laura 

Boe-Hansen, Rikke Bernhard og kaptajn 

Lis Boe-Hansen.
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foursomes med Peter Ankersø/Danny 

Sejer Jørgensen vinder 6/5. Nu var 

der pres på, og opladningen til efter-

middagens singler gik derfor i gang 

tidligt, således at alle var maksimalt 

klar til en spændende eftermiddag.

Alle matcher var på turnen meget 

lige - bortset fra 4. single, hvor Danny 

Sejer var 4 op. Så det skulle (som 

sædvanligt) blive spændende at føl-

ge spillerne på bagni. Og der var på 

trods af kraftig blæst en del tilskuere 

der vovede sig ud på banen denne 

eftermiddag - og de fik noget for 

kontingentet! Mikkel Meyer Hansen 

deler 6. singlen på 18. hul og sikrede 

dermed et point til kontoen, sam-

tidig med at Danny Sejer og Peter 

Ankersø vandt deres matcher. Nu var 

BGK på 7 og Silkeborg var på 5! Der 

manglede nu kun tre point i de re-

sterende tre singler for at sejren ville 

være hjemme. Søren Bjerg Thomsen 

spiller en særdeles solid 5. single og 

vinder 1/0 på 18. green, hvorefter 

Breinholtgård var på 9 point! Mathias 

Gladbjerg havde været 3 nede, men 

var »square« på »turnen« og vinder 

sin match med to huller, hvorefter vi 

havde 11 point. Jacob Lykke-Kjeldsen 

taber sin single 2/1. Resultatet var 

herefter 11-7 til Breinholtgård! Spil-

lerene havde dermed gjort alt hvad 

de havde opstillet som målsætning 

for denne sidste turneringsrunde: 

2 sejre! Nu var det kun at vente på 

udfaldet af matchen - imellem Ikast 

og Kolding - før det kunne fastslås 

hvorvidt det skulle blive til forbliven 

i 1. division eller nedrykning til 2. 

division.

Ikast vandt med 10-8, hvorefter 

det var klart at Breinholtgårds herrer 

spiller i 1. division i 2012, og Kolding 

må ned i 2. division.

En kanon indsats af alle spillere, 

der forstod at træffe de rette beslut-

ninger på de rette tidspunkter, og 

ikke mindst bevare viljen og troen 

på sejr indtil det sidste put! Stor ros 

til alle spillere der har været med på 

holdet i 2011. 

I 2012 er vi i pulje med Trehøje, 

Skanderborg som oprykker, og ned-

rykkerne fra Sønderjyske Eagles!

3. divisionsherrerne nu i 2. division

Danmarks stærkeste 3. divisionshold 

kan nu kaldes for Danmarks stær-

keste 2. divisionshold. En fantastisk 

sæson med den bedste afslutning 

man kan håbe på! Mariager Fjord 

Golfklub skulle blive stedet, hvor 

Breinholtgårds 2. hold Herrer afslut-

tede en super god sæson med sejr 

i oprykningsspillet mod Sønderjyl-

lands Golfklub.

Endnu en gang kunne det 

konstateres at holdet bare var klar 

på dagen. Der blev udvist seriøsitet, 

fokus og sammenhold. Dygtige golf-

spillere, der med enorm kampgejst, 

holdånd og vilje til sejr fuldførte lør-

dag den 10. september 2011 holdets 

målsætning om at skulle spille i 2. 

division i sæsonen 2012.

Fra holdets »captain« Jakob Glad-

bjerg, blev det efter matchen udtalt, 

at Mariagerfjord banen er absolut et 

besøg værd og at vandet i søen mel-

lem hul 1 og 18 er til at svømme i - og 

lidt mudder i lommerne må man vel 

godt have med hjem!

Holdet måtte til opryknings-

spillet undvære Simon Madsen og 

Anders Kroman. Til gengæld kunne 

holdet udnytte, at Rasmus Lykke-

Kjeldsen igen var klar til at kæmpe 

for Breinholtgård. Til 5. single var 

der hele 3 spillere i spil om pladsen. 

Frederik Wehner og Mads Larsen 

sad over, men var begge med og gik 

forcaddie for et par holdkammerater 

på den meget smalle og kuperede 

skovbane. Foursome blev endnu en 

gang spillet af Torben Nyborg og Kim 

Brændstrup, der delte deres match. 

Jan Boye tabte sin match. Men med 

meget komfortable sejre i de øvrige 

fire singler kunne holdet trække sig 

ud af matchen mod Sønderjyllands 

Golf Klub som vindere med 10-4. 

Morten Gladbjerg – Søren Gammel-

gård – Teis Kristensen og Rasmus 

Lykke-Kjeldsen vandt deres matcher 

og som anført var hele holdets ind-

sats bare i TOP klasse. 

Det bliver rigtigt spændende at 

følge holdet i 2. division, hvor der 

skal spilles 3 foursomes om formid-

dagen og 6 singler om eftermiddag-

Jakob Gladbjerg efter den obligatoriske 

vandgang for »captains« når oprykning 

er sikret!
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en. I 2012 kommer holdet i pulje med 

Alssund, Esbjerg og Varde. Varde 

kvalificerede sig ikke til 1. division i år, 

så der venter nogle rigtige publi-

kumskampe!

Jakob Gladbjerg takkede for en 

kanon sæson til alle spillere. »I gjorde 

det bare super flot«. Tak til Peter og 

Mikkel Meyer – Morfar og Dorte G. 

for opbakning ved alle matcherne. 

Tak til Frank Atkinson og Kim Me-

yer for jeres indsats og opbakning 

specielt til oprykningsmatchen. 

Tak til Klaus »Coach« Aagesen for 

teknisk træning hele sæsonen og 

ikke mindst tak til Breinholtgård Golf 

Klub, Breinholtgård Erhvervsklub og 

vores sponsorer (Sydbank, GolfEx-

perten, Blomgreen og Bo Bedre) for 

økonomisk støtte. Vi glæder os alle til 

2. division.

Kvalifikationsrækken damer

For andet år i træk havde Breinholt-

gård Kvalifikationshold/Damer spillet 

sig frem til oprykningsspillet. I alt 12 

hold skulle deltage i oprykningsspil-

let - kun to hold rykker op! Noget af 

en udfordring. 

Holdet drog af sted med godt 

humør og selvtilliden i top. Efter prø-

vespil m.v. var holdet klar 11. septem-

ber på Odder Golf Klub bane. Efter en 

regnfuld nat fik holdet det dejligste 

sensommervejr at spille i. Alle kom 

godt fra start, det tegnede godt. 

Efter de første 6 huller var alle rigtig 

godt med. Holdet kunne desværre 

ikke stå distancen hele vejen rundt, 

hvorfor det blev til en 7. plads. Rigtig 

ærgerligt, da alle var top motiverede, 

og ydede en stor indsats. Straks efter 

matchen tilkendegav alle, at næste år 

så SKAL det være.

Stor tak fra »captain« til Karen 

Kjems, Anne Mette, Lilli Frøkjær og 

Karen Andersen som var med som 

caddies.

Tak for en rigtig god sæson.

Kvalifikationsrækken herrer

Vore herrer i kvalifikationsrækken var 

landet i en noget mager gruppe, der 

efter to afbud kun bestod af Skørbæk 

Mølle og så Breinholtgård. Vi tabte 

begge opgør og sæsonen var derfor 

slut allerede i slutningen af maj.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling 

onsdag den 23. november 2011, 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

Vedr. punkt 6:
Sidste rettidige modtagelse af forslag fra medlemmer er ifølge vedtægterne den 15. oktober.

Pernille Frøkjær, Min Guldberg-Hansen, Elisabeth Joensen, Pernille Porsholt Dam, 

Malene Sørensen og Susanna Lauridsen (»Kaptain«).
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Nykredit Open · 10. april 2011 · 51 par

A-række Point

1 Per Birkelund/Pauli Birkelund 39

2 Britta Ankersø/Anker Ankersø 38

3 Carsten Voigt/Claus Jessen 38

4 Jesper Krell/Thomas Arendal Jørgensen 38

5 Michael Hjermgart/Gert Andersen 37

B-række Point

1 Per Langtved/Bente Langtved 38

2 Michael Mørk/Henrik Work Frederiksen 37

3 John Guldberg Nielsen/Poul Guldberg Nielsen 37

4 Ejler Ellegaard/Karin Ellegaard 37

5 Ib Byrdal Kjær/Hanne Smed Kjær 36

Nybolig Erhverv & Esa Tryk Open · 15. maj 2011

(i alt 55 deltagere)

A-række  Score

1 Mikkel Meyer Hansen -6

2 Jens Vad Christensen -4

3 Brian Lauridsen par

4 Jakob Kristensen 1

5 Jens Lindved 3

B-række Point

1 Karsten Vestergård 35

2 Kim Damsgaard 33

3 Per Birkelund 33

4 Jørn Schultz 33

5 Claus Jessen 33

C-række Point

1 Sten Mortensen 43

2 Brian Kristensen 36

3 Kim Vilhelmsen 35

4 Michael Mørk 34

5 Henning Hansen 31

Carl Backs Open · 19. juni 2011 · 51 deltagere

A-række Score

1 Keld Jørgensen -5

2 Kjeld Andersen par

3 Niels Peter Bang 1

4 Mikkel Meyer Hansen 3

5 Bent Kristensen 3

B-række Point

1 Jacob Kjer 38

2 Karsten Valeur 36

3 Karen Frederiksen 35

4 Niels Erik Jensen 32

5 John Askov Hansen 32

C-række Point

1 Michael Mørk 36

2 Brian Kristensen 33

3 Karin Ellegaard 33

4 Frank Olsen 31

5 Thomas Gerard Bailey 30

Pink Cup / Blue Cup · 26. juni 2011 · 100 deltagere

Dame A Point

1 Karin Thybo 36

2 Anne-Grete Uhd Nielsen 35

3 Lis Boe-Hansen 35

4 Jette Sand Hansen 35

5 Hanne Hansen 34

Dame B Point

1 Gyrithe Skov 38

2 Anni Taarn Nielsen 37

3 Ketty Møller 35

4 Merete Jensen 34

5 Hanne Esbjerg Feldberg 33

Herre C Point

1 Keld Jørgensen 39

2 Torben Jacobsen 37

3 Hans Ole Andersen 37

4 Vilhelm Larsen 36

5 Eigil Thybo 36

Herre D Point

1 Peter Plauborg 36

2 Henning Hansen 36

3 Jes Peter Bill 35

4 Jørgen Møller 34

5 Karsten Valeur 33

Titleist & FootJoy West Coast Masters · 9.-10. juli 2011

Junior piger Scores

1 Caroline Haure Christensen 82-81-80 =  +30

2 Marie Lund-Hansen 84-83-81 =  +35

T3 Katrine Fausing 90-79-82 =  +38

T3 Astrid Kofod Trudslev 83-83-85 =  +38

T5 Frederikke Rejkjær Söllmann 84-85-84 =  +40

T5 Rikke Bernhard 83-83-87 =  +40

Junior drenge Scores

1 Mathias Gladbjerg 71-71-79 =  +8

2 Nikolaj Puggaard Rachlitz 73-81-70 =  +11

3 Sebastian Czyz Bendsen 79-71-75 =  +12

4 Anders Stasiak 77-73-76 =  +13

T5 Søren Bjerge Thomsen 74-78-75 =  +14

T5 Jakob Rudbeck 73-79-75 =  +14

25 Frederik Wehner 80-80-86 =  +33

Ynglinge piger Scores

1 Laura Boe-Hansen 70-74-71 =  +2

2 Stephanie Bertelsen 75-75-78 =  +15

T3 Camilla Nielsen 77-83-80 =  +27

T3 Camilla Lund Kristensen 79-78-83 =  +27

5 Rikke Ahlmann Steckhahn Sørensen 86-81-79 =  +33 

Ynglinge drenge Scores

1 Rasmus Molin Ipsen 77-76-76 =  +16

2 Peter Nøhr Hemmingsen 74-79-79 =  +19

3 Kristoffer Pedersen 76-77-80 =  +20

4 René Jørgensen 80-78-78 =  +23

5 Nikolaj Viuff 79-82-79 =  +27

Telenor & XP Consult Open · 21. august 2011 · 54 par

A-række Point

1 Brian S. Carlsen/Michael Hjermgart 42

2 Johnny Olsson/Henrik Wehner 39
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3 Gert Hansen/Anne-Marie Hansen 38

4 Thomas Nielsen/Birgitte Schierning 38

5 Niels Pedersen/Poul Bonde Aarhus 38

B-række Point

1 Kim Paasch/Dorte Omann 43

2 Stephan Persson/Sune Islin 42

3 Jens Vad Christensen/Kim Mikkelsen 39

4 Karin Thybo/Niels Erik Jensen 39

5 Richard Lorenz/Jan Berggren 38

Klubmesterskaber · 27.-28. august 2011

73 deltagere

Junior Drenge Scores

1 Mathias Gladbjerg 70-70 = -2

2 Søren Bjerge Thomsen 73-74 = +5

3 Nikolai Skov Jensen 83-76 = +17

4 Lasse Boye Theilgaard 82-91 = +31

5 Kasper Frank 92-89 = +39

Damer Scores

1 Laura Boe-Hansen 78-78 = +14

2 Camilla Lund Kristensen 81-82 = +21

3 Rikke Ahlmann Steckhahn Sørensen 88-82 = +28

4 Malene Bruun Sørensen 88-93 =  +39

5 Rikke Bernhard 87-96 = +41

Herrer  Scores

1 Peter Ankersø 67-71 = -4

2 Kim Brændstrup 77-73 = +8

3 Jacob Lykke-Kjeldsen 77-73 = +8

4 Simon Madsen 74-78 = +10

5 Søren Gammelgård Nielsen 77-77 = +12

Mid-Age Herrer Scores

1 Niels Pedersen 79-81 = +18

2 Per Christensen 84-77 = +19

3 Brian Lauridsen 78-83 = +19

4 Peter Skjærbæk 81-84 = +23

5 Michael Hjermgart 82-85 = +25

Damer, hulspil

Laura Boe-Hansen, 7/6

Laura Boe-Hansen, 3/2Malene B. Sørensen

Rikke A.S. Sørensen Rikke A.S. Sørensen

Camilla L. Kristensen (udgik)

Herrer, hulspil

Peter Ankersø, 3/2

Peter Ankersø, hul 21Kim Brænstrup

Søren B. Thomsen Mathias Gladbjerg

Mathias Gladbjerg, 6/5

Midage herrer, hulspil

Niels Pedersen

Peter SkjærbækPeter Skjærbæk, 1/0

Brian Lauridsen, 2/0 Brian Lauridsen, 4/3

Per Christensen

Senior Damer Scores

1 Anne-Mette Thoft Wium 87-82 = +27

2 Birte Skøtt 90-90 = +38

3 Lilli Frøkjær 95-90 = +43

4 Karin Thybo 101-97 = +56

5 Lis Boe-Hansen 107-109 = +74

Senior Herrer Scores

1 Lars O. Hansen 79-79 = +16

2 Egon Nielsen 92-89 = +39

3 Ib Olsen 87-95 = +40

4 Vilhelm Larsen 90-96 = +44

5 Hardy Mathiasen 91-96 = +45

Veteran Herrer Scores

1 Peder Frederiksen 90-93 = +41

2 Hans R. Husted 100-87 = +45

3 Gert Hansen 97-95 = +50

4 Niels Peter Bang 102-102 = +62

5 Ivar Jakobsen 117-110 = +85

Esbjerg Oiltool Open · 4. september 2011

73 deltagere

A-række Score

1 Holger Hjortnæs 64 (-5)

2 Jens Rud Pedersen 67 (-2)

3 Niels Pedersen 68 (-1)

4 Bo Knudsen 69 (par)

5 Keld Jørgensen 69 (par)

B-række Point

1 Christian Gejl Pedersen 38

2 Lis Heyk Petersen 38

3 Per Birkelund 38

4 Søren Stougaard-Andresen 37

5 John Guldberg Nielsen 37

C-række Point

1 Karin Ellegaard 37

2 Sten Tøstesen 36

3 Anne-Marie Hansen 33

4 Ejler Ellegaard 31

5 Laila Holm Larsen 31

Estate Mæglerne - DWA VVS & Blik Open 2011

18. september 2011 · 36 par

A-række Point

1 Brian Lauridsen/Susanna Lauridsen 41

2 Peter Nielsen/Kennet Ingemann Pedersen 41

3 Jakob Porsholdt Dam/Pernille Porsholdt Dam 41

4 Robin Thybo/Børge Heiberg 40

5 Glenn Raaby/Jens Lindved 39

B-række Point

1 Christian Magnussen/Flemming Christensen 44

2 Per Birkelund/Jonas Birkelund 39

3 Morten Porsholdt Dam/Karen Andersen 36

4 Susan G. Bailey/Thomas Gerard Bailey 36

5 John G. Stearn/Benny Bech Jørgensen 35

Alle scores og resultater kan ses på www.golf.dk
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Mandag formiddag havde vi sat 

Erling Nancke i stævne på terrassen 

ud mod putting greenen. Selv om 

det var den 3. oktober sad vi korte 

armer og nød »sommerens« absolut-

te sidste stråler. Formålet med vores 

møde var at tegne et portræt af en 

sponsor…

Hvad hedder du og hvor gammel er du?

Jeg hedder Erling Nancke og er 56 år.

Spiller du golf? 

Det har jeg gjort her i Breinholtgård 

Golf Klub fra år 2000, men stoppede 

i 2009.

Hvorfor?

Den gang arbejdede jeg hos Skat i 

Esbjerg samtidig med at der for alvor 

begyndte at komme gang i min bibe-

skæftigelse som massør og zonetera-

peut og så var der ikke tid til golfen.

Hvor længe var du hos Skat?

Jeg startede i 1972 og kunne faktisk 

have 40 års jubilæum næste år og 

samtidig modtaget fortjeneste me-

daljen, men jeg har valgt at satse på 

at gøre min hobby til min levevej.

Hvorfra kommer interessen for mas-

sage og zoneterapi?

Jeg startede som fodbold træner i 

Spangsbjerg Idrætsforening i 1972, 

siden blev det til noget bestyrelses-

arbejde og sluttede som formand for 

fodbold klubben. I mit arbejde med 

disse sportsmennesker fattede jeg 

interessen for massør gerningen og 

tog uddannelsen som massør i 1998. 

Sidenhen har jeg uddannet mig til 

Idrætsskadeterapeut, Zoneterapeut 

og Columnaterapeut.

Hvornår besluttede du at satse på din 

hobby?

I 2009 og starten af 2010 var der 

kommet så meget gang i forretnin-

gen at jeg valgte at tage orlov i et år 

og så prøve af om det kunne gå. Og 

inden min orlov var slut havde jeg 

så meget gang i forretningen at jeg 

sagde mit job hos Skat op.

Hvem kommer hos dig?

Det gør alle! Unge som gamle. 

Jeg har et stort netværk inden for 

sportens verden og mange af de jeg 

har masseret og behandlet mens de 

var aktive, kommer stadig hos mig. 

Jeg har også mange golfere som jeg 

afhjælper med bl.a. stiv ryg, skulder 

og golf-albue problemer. Og så er 

der mange der forkæler sig selv med 

en gang massage.

Du har gennem de sidste par år været 

en meget gavmild sponsor til Onsdags-

matcherne – forsætter du med det i 

2012?

Ja, absolut! Det er den bedste måde 

at reklamere på. De der vinder en be-

handling oplever på deres egen krop 

hvad jeg kan gøre for dem og jeg har 

kun hørt positivt fra de medlemmer 

jeg har behandlet her fra klubben. 

Flere er sågar begyndt at komme fast 

hos mig. Så jo, jeg fortsætter med at 

være sponsor!

Erling Nancke har ”klinik” hjemme 

i privaten på Vester Gjesingvej. Du 

kan læse mere på hjemmesiden 

www.enancke.dk . Her kan du læse 

mere om behandlingerne og så 

bestille tid.

Bodil, formand for Begynderud-

valget, har flere gange nydt godt af 

Erlings behandlinger og det samme 

kan Michael (Golf Manager) fortælle. 

Først som fodboldspiller i SIF og si-

den som golfspiller. Vi kan begge på 

det varmeste anbefale Erling Nancke. 

Michael Klose

PORTRÆT AF EN SPONSOR
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