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Formandens beretning 2016 
 
Udvalgenes beretninger er lagt på hjemmesiden og derfor vil min beretning omhandle de væsentlige 
overskrifter for året der er gået og samtidigt flugte nogle tanker omkring fremtiden. 

 

Hvordan er året så gået: 

Den hurtige version er - mange positive oplevelser i 2016.  Synes vi er kommet langt på en del 
områder, men selvfølgelig også områder hvor der er plads til forbedringer. 

Bestyrelsen opgave består jo i, hele tiden at vedligeholde og udvikle klubben i en positiv retning. Der 
er områder vi hurtig kan tage fat på, men også tiltag som er mere langsigtede og brug for lidt 
tålmodighed både fra vores og Jeres side. 

 

Medlemsantallet er helt afgørende for klubben økonomi. Trods pæn tilgang må vi erkende at 
nettotilgangen ikke har været stor nok. Vi havde en rigtig dårlig start på året. Forholdsvis mange 
forlod klubben og for få kom til. 

I forbindelse med Mogens tiltræden 1. august trak klubbens nye rekrutteringsudvalg i arbejdstøjet. 
Samarbejdet mellem Mogens, som er startet godt, og udvalget har vist sig at give pote, idet vi siden 1. 
august har fået omkring 80 nye medlemmer til klubben, gennem forskellige tiltag. 

Derfor har jeg også en tro på, at vi nok skal sikre den nødvendige nettotilgang næste år. 

 

Vi ønsker ikke at hyle med i koret af mørkemænd. Vi er Breinholtgård, og er vi gode nok, kan vi gøre 
en positiv forskel. Det kommer dog ikke af sig selv. Det afgørende er de proaktive indsatser. Også 
afgørende med at markedsførings tiltag fortsætter på et højt niveau, både på de nye sociale medier, 
men også på den mere gammeldags måde. Og frem for alt også via et godt samarbejde. Et samarbejde 
som vi fra klubbens side vil lægge mange resurser i, synliggjort med det nye rekrutterings udvalg. Og 
ligesom det har været i år/sidste år er I medlemmers hjælp til at finde nye medlemmer, der skal have 
den glæde at være en del vores klub, helt afgørende – og det er i gode til. 

 

Banen/greens er også et område som har stor fokus fra klubben side via baneudvalget. De seneste par 
sæsoner har greens ikke været gode nok og det har kostet medlemmer. I år har banen og greens været 
på et væsentlig højere niveau og mange medlemmer har også givet udtryk for at banen i år har haft et 
væsentlig højere niveau end de foregående mange år. Vi føler vi er på rette vej, men ved også at 
sæsonen med gode green skal forlænges i forhold til år – det er der fokus på. 

Der skal naturligvis også altid være fokus på at medlemmerne passer godt på banen, retter 
nedslagsmærker op mv. I en klub med 1500 medlemmer er der da nogle der er bedre til det end andre, 
men generelt ganske fornuftigt, men selvfølgelig er der plads til forbedring, som vi må hjælpe 
hinanden med. 

 

Klublivet er vel det tredje store område som kræver konstant fokus og udvikling. Et område som 
dækker både de aktiviteter der sættes i gang under medlemspleje, gratis træning for de højeste 
handicappere, golf og revy, klubturneringer mv. Men det er ligeså meget den måde vi omgås 
hinanden, hygger os og tager hensyn. Hensyn til de nye, hensyn til gæster, hensyn til andre 
medlemmer generelt.  Jeg synes vi er ret gode til at respektere hinanden. Vigtigt at det enkelte medlem 
tager ansvar – de stærke og gamle skal ikke sætte dagsordenen i vores klub – herude skal vi alle være 
lige. 

Klublivet er også at vi har en god restaurant og en god shop – Vi er rigtig glade for den opbakning, der 
også gives her fra medlemmerne. 
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Det var 3 ganske tunge områder, som jeg synes er i ganske fornuftig udvikling. Andre gode 
overskrifter fra året der er gået er: 

 

Vi har fået nedsat et sponsor udvalg, under Petes ledelse, som blandt andet var med til at sikre 
klubbladets overlevelse og finde matchsponsorer.  

 

Pressekontakten har også været et af de områder hvor der har været rigtig god plads til forbedring. Vi 
har forsømt at fortælle de mange gode historier herude fra til pressen. 

Nils Thostrup, tidligere chefredaktør fra JV har lovet at tage opgaven som ansvarlig for området – så 
er det vist i de bedste hænder. Noget vi i bestyrelsen glæder os rigtig meget over. Jeg er sikker på 
Breinholtgård vil være meget mere synlig i medierne fremover med spændende positive budskaber. 

 

Det var også året hvor vi endelig fik vores nye hjemmeside op at stå – en stor opgave som mange har 
bidraget til, med en stor indsats af Niels Erik i slutfasen, sikrede vi kom godt fra land. Der er muligvis 
brug for justeringer, men en flot og tidssvarende hjemmeside og én fælles hjemmeside. 

 

Vi har for at styrke økonomien indgået en sponsoraftale med Ok, hvor klubben virkelig kan tjene 
mange penge, hvis mange af vore medlemmer tager imod et tilbud om at bestille og bruge benzinkort. 
Vi har fået en beskeden start, men Peter Nielsen har nu lovet at være ansvarlig for området, så der er 
nye tiltag i støbeskeen, som jeg håber i vil tage vel i mod og støtte klubben på denne måde. 

 

Anlægget er forbedret med nye bænke, lynshelters, og næsten færdig lys på parkeringspladsen. 

 

Vore elitehold har haft et stabiliserings år – nu håber jeg at en kombination af nye unge talenter og 
rutine, kan betyde vi i gen rykker op i rækkerne, som en klub som Breinholtgård bør. 

 

Vores juniorafdeling, har igen haft et væld af tiltag med gode sportslige resultater, men mest af alt en 
juniorafdeling som er i vækst i modsætning til tendensen på landsplan og en juniorafdeling som 
udvikler nogle fantastiske unge mennesker, som fungerer godt social og som altid er hjælpsomme. 

 

Endelig kan jeg oplyse at regionsgolf var en lidt blandet fornøjelse i 2016, men et flot jysk mesterskab 
af A holdet var højdepunktet. 

 

Et lille blik ind i planer og tanker om fremtiden: 

Bunkers på banen er under gennemgang i baneudvalgt og der vil i løbet vinteren blive lagt en plan. 
Hvilke skal nedlægges, hvilke skal ændres. Vi er allerede godt i gang med at skære kanter og 
efterfylde med ens sand i alle bunkere. Det betyder ens underlag. Det vil også hjælpe på de mange sten 
i udvalgte bunkere, som vi også har stor fokus på. Vel nok det næste store område som skal på plads 
når vi snakker forbedring på banen – men der sker altså noget allerede nu. 

Banen skal rates om næste år – bliver inden sommerferien og så hurtig som mulig når vi er klar. Så 
kan vi også få det på plads. 

 

Vi har næste år 25 års jubilæum. De glæder vi os rigtig meget til. Det skal naturligvis ikke gå stille 
af. Der er nedsat en styregruppe og en del nye udvalg er på vej, hvor klubbens medlemmer vil blive 
repræsenteret bredt. Der er masser af tiltag på vej til glæde for Jer medlemmer – det vil I løbende blive 
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informeret om. Kan blandt andet nævne: Jubilæumsmatch, gæstebesøg, jubilæumslotteri, streamers til 
biler, golfmaraton, jubilæumsskrift og meget andet. 

Jubilæumsåret skal bruge aktivt markedsføringsmæssigt. Skaffe medlemmer – skaffe greenfee gæster 
– skabe meromsætning i restaurant og shop, og masse af positiv omtale af klubben. Slutter med en 
jubilæumsfest for alle med tilknytning til klubben den 9. september. 

Jo alle sejl bliver sat til. I hører løbende nærmere. 

 

Det var nogle bemærkninger om året der gik og nogle tanker for fremtiden.  

 

Jeg bliver ofte spurgt hvordan går det på Breinholtgård. Så snakker vi lidt om det, afhængig af hvad 
der er oppe på det tidspunkt. Men noget af det jeg altid nævner er den store opbakning fra vore 
medlemmer og de mange frivilliges arbejde – det skal I vide betyder alt for bestyrelsen, ikke mindst i 
tider hvor der kan være pæne udfordringer. Det er det der giver os energien til at bruge lidt ekstra 
kræfter på udviklingen af klubben 

Da vi inviterede til hjælper og sponsormatch sendte vi 400 invitationer ud. Imponerende i en tid hvor 
mange klubber skriger efter medlemmer til bestyrelsen og frivilligt arbejde. 

Vi forsøger at udtrykke vores taknemmelighed når vi ses derude, men ved også, vi engang imellem 
glemmer det i kampens hede 

Der er rigtig mange der fortjener en stor tak for samarbejde, for frivilligt arbejde, for støtte og for 
opbakning. Alle gør en fantastisk indsats for at udvikle klubben og klublivet. Derfor - ingen nævnt 
ingen glemt. I gør en kæmpe positiv forskel. 

 

Lad os sammen forsætte den gode udvikling, som alle ved ikke kommer af sig selv, men gennem 
nytænkning, fokus, hårdt arbejde, støtte og samarbejde 

 

Tak alle sammen! 
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Beretning 2016 vedrørende Ordens-, Regel- og Handicapudvalget (ORH) 
 

Følgende områder udgjorde BGK ORH indsatsområder i 2016: 

 Regelaften for klubbens medlemmer samt BGK udvalg op til sæsonstart 2016 – med fokus på 
o Nye golfregler 2016 – 2019 
o Nye handicapregler gældende fra 2016 
o Dropperegler, vandhazarder og hazarder i øvrigt 

 Baneservice – organisation, samt fokus på starthjælp og spilletempo på banen 
 Anvendelse af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens 
 Spillehastighed og at lukke igennem på banen 
 Fokus på Lokale regler og Fletteregler imellem de tre sløjfer 
 Generel opdatering af BGK Regelsæt, 
 Fortsat hjælp til at BGK medlemmer spiller golf med det rette handicap, samt 
 Udvidelse af BGK ORH – om muligt med repræsentanter for Elite- og Juniorudvalg samt 

”Klubber i Klubben”. 

 

Golfsæsonen 2016 startede for ORH med gennemførelse af den nu traditionelle ”Årsrevision”. Det er 
nu godt snart fem år siden, at de nugældende handicapregler blev taget i brug, og ORH gennemførte 
endnu engang evaluering af forløbet. ORH kan konstatere, at BGK medlemmer i stort anvender og 
efterlever handicapreglerne i henhold til hensigten, og at systemet fungerer. Især indberetning af egne 
personlig scores fungerer bedre og bedre. Der skal dog fortsat gennemføres manuel regulering af ca. 8 
% af medlemmernes handicap, hvilket bl.a. skyldes at man ikke får godkendt alle indberettede scores 
inden forudgående sæsonens udløb. 

 

Målsætningen for sæsonen/året 2016 er i vid udstrækning blevet opfyldt, idet der dog fortsat er behov 
for at arbejde med 

 Anvendelse af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens 
 Fokus på Lokale regler og Fletteregler imellem de tre sløjfer – hvilket vil fortsætte i sæson 

2017 
 Fortsat bidrage til at BGK medlemmer spiller golf med det rette handicap. 

 

Derudover vil BGK ORH i sæson 2017 arbejde med følgende emner: 

 Regelaften (x 2) for klubbens medlemmer samt BGK udvalg op til sæsonstart 2016 – med 
fokus på ændringer til golfregler 2016 – 2019, samt, håndtering af forhold i forbindelse med 
og i vandhazarder og hazarder i øvrigt 

 Fortsat ”coaching” af ”Baneservice” – organisation, samt fokus på starthjælp/starter i perioder 
med maksimal belastning på banen 

 Spilletempo - spillehastighed og at lukke igennem på banen (”Lukkeloven”), samt 
 Generel opdatering og forenkling af BGK samlede regelsæt. 

 

Stort set er alle regelsæt blevet efterlevet af klubbens medlemmer og greenfeespillere på banen. Der 
har i sæson 2016 været gennemført behandling af to indberetninger af regelrelaterede hændelser på 
Breinholt- gård Golf Klub. Det positivt lave antal peger på, at man udover at følge både golf- og 
ordensregler, også i højere og højere grad tager hensyn til hinanden på banen, og ikke mindst, at evt. 
uoverensstemmelser løses i mindelighed på lavest niveau inden man forlader golfbanens område. 
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Udover ovenstående har BGK ORH igen i 2016 bl.a. via BGK Klubblad og udsendte Nyhedsbreve 
forsøgt at motivere til at anvende pitchfork bedre og mere, end tilfældet har været og i et vist omfang 
fortsat er! Hjælp hinanden med at bruge pitchforken! I morgen er det måske dig der bliver generet af et 
nedslags- mærke i din puttelinje som din spillepartner valgte ikke at rette op i går! 

 

Spilletempoet er blevet bedre – men vi kan blive endnu bedre til det! At lukke igennem er fortsat en 
svær disciplin for mange, ligesom anvendelse af fletteregler og flettetider, for enkelte fortsat er en 
udfordring. ORH og ”Baneservice” vil fortsat have fokus på disse emner i sæson 2017, hvor 
”Lukkeloven” vil blive et forhåbentligt populært tema. 

 

Udvalget består ved udgangen af sæson 2016 af Kim Meyer (udvalgsansvarlig), Peter Degn Olsen 
(frivilligt medlem), John Nielsen (Klubber i Klubben), Jesper Petersen (Juniorudvalget) og Knud Erik 
Laursen (BGK BE repræsentant. Alle nuværende medlemmer af udvalget forventes at fortsætte i 
udvalget i sæson 2017 

 

Tak for sæsonen 2016 

 

På udvalgets vegne 

Kim Meyer 
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Beretning fra Baneudvalget for 2016 
 
Ådalen hul 8 og 9 
Året 2015 var det år hvor Baneudvalget lovede medlemmerne, at det ville blive yderst begrænset, hvor 
mange blå pæle vi skulle opleve på banen i det nye år. Med andre ord, der skulle ikke foretages flere 
ændringer på banen foreløbig. 
Det skulle gå helt anderledes. Kommunen havde ved hjælp af satellitfotos konstateret, at der var 
afvigelser på Ådalens hul 8 og 9 i forhold til det der var givet tilladelse til, da Ådalen blev anlagt, og 
det, der rent faktisk blev udført i forbindelse med etableringen af de 9 huller.  
Det medførte at hul 8 blev ændret til et par 3 hul, som har været spilbart siden midt på sommeren. Hul 
9 er blevet ændret til et kort, men spændende par 4 hul som nu er tilsået og græsset er i vækst, således 
at hullet kan tages i brug ved sæsonstarten 2017. 
Der er en udførlig beskrivelse af arbejdet med de to huller i Medlemsnyt nr. 15, april 2016 som kan 
findes på hjemmesiden under Klubben/Klubbladet Medlemsnyt. 
DGU rater banen om i 2017, nærmere herom i en nyhedsmail senere. 
De hvide out of bounce pæle mellem de to huller er midlertidige. De vil blive fjernet, når hul 9 åbnes 
som par 4 hul. 
 
Projekt Greens 2016 og fremadrettet 
I ovennævnte udgave af Medlemsnyt er der også en artikel om det samarbejde, som er indgået med 
firmaet Asbjørn Nyholt. Sammen med firmaet er der udarbejdet en handlingsplan, hvis indhold skal 
sikre at vores greens får en optimal pleje og dermed samme standard, som de baner vi sammenligner 
os med. Vores greens har været væsentlig bedre i år end i de seneste sæsoner, så vi føler vi er på rette 
vej. 
Samarbejdet med Asbjørn Nyholt fortsættes i den nye sæson. 
Handlingsplanen kan ses på hjemmesiden under Banen/Handlingsplan. 
 
Lynshelters 
Der er disponeret med 3 shelters i første omgang. Den første ved Skovens hul 5 og 6 blev færdig i 
foråret. Medens dette skrives er de frivillige medlemmer ved at lægge sidste hånd på de to sidste ved 
Skoven hul 7 og 8 og Ådalens hul 5. 
Stor tak for deres indsats. 
 
Oprensning af søer 
I beretningen for 2015 skrev vi, at myndighederne ikke ville give os tilladelse til at oprense søerne. 
Der har netop været afholdt et møde med Esbjerg Kommune om spørgsmålet. Det ser nu ud som om, 
der er en mulighed for at få en dispensation til at oprense, om ikke alle så nogle af de steder, hvor 
beplantningen er ved at tage overhånd. Vi informerer når der er nyt. 
 
Lys på P pladsen og omkring bygninger 
Den hidtidige belysning omkring P pladsen og bygningerne har ikke været optimal. Der er nu monteret 
nye belysningskilder, som fungerer fantastisk og forandringen er næsten bogstaveligt talt som nat og 
dag. Det vurderes i øjeblikket, om der er behov for mere lys på selve parkeringspladsen. 
 
Bænke 
Der er indkøbt og opstillet flere nye bænke på banen til ”erstatning” for de gamle affaldskasser som 
blev brugt som bænke. 
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Sand i bunkers 
Slettens hul 5 fairway bunkeren til højre længst fremme mod green, er forsynet med nyt sand som 
forsøg.  Såfremt det godkendes, vil sandet i alle bunkers blive udskiftet over tid til denne type. 
 
Provisoriske greens (Vintergreens) 
Der er blevet ”kælet” mere for disse greens gennem sæsonen. Om det er indsatsen værd vurderes efter 
vinteren. 
 
Nyt bolværk 
Bolværket mellem omkring søen mellem Slettens hul 8 og Ådalens hul 9 kunne ikke mere og der var 
risiko for greens kunne skride i søen. Bolværket er udskiftet med langtidsholdbart, økologisk hårdttræ 
fra Sydamerika. Leverandøren er den samme, som har leveret den flotte bro på Ådalen. 
 
Tiltag i 2017 
Der er ikke planlagt større ændringer eller tiltag i næste sæson. Det er baneudvalgets helt klare hensigt 
at anvendelse af blå pæle – med eller uden sort top – skal holde på et absolut minimum. 
 
Tak for jeres tålmodighed i den sæson, som nu går på hæld. 
En stor tak, til greenkeeperstaben og de mange frivillige som hjælper til, for deres indsats. 
 
På Baneudvalgets vegne  
Knud Erik Laursen 
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Beretning 2016 NY I GOLF (Begynderudvalget) 
 

Udvalget skiftede på sidste generalforsamling formand, idet Jørn Ibsen overtog fra Claus Jessen.  

Uddannelsen af de nye golfere ændredes i samme forbindelse til holdundervisning, da vi antog, at vi 
herved kunne knytte medlemskab med flere efter uddannelsen. Holdundervisningen har betydet, at 
mange af de nye fra start har begyndt at skabe sig et netværk i klubben og det er en vigtig ingrediens 
for at tegne og bevare medlemskab. 

 

I alt har der deltaget 85 i uddannelsen og 73 har i denne stund meldt sig ind. Det er meget 
tilfredsstillende, idet vi i 2015 havde 100 tilmeldt uddannelsen og ”kun” fik ca. 70 nye medlemmer ud 
af det. 

Vi vil derfor i 2017 fortsætte i samme spor. 

 

De nye medlemmer er kommet til via vintertilbud i 2015, Golfens dag, Spil med en ven, Besøg af 
studerende, og gennem omtale og annoncering. Der er stor konkurrence og det er vigtigt at tage sig 
godt af de nye og give dem en varm velkomst i klubben. Det er derfor meget glædeligt, at rigtig mange 
af de gamle medlemmer deltager i onsdagsmatcherne for at hjælpe de nye med at finde sig tilrette på 
banen. Onsdagsmatcherne har i gnsn. haft deltagelse af ca. 50 spillere. 

 

Begynderudvalget har deltaget på Golfens Dag den 17. april, som havde en fin deltagelse af 
interesserede, og efterfølgende meldte flere sig til at tage golfkørekort. Spil med en ven blev godt 
modtaget blandt klubbens medlemmer og mere end 50 deltog og sammen med annoncering og 
orienteringsmøder meldte der sig så mange, at vi den 22.8. kunne starte årets sidste hold op med 27 
deltagere. 

 

Vi har haft et vintertilbud til de, der ikke ville i gang med golfkørekortet i år. Vintertilbuddet omfatter 
3 individuelle golflektioner, spil på par 3 banen og benyttelse af træningsfaciliteterne indtil marts for 
kr. 400,-. Til marts 2017 kan man så mod betaling af yderligere kr. 595,- tage kørekortet. P.t. har 31 
taget imod vintertilbuddet og det 1. hold er således allerede på plads til foråret. 

 

En stor tak til udvalgets medlemmer, som troligt uge efter uge tager sig af de nye, ikke mindst via 
onsdagsmatcherne. Det er jeres fortjeneste, at klubben den vej får mange nye medlemmer. Tak. 
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I 2016 blev der gennemført 4 klubmatcher med i alt 456 deltagere, hvilket giver et gennemsnit på ca. 
114 spillere per match.  

 

I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til vores trofaste match sponsorer: 

Nykredit Erhverv  / Carl Backs – makker match med 64 flights/128 deltagere 

Pink Cup – velgørenhedsmatch – med 88 flights   

AL Bank – makker match med 66 flights /132 deltagere 

BGK – makker match med 54 flights/108 deltagere 

 

Årets sidste match - jule matchen sponsoreret af Golfstore v. Janet og Frank Atkinson - er af natulige 
årsager ikke med i ovenstående – men vi håber også på stor opbakning til denne match. 

 

En stor tak for støtten og ikke mindst de flotte præmier. 

Endvidere skal der lyde en stor tak, til Valtor Offshore, for sponsoratet til vor juniormatch, åbnings og 
afslutningsmatchen samt til Danbolig for støtten til vor begynder arbejde. 

 

Gennemførelsen af ovennævnte matcher har kun været muligt grundet vore sponsorer samt ikke 
mindst et stort arbejde af matchudvalget og andre frivillige. 

Det er dejligt, at konstatere, at antal tilmeldinger, til klubturneringer fortsat er stigende og i 2016 
nåede det højeste niveau i 9 år – godt gået.  

 

I 2017 forventer vi, at bibeholde antal matcher med den lille ekstra ”krølle”, at årets afslutningsmatch 
bliver en 25 års jubilæums match – den forventede dato er lørdag 9. september – så sæt allerede nu 
kryds. 

 

 
 

Har du lyst / mulighed for at være sponsor for en match – lad os det endelig vide – der er plads til dig.  

 

Husk vi skaber rammerne – I medlemmer udfylder dem! 
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Company day 
For 23. gang i klubbens historie blev der i august afholdt Company day.  

 

Og som vanligt blev dagen tilsmilet af godt vejr.  

Ligeledes en dag, hvor stemningen var i top og som ikke blev mindre under og efter den efterfølgende 
spisning.  

 

En sådan dag kan kun gennemføres ved hjælp fra mange sponsorer - så en stor tak til alle sponsorer, 
hjælpere og ikke mindst arbejdsgruppen heromkring og ligeledes ikke mindst, for det økonomiske 
bidrag, til junior afdelingen. 

En stor TAK herfor. 

 

Klubmesterskab 
Klubmesterskaberne blev igen afholdt over en weekend – grundet en del konstruktiv kritik blev det i år 
valgt at afholde klubmesterskabet uden for de af DGU anbefalede datoer – som ellers tidligere har 
været kutyme. Dette blev gjort for ikke at ”konflikte” med greenkeepernes arbejde på banen (læs: 
propning af greens). 

 

I år med deltagelse af 76 spillere mod 75 i 2015. 

 

En weekend, hvor der blev vist spændende og god golf med en del af klubbens medlemmer som 
tilskuere til de spændende finaler. 

Som et ekstra ”krydderi” i år, blev der vist live scorer på Info-skærmene samt på et TV i Restauranten, 
med scorerapportører efter hul 5, hul 9 og hul 15. 
Derudover blev der kørt ”mini” baneservice med kaffe, kage, frugt og slik. 

Desværre var det igen i år, kun muligt at afholde klubmesterskab i 7 af 10 rækker. 

 

Vinderne blev: 

Junior pige: Camila Pedersen 

Junior drenge: Jeppe Thybo 

Damer: Min Guldberg Hansen 

Herre: Rasmus Lykke-Kjeldsen  

Midage dame: Aflyst 

Midage herre: Thomas A. Jørgensen  

Senior damer: Aflyst 

Senior herre: Brian Lauridsen 

Veteran damer: Lilli Frøkjær 

Veteran herre: Neil P. Elston 

 

Et stort tillykke til vinderne og tak til alle deltagere for indsatsen samt til de personer, som stod for den 
praktiske afvikling. 
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BGK Elite – beretning vedrørende sæson 2016 
 

Alle målsætninger opfyldt – og vi skal raskt videre og opad! 

 

BGK Elite begyndte sæson 2016 d. 3. november 2015. I forbindelse hermed blev der bl.a. gjort status 
for sæson 2015, konsolidering af målsætning for 2016, samt forventningsafstemning udvalg og spillere 
imellem vedrørende aktiviteter i øvrigt i 2016. I forbindelse med sæsonstarten blev der specifikt 
tilkendegivet kritik af primært banestatus og sekundært tidspunkt for placering af de årlige 
Klubmesterskaber. Anbefalingen fra såvel Eliteudvalg som spillere var, at flytte Klubmesterskaberne 
ca. en måned frem til ultimo august. Resultatet blev at Klubmesterskaberne i sæson 2016 blev henlagt 
til sidst i august. BGK Eliteudvalg skal opfordre til at denne placering fastholdes. 

 

Holdturneringen 2016 i regi af Danmarks Golf Union (DGU) blev netop og som forventet, både 
spændende og udfordrende. Det varer reelt indtil sidste turneringsrunde spændende om, hvorvidt 
målsætningerne for såvel Eliteafdelingen som de enkelte hold blev nået! Og det gik på godt jysk ikke 
så ringe endda. 

 

Status efter sæson 2016 blev at 2. DIV V, Herrer – Pulje 4 var meget tæt på i 5. runde at spille dog i 
oprykningsspillet, så måske har vi mulighed for revanche i næste sæson. BGK blev 2´er i puljen foran 
Varde, der blev slået 13:5 i sidste match. Det blev de meget kede af det – men det må de så leve med. 
Gyttegård blev suverænt sidst i puljen og rykker ned. 

 

3. DIV V, Herrer – Pulje 8 var kommet lidt skævt fra start, men sluttede dog mere end almindeligt 
pænt af i 6. runde. Sønderborg blev puljevinder – på trods af et nederlag til BGK på 14:0.  Esbjerg og 
BGK kom på hhv. 2. og 3. plads i puljen og Benniksgaard rykker ned 

 

4. DIV V, Herrer – Pulje 8 blev Varde puljevinder og rykker grundet de særlige 
turneringsbestemmelser i denne sæson direkte op i 3. Division. BGK blev 2´er og vandt bl.a. 

9:5 over Varde. Kaj Lykke blev 3´er og Sdr. Jylland rykker ned i Kvalifikationsrækken. 

 

3. DIV V, Damer – Pulje 4 blev Varde vinder i puljen foran Vejle og BGK (9:0 i sidste match over 
Åbenrå) og Åbenrå rykker ned! 

 

Målsætningen for sæson n2016 blev nået – ingen hold rykkede ned – hvilket er blevet en realitet, ikke 
mindst på baggrund af flid, engagement og vilje fra alle spillere, utrættelig indsats fra trænerne – og 
naturligvis støtten fra BGK Erhvervsklub ikke at forglemme. Kanon indsats fra alle – det dúr! 
Ydermere blev der spillet en hel del af ”de unge” og fremadstormende juniorer ind på også BGK 1. og 
2. hold Herrer. Alle har helt klart vist gejst og vilje til at ville kæmpe med alle fair midler til at ville 
vinde – for sig selv, for holdet og BGK. Det dúr! 

 

BGK Eliteudvalg har gennemført evaluering af den snart afsluttede sæson, med henblik på at 
planlægge sæson 2017. Målsætninger og plan for sæson 2017 kan findes på BGK Elite del af BGK 
hjemmeside. 

Det væsentligste grundlag og forudsætning for at både plan og heri indeholdte målsætninger kan 
opfyldes, er bl.a. at der er spillere til rådighed, med henblik på at understøtte og forfølge 
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målsætningerne. Der vil forventeligt netop være tilstrækkeligt antal spillere til rådighed, med henblik 
på at kunne stille tre herrehold og et damehold i sæson 2017. 

 

Og ser man tilbage på gejst og vilje fra den nu snart afsluttede sæson – så kan man allerede nu se frem 
til en spændende sæson 2017. Det er lige om et øjeblik. BGK Elite startede sæson 2017 op med 
Spillermøde 1. tirsdag i november 2016. 

 

Tak til alle frivillige omkring holdende, vores trænere og ikke mindst BGK Erhvervsklub for at gør det 
muligt at kunne opretholde et særdeles højt aktivitetsniveau henover hele sæsonen. 

 

Kim Meyer/ Eliteansvarlig 
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BGK Juniorafdeling 2016: 
 

BGK har 79 juniorer, hvoraf 28 er Par 3-bane medlemmer. De 79 juniorer er fordelt med 28 piger og 
51 drenge og er i alderen fra 5 til 18 år.  

Juniorafdelingen har udvidet aldersgruppen op til 21 år – så vi i dag er en junior- og ungdomsafdeling. 
Alle op til 21 år kan deltage i juniorafdelingens træning, turneringer og aktiviteter. 8-10 ”gamle” 
juniorer har i 2016 benyttet sig af det tilbud. 

 

Juniorudvalgets vision er at skabe et godt golf/ungdomsmiljø, hvor alle børn og unge i klubben har 
mulighed for at udvikle deres golfspil igennem træning, leg og spil. Juniorudvalget skaber rammerne 
for, at alle i juniorafdelingen har mulighed for at deltage i fællesskabet med golfspil, venskaber og 
sammenhold. Juniorudvalget ligger stor vægt på det sociale og bredden. Det skal være sjovt, det skal 
være lærerigt og der skal være mulighed for at udvikle sig både som golfspiller og menneske. 

Visionen er med juniorbredde at skabe elite. Vi skaber muligheder for dem, som med en stor vilje, 
arbejds- og træningsindsats udvikler deres talent og bliver dygtige golfspillere. Det er glædeligt, at 
juniorafdelingen i disse år opfostrer en del nye talenter til elite-afdelingen. Juniorudvalgets største 
opgave er, at skabe rammerne på en sådan måde, at alle juniorer bliver en del af et fællesskab, at de 
bliver en del af Breinholtgård Golf Klub og får en god klub ånd. Det er vigtigt både at lære 
golfreglerne, men det er også vigtigt at lære etikettereglerne i klubben og generelt på golfbanen, så 
man som ungt menneske kan begå sig på alle golfbaner og dermed kan være gode ambassadører for 
Breinholtgård Golf Klub. 

Vigtigst af alt for os er det, at vore juniorer og unge værdsætter den støtte vi får og de muligheder, vi 
har. Intet kommer af sig selv. Hvis man vil have, må man også yde. 

 

”Junior-dagen” i Breinholtgård Golf Klub er, som det har været i mange år, fredag og det er på disse 
fredage at sammenholdet og venskaberne skabes.  

Der er golfrelaterede arrangementer hver fredag eftermiddag fra 1. april til midt i oktober.  

Ved fredagsmatcherne er der forskellige matchformer og gennemgående turneringer. Vi har 
juniorspillere i alle aldre og på alle niveauer, så fredagsmatcher afvikles både på stor og lille bane - og 
alle juniorer er meget velkomne.  

 

Blue Water Open er en gennemgående turnering, som afvikles en gang i måneden. Der er afviklet 6 
matcher i år og der er spillet i 3 rækker og der har i gennemsnit været 30 deltagere ved hver match. I 
alle 3 rækker spilles der om vandrepokaler, som kommer med dagens vinder hjem, indtil næste match 
afholdes. Ved sidste match i oktober måned blev årets samlede vindere fundet. C-rækken, som 
afvikles på par 3-banen, blev vundet af Alexander Holmegaard. De 2 andre rækker blev afviklet over 
9 huller på stor bane. B-rækken blev vundet af Vitus Duelund Jepsen, efter omspil mod Victor Groth 
Pedersen. Omspillet blev afviklet som 18 hullers hulspil på puttinggreen ved Afslutningsmatchen den 
29/10. A-rækken blev vundet sikkert af Mads Munkgaard Pedersen. Alle tre vindere har nu 
modtaget vandrepokalerne med eget navn indgraveret. Stort tillykke til jer alle 3. 

Blue Water Shipping har i denne sæson været ny sponsor på denne match, hvilket vi siger stor tak 
for. 

 

På de øvrige fredage spilles der enten ”normal” fredagsmatch, på par 3-banen og 9 huller på stor 
bane, eller der afholdes andre aktiviteter som bl.a. Short Game match, Venne-match eller 
Boldopsamling. I år har vi som noget nyt inviteret Breinholtgård Erhvervsklub og Eliteafdelingen 
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en fredag til en match, hvor Junior- og eliteafdelingen spillede mod Erhvervsklubben og sidst på 
sæsonen blev to KIK inviteret til en fredag med match og hygge i juniorafdelingen. 

 

Tak til forældre og bedsteforældre, som troligt kommer fredag efter fredag og giver en hånd med. 
Da vi har mange små spillere, både på par 3 banen men også på stor bane, har vi et stort behov for 
mange hjælpere, så tusind tak for opbakningen. En stor tak til juniorudvalgets medlemmer, som 
hjælper til om fredagen både med matchafvikling, forplejning og oprydning. Tak til Rikke Porsholdt 
Thrane for at være hovedansvarlig for afvikling af fredagsarrangementerne og tak til Helle Pedersen 
for at holde styr på køkkentjansen. 

 

2. april blev der afholdt opstartsmøde og Opstartsmatch. Val Controls vendte i år tilbage som 
sponsor på denne match, hvilket vi er meget glade og taknemlige for. Matchen blev afviklet som en 
greensome generationsmatch med 24 deltagere på par 3-banen og 44 deltagere, som spillede 18 huller 
på stor bane.  

 

Som noget i nyt i denne sæson inviterede juniorafdelingen til Bedsteforældrematch, hvor alle 
bedsteforældre og børnebørn kunne deltage. Matchen blev afviklet den 6. maj med 66 deltagere. 
Matchen blev afviklet som en greensome stableford på både par 3-banen og på stor bane. Der var 19 
par på par-3 banen og 14 par, som spillede 18 huller på stor bane. Tak til alle bedsteforældre for den 
store opbakning. Vi synes, at det var en super god og hyggelig dag og vil invitere igen i 2017, hvor vi 
selvfølgelig håber, at I har lyst til at deltage. 

 

Junior-Cup er en landsdækkende turnering, hvor der spilles slagspil fra scratch og der findes en 
vinder i hver aldersgruppe for både piger og drenge. Lærke Møller-Jensen, Thomas Guldberg 
Nielsen, Perle Porsholdt Thrane, Vitus Duelund Jepsen, Mads Munkgaard Pedersen, Nicolai 
Dahl, Jeppe Thybo, Emma Mølleskov Pedersen og Simon Damgaard vandt deres årgange og gik 
videre til distriktsmesterskaberne. Tillykke til jer alle. Vores årgange er desværre ikke så store, men vi 
håber på flere deltagere og større kamp om placeringerne i næste sæson. 

 

I DGU juniorholdturnering har vi i år haft 6 hold tilmeldt. Turneringen afvikles som en hulspils-
turnering fra scratch, hvor hvert hold består af 3 spillere. På U16D deltog Perle Porsholdt Thrane, 
Markus Damkjær og Thomas Guldberg Nielsen, U16B Lærke Møller-Jensen, Mads Munkgaard 
Pedersen og Oliver Willumsen, U22B Emma Mølleskov Pedersen, Jesper Porsholdt Thrane og 
Mathias Laustsen samt 3 U22A-hold sammensat på følgende måde: 1: Nicolai Dahl, Jeppe Thybo og 
Frederik Porsholdt Thrane, 2: Frederik Gydesen Hansen, Jacob Kiellberg og Jakob Porsholdt Dam og 
3: Anders Vad Christensen, Jacob Lykke-Sørensen og Morten Porsholdt Dam. 3 hold vandt deres 
puljer. U16D samt U22A med Nicolai, Jeppe og Frederik og Anders, Jacob og Morten. De 2 hold 
i U22A kom til at spille mod hinanden i en mellemrundekamp, hvor det var holdet med Anders, 
Jacob og Morten, som vandt. Dette hold og U16D spillede landsdelsfinale i Ørnhøj Golfklub men 
begge hold måtte desværre se sig slået i første runde og dermed sluttede holdturnerings-eventyret for i 
år. Tusind tak for indsatsen til alle holdledere, både de spillende og dem, som også er med som 
chauffører. 

 

I JDT turneringen, som afvikles over 6 slagspilsrunder, hvor de 4 bedste runder er tællende, havde vi 
igen i år rekord stor deltagelse fra BGK. Følgende spillere deltog: U22: Jacob Kiellberg, Frederik 
Porsholdt Thrane, Mads Møller-Jensen, Frederik Gydesen Hansen, Mathias Laustsen og Jakob 
Porsholdt Dam. U19: Emma Mølleskov Pedersen, Anders Vad Christensen, Jesper Porsholdt Thrane, 
Jeppe Thybo og Nicolai Dahl. U16: Mads Munkgaard Pedersen. U14: Lærke Møller-Jensen, Oliver 
Lund Willumsen og Vitus Duelund Jepsen. Efter en utrolig flot indsats og engagement fra både 
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spillere og holdleder Claus Pedersen igennem hele sæsonen, stod resultatet sådan, at spillerne fra 
Breinholtgård Golf Klub vandt 3 ud af 4 puljer og BGK fik 9 spillere med til henholdsvis Mini- og 
Supercup.  U22 blev vundet af Jacob Kiellberg med Mads Møller-Jensen, Jakob Dam og Frederik 
Thrane på de næste pladser. Anders Vad Christensen vandt U19 med Jeppe Thybo på 2. pladsen og 
Jesper Thrane og Emma Mølleskov Pedersen som henholdsvis nr. 5 og 7. Vitus Duelund Jepsen 
vandt U14. Stort tillykke til jer alle og stor tak til Claus Pedersen, der med sit store engagement har 
gjort denne turnering til en super god, spændende og social turnering for vore spillere. Sidste match i 
JDT blev afholdt på BGK med stor succes. Tusind tak til alle der hjalp denne dag, så vi igen kunne 
vise Breinholtgård Golf Klub fra den allerbedste side. Vi viste en flot bane frem, et godt klublokale 
med mulighed for at opholde sig i det dårlige vejr, en pro-shop som var behjælpelige både med 
trolleyes, ekstra handsker, paraplyer og fine præmier og en restaurant med god mad og hygge. Alt i alt 
en super god dag, selvom vejret bestemt ikke var med os. 

 

Ribe Amts Junior Tour er lig med sammenhold og gode golfoplevelser. Vi har I år haft 29 
forskellige spillere med på holdet, når vi har spillet mod klubberne fra det gamle Ribe Amt og Royal 
Oak. Turneringen er afviklet over 8 spillerunder på 8 forskellige baner. Hver klub må ved hver match 
stille med 15 spillere op til 18 år og 5 spillere i PLUS-rækken, hvor spillerne er 19-21 år og BGK har 
været meget tæt på at være fuldt hold hver gang. Det er i denne turnering, at man kan deltage, så snart 
man er frigivet og vi har i år haft 7 helt nye spillere med. Efter at vi har haft nogle år, hvor vi nærmest 
ikke har været til at skyde igennem, måtte vi i denne sæson se os placeret på en 3. plads i turneringen – 
efter Esbjerg Golfklub og Kaj Lykke Golfklub. Turneringen er stadigvæk en fantastisk turnering, hvor 
vi i BGK altid løber med sejren i hygge og sammenhold efter matcherne. Tusind tak til Jesper 
Pedersen for den store indsats, som holdleder igen i år. 

 

Titleist & Footjoy West Coast Masters 2016 blev igen i år afviklet i den første weekend i juli og 
med dygtige golfspillere, mange hjælpere og en fantastisk god stemning. Turneringen var fyldt op – og 
endda lidt mere end det. Vi udvidede feltet i år fra 76 spillere til 82 fordelt med 16 piger og 66 drenge. 
Det er første gang i mange år, at pige-rækken har været fyldt op. Fra Breinholtgård Golf Klub deltog 
følgende: Camilla Pedersen, Emma Pedersen, Jacob Lykke-Sørensen, Frederik Thrane, Jacob 
Kiellberg, Anders Vad Christensen, Simon Damgaard, Nicolai Dahl, Jakob Dam, Jeppe Thybo og 
Morten Dam. Ud af de 11 spillerede klarede Camilla, Jacob Lykke-Sørensen, Morten og Jeppe cuttet 
og kvalificerede sig til søndagens finalerunde. Jeppe lå efter de første 36 huller på en delt 1. plads 
og Morten på en 3. plads blot et slag efter. Så det blev en rigtig spændende søndag med 2 BGK-
spillere i førerbolden. Morten endte på en delt 2. plads og Jeppe på en delt 4. plads i det utrolig tætte 
felt. Stort tillykke til Jeppe Thybo og Morten Dam. TWCM’s succes, som landsdækkende 
ranglisteturnering, er helt klart den store opbakning, som findes blandt klubbens medlemmer, de 
velvillige sponsorer, samarbejdet med SOS-Børnebyerne, arbejdsgruppen bag TWCM, restauranten, 
pro-shoppen, greenkeeperstaben og banens ejere. Tusind tak til alle jer, som ydede en indsats. Vi håber 
at se jer alle igen til TWCM 2017 den 30. juni – 2. juli 2017. Tak for godt samarbejde i TWCM-
udvalget.  

 

I denne sæson fandt vi en klubmester i både pige- og drengerækken. Det var glædeligt, at pige-
rækken kunne gennemføres for første gang siden 2008. Juniorrækkerne afgøres over 36 hullers 
slagspil fra tee 52 og 60. I pigerækken var der 4 deltagere og i drengerækken var der 8 deltagere. 
Klubmestrene blev Camilla Pedersen med 161 slag og Jeppe Thybo med 152 slag. Stort tillykke til 
jer begge. Camilla spillede formidabel golf og havde også langt den bedste score i pige- og 
damerækken efter lørdagens 36 huller. Camilla gik videre til søndagens hulspilsmatcher som nr. 1 og 
skulle møde sidste års klubmester Elisabeth Joensen i semifinalen. Camilla vandt 6-4 og var dermed 
klar til eftermiddagens finale. Camilla startede rigtig godt, men måtte til sidst se sig slået af Min 
Guldberg Hansen 3-1 i finalen. En super flot indsats af Camilla. Tillykke Camilla med 2. pladsen i 
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damerækken. Jeppe var desværre et slag fra at kunne deltage i herrerækkens hulspilsturnering om 
søndagen. 

 

Weekendturen gik igen i år til Rødding Fritidscenter og med golfspil i Royal Oak Golfklub både 
lørdag og søndag. Der var 25 deltagere, som tog af sted fredag eftermiddag og lørdag kom 8 par 3-
bane medlemmer. Alle havde en fantastisk dejlig tur med masser af golfspil, rundbold, boldspil, 
svømning, leg og socialt samvær. Tusind tak til Jesper Pedersen, Claus Pedersen, Jesper Pedersen 
og Jacob Thrane for en super god week-end tur. 

 

Sommercamp afholdes over to dage på Breinholtgård. Frank Atkinson og Klaus Aagesen stod for 
træning, spil og konkurrencer begge dage indtil kl. 16. Der var 15 deltager, som trodsede vejr og vind 
og fik et par gode dage på Breinholtgård. Jesper Pedersen og undertegnede stod for aftenens 
aktiviteter. Opsætning af telte, speedgolf, spisning og natgolf. Teltopsætningen gav diverse 
udfordringer, speedgolf gav sved på panden, spisningen med Thomas Roed Skov ved grillen var helt i 
top og natgolfen er altid en sjov og udfordrende match. Tusind tak til Jesper Pedersen for indsatsen, 
som indebar en overnatning i telt og en stor tak til Frank og Klaus for et par gode, sjove og lærerige 
dage. Tak til Helle Pedersen for levering af morgenmad og tak til I andre, som gav en hånd med. 

 

Off-golf er lig med fysisk træning, boldspil og sjov hver søndag fra første weekend i november til 
midt i marts i boldspilhallen på Hjerting Skole. Off-golf sæson 2015/16 bød også på bowling, 
julehygge og skøjteløb. Den 13/3 sluttede off-golf sæsonen med en tur til ECCO-Centret i Tønder og 
en tur i Legeland for de yngste. Tak til Claus Pedersen, Jesper Pedersen, Kim Willumsen og 
Henrik Thrane for sæson 2015/16. Off-golf sæson 2016/17 er lige gået i gang. Der er på nuværende 
tidspunkt 23 tilmeldte i alderen fra 10 – 20 år og i denne vinter er det Claus Pedersen, Jesper Pedersen, 
Henrik Thrane, Jacob Thrane og Søren Thybo, som står for aktiviteterne. 

 

Alle frigivne juniorer får tilbudt træning hver lørdag vinteren igennem. De ældste juniorer får 
træning af Klaus og Frank og de yngste bliver trænet af de ældste juniorer/ynglinge. Vintertræningen 
2015/16 fungerede rigtig fint og 2016/17 er netop startet op.  

 

Juniorer fra årgang 2003 og ældre har også mulighed for at deltage i Crossfit ved Emcare i 
Helgolandsgade fra mandag den 7/11-2016 til ultimo marts 2017. 

 

Ved Valtor Offshore Afslutningsmatch den 29/10 blev der spillet Ryder-Cup. Der var 38 spillere fra 6 
år og opefter, som spillede Foursomes, Bestballs, 1 single og stigegolf. En stor tak til Mathias 
Gladbjerg og Rasmus Lykke-Kjeldsen, som deltog som holdkaptajner. Mathias, som var 
holdkaptajn for holdet med de ”Røde huer”, lagde godt fra land, men blev i de sidste to bestball-
matches overhalet af Rasmus og de ”grå huer”. De grå huer og Rasmus Lykke-Kjeldsen vandt 
matchen med 16 ½ mod 12 ½. Omkring 30 voksne kom og deltog i afslutningen med spisning, 
præmieoverrækkelse og diverse kåringer og uddelinger. Tusind tak til Valtor Offshore A/S for støtten 
i 2016. 

 

Årets Junior sæson 2016 blev Vitus Duelund Jepsen.  

Trænerteamet kårede Vitus Duelund Jepsen som Årets Junior 2016. Frank Atkinson stod for kåringen 
ved årets afslutningsmatch. Talen var igen skrevet kryptisk, så der var spænding til det sidste om, 
hvem der skulle have titlen og den meget flotte Wilson bag og ballbag broderet med ”Årets Junior 
2016”. Frank sagde bl.a. følgende til Vitus: Igen i år har det været svært at vælge Årets Junior. Mange 
drenge og piger gør det rigtig godt og er flittige. Sidste år var Perle Årets Junior, men i år bliver det 
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IKKE en pige. Den unge mand er altid betænksom og hjælper meget gerne de yngre. Han har deltaget 
i RAJT mange gange, i klubmatcher, Blue Water Open, juniormatcher, klubmesterskabet, weekendtur 
og Sommercamp. Han har deltaget i JDT og han vandt U??. Han har vundet sølv-mærket i Short 
Game.  Han hjalp meget ved Titleist & Footjoy West Coast Masters og har hjulpet hos greenkeeperne 
flere gange i år. Han har potentiale til at blive elitespiller. Mange juniorer har modtaget denne pris og 
Mathias Gladbjerg, som sidder her som holdkaptajn, er et fantastisk eksempel på, hvad BGK’ 
juniorafdeling kan levere, hvis I unge mennesker vil ofre tid til træning, matcher og samvær på BGK – 
og det vil du. Årets Junior 2016 er VITUS – stort tillykke. Juniorudvalget ønsker Vitus et kæmpe 
stort tillykke med titlen som Årets Junior, det er rigtig flot og velfortjent. 

 

Det er altid med lidt vemod, at vi ved afslutningsmatchen skal sige farvel til en årgang. I år er det 
årgang 1998, som ikke længere er juniorer, når sæson 2017 starter op. Tusind tak til Emma Pedersen 
og Anders Vad Christensen for mange gode år sammen i juniorafdelingen. Husk at I altid er hjertelig 
velkomne i junior- og ungdomsafdelingen. Vi håber meget, at I fortsætter med at komme. 

 

Vi har stadigvæk Danmarks flotteste juniorer!!!! Juniorerne har igen i år haft mulighed for at købe 
klubtøj til en yderst fornuftig pris. Tusind tak, til Pro-shoppen ved Frank & Janet Atkinson og 
BGK’s Erhvervsklub for den kæmpe store støtte I yder til disse indkøb. Tak til Oil Power for Deres 
sponsorat på de røde poloer. 

 

Vi har mange arrangementer og mange fællesspisninger med juniorerne, så vi sætter utrolig stor pris 
på det gode samarbejde, vi har med restauranten. En stor tak til Linh og Tri.  

 

Tak, til Neil Elston, Klaus Aagesen og Frank Atkinson for mange timers god og spændende 
træning. 

 

Vi vil gerne i juniorudvalget sige en stor tak til alle vore hjælpere, til vore sponsorer, teamet bag 
Company-day, Begynderudvalget, BGK’s Erhvervsklub og Breinholtgård Golf Klub. I gør det 
muligt for os, at give juniorerne både sociale og sportslige utrolig gode forhold. Tusind tak. 

 

Tak, til juniorudvalgsmedlemmerne for det gode samarbejde i 2016. 

 

Tusind tak til alle juniorspillere, som gør det til en kæmpe fornøjelse at være i juniorafdelingen.  

 

Pernille Porsholdt Dam 

Juniorudvalgsformand 


