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Jubilæumstøj. 

Jubilæumstøj er nu kommet hjem i pro shoppen, til de som har bestilt. 

 

Har du ikke bestilt noget endnu, kan det bestilles i pro shoppen. 
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Der vandes på greens  
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Efter klokken 21.00 vil der i disse 

dage kunne forekomme greens, som 

er ved at blive vandet. 

 

Vandingen tager ca. 5 minutter og 

herefter kan der spilles igen.  
 

 

Bellis på banen  

 

 

 

Der er flere steder på banen konstateret bellis. 

 

Dette er en uønsket bevoksning på golfbanen, som der vil blive sprøjtet for. 

 

Vi har dog ikke haft mulighed for at gøre dette endnu, da det for at sprøjtemidlet 

skal virke, kræver temperaturer som ikke kommer under 6 grader i hele døgnet. 

 

Så snart temperaturene giver mulighed for det, vil der blive sprøjtet. 

   
  

Breinholtgård Golf skole   

 

 

14 + 15 JUNI 2017 (Begge dage inkl.) 

 

12 + 13 juli  2017   (Begge Dage inkl.) 

 

NIVEAU: HANDICAP 20 – 39  Damer og Herre 

 

Antal deltager:  6-9 person. 

 

Har du det svært ved at finde tid i din travle hverdag til at forbedre din golf? 

Så tilbyder jeg et intensiv 2 dages kursus i alle slagdiscipliner. 

 

Hvad kan jeg forvente? Når du deltager på kurset er du ”på” fra starten! Flere 
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timer på træningsbanen og 2 gange på golfbanen sammen med en træner. 

Fælles træning sammen med andre og i en rytme og et tempo du kan holde 

til.           

 

2 dage hvor du kun tænker på golf. 

 

Program : 

 

Dag 1 

Kl.08.30                           

Velkommen – vi mødes i klubhuset til rundstykker og kaffe 

Orientering om dagens forløb. 

 

Kl.09.15 / 10:30               

Putting Green session. Teknik tjek + Putter tjek  

 

Putting Drills som forbedrer dit swing. 

 

Kl.10:30 / 10:45               

 

Pause – Kaffe 

 

Kl.10:45 / 12:30               

 

Indspil. Chipping,Pitching og de slag som ligger ind imellem! 

 

Kl.12:30                             

Frokost i Restauranten (inkl.) 

 

Kl.13:30 / 14:30               

Bunker slag ( kom sikkert ud!) 

 

Kl.14:30                             

9 huller på par 3 banen.   Slut for i dag! 
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Program :  

 

Dag 2 

Kl.08:30                         

Vi mødes på Driving range 100 meter slag.  

 

Kl.10.00                         

pause / Kaffe 

 

Kl.10.15                         

Kølle slag ( Driver + fairway ) 

 

Kl.12:00                         

Frokost i restauranten (inkl.) 

 

Kl.13:00                         

18 huller på skoven/sletten (v/træner) 

 

Kl.18:00                         

Et glas vin på terrassen – slut 

 

Betaling og priser:       

2 dages golf kursus 

Rundstykker  + kaffe (dag 1) 

2 x let frokost (begge dage) 

Vin/vand på terrassen. 

 

Dkr.1500.00 pr.pers.  (betaling ved tilmelding) 

 

Med venlig hilsen 

Frank Atkinson 
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Golfens dag & Åbent hus  

 

  

 

Den 17. april holdt vi åbent hus og 

den 30. april var det Golfens dag. 

Begge dage var en stor succes, hvor 

der kom omkring 180 besøgende. 

Der kom flere nye medlemmer, samt 

nye til golfkørekortet, som startede 

her den 1. maj  

 

En stor tak til alle de frivillige, som 

var med til at gøre begge dage en 

stor succes.  
   

 

Der var stor aktivitet på puttingreen.  
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