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Forsidefoto:

Vinderne af årets første turnering - 

Nykredit Erhverv Open, med 117 deltagere. 

Se resultaterne på side 27.

GOLFKLUBBEN
Kontoret/Golf Manager

Mogens Mikkelsen 75 11 57 00

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag  kl. 8.00 - 15.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

 E-mail: gspro@bggc.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 18.00

Weekend/ helligdage: kl. 9.00 - 14.00

Restaurant Breinholtgård

Tri og Linh 75 11 57 00

 E-mail: restaurant@bggc.dk

Chefgreenkeeper

Hardy Mathiasen 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

Golfklubbens bestyrelse

Sven Jensen 40 10 95 98

Knud Erik Laursen 25 76 22 32

Peter Skjærbæk 61 55 90 00

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Pernille Porsholdt Dam 75 46 16 13

Susan G. Bailey 26 18 54 34

Jørn Ibsen 20 27 72 67
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KLUBUDVALG
Ny I Golf udvalget

Mentor: Jørn Ibsen 20 27 72 67

Vicementorer: Roar Hansen og Tommy 

Lund Nielsen. 

Ann Søvad, Anni T. Nielsen, Chri-

stian Sørensen, Finn Brynaa, Hanne 

Klausen, John Bluhme, Jytte Kjærbro, 

Jørn Pastwa, Kaj Pedersen, Karl Otto 

Bjerre, Preben Klausen, Ruth Peder-

sen, Steen Nyberg, Stephen Cullen, 

Susanne Bjerre og Thomas G. Bailey.

Hjemmeside

Formand: Niels Erik Jensen 75 15 07 59

Mogens Mikkelsen, Mie Lauridsen, 

Rikke Porsholdt Thrane.

Restaurationsudvalg

Formand: 

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Mogens Mikkelsen, Rikke Porsholdt 

Thrane, Tri og Linh.

Klublokale

Formand: 

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Edel Thomsen, John Nielsen, Maja 

Petersen og Jens V. Christensen (træ-

ningslokalet)

Eliteudvalg

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, 

Peter Meyer Hansen, Mikkel Meyer 

Hansen, Peter Skjærbæk og Min 

Guldberg Hansen.

Ordens- og Regeludvalg,

Handicapkomité

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Peter Degn Olsen, Jesper Mølleskov 

Pedersen, John Nielsen og Knud Erik 

Laursen.

Junior- og ungdomsudvalg

Formand: Pernille Porsholdt Dam

  75 46 16 13/23 46 00 11

Frank Atkinson, Anja Dakin Ottosen, 

Claus Mølleskov Pedersen, Helle 

Pedersen, Jacob Thrane, Jesper M. 

Pedersen, Lone Willumsen, Rikke 

Porsholdt Thrane.

Sportsudvalg

Formand: Peter Skjærbæk 61 55 90 00

Kim Meyer, Pernille Porsholdt Dam, 

Robin Thybo, Karin Thybo Olesen og 

Frank Atkinson. 

Sponsorer og turneringskalender

Formand: Peter Skjærbæk 61 55 90 00

Turneringsudvalg

Formand: Niels Erik Jensen 75 15 07 59

Frank Olsen og Peter Skjærbæk.

Baneudvalg

Formand: Knud Erik Laursen 

  25 76 22 32

Hardy Mathiasen, Sven Jensen, Sisse 

Droob, Mogens Mikkelsen, Frank 

Atkinson, Peter Ankersø og Søren 

Gammelgaard Nielsen.

Baneservice / banekontrol

Formand: Verner Pedersen 22 47 27 58

Samt en række frivillige hjælpere.

Klubber i klubben

Formand: John Nielsen 21 90 73 67

Jørn Juul Christensen og Jakob 

Kristensen.

Company Day

Formand: Allan Baun, 

Hans-Jørgen Lassen, Sven Jensen, 

Kim Damsgård og Niels Erik Jensen.

Regionsgolf Danmark

Kontakt: Ib Olsen 28 35 27 78

Brian Lauridsen.

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

info@bggc.dk
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Din  
stærkeste  
partner  
indenfor  
sikrings- 
løsninger

Helgolandsgade 22  
6700 Esbjerg

Tlf. 75 123 666  
Fax 75 453 532 
E-mail: elt@elt.dk
www.elt.dk

KÆRE MEDLEMMER
Der er forår i luften og vores flotte bane er klar til endnu 

en spændende sæson.

Det er derfor med glæde jeg kan byde nye såvel som 

gamle medlemmer velkommen til masser af dejlige stun-

der på Breinholtgård.

Som sædvanlig har vinteren været præget af travlhed 

fra bestyrelsens side med planlægning af den kommende 

sæson. Udover de sædvanlige aktiviteter har bestyrelsen 

to ekstra væsentlige opgaver for 2017, nemlig klubbens 

25 års jubilæum og en genforhandling af samarbejdsaf-

talen med klubejer. Opgaver som allerede har betydet 

en del ”overarbejde” og pænt med interessetimer. Det 

skal vi dog på ingen måde beklage, idet vi jo er valgt til at 

varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Det er 

en spændende opgave, vi brænder for at løse på bedste 

måde.

KLUBBENS 25 ÅRS JUBILÆUM

2017 vil stå i jubilæumsårets tegn, hvilket I kan læse mere 

om i dette blad. Det glæder mig rigtig meget at kunne 

oplyse, at jubilæet er et fælles projekt, hvor såvel klub 

som baneejer fejres. Derfor trækkes på samme ham-

mel både sportsligt og økonomisk. Vi har i fællesskab 

afsat ikke mindre end 200.000 kroner til aktiviteter, som 

kommer den almindelige klubgolfer til gode. Vi håber 

naturligvis som altid, der vil være stor opbakning fra Jer 

medlemmer til vore tiltag, så lover vi til gengæld, at det 

ikke bliver kedeligt.

SAMARBEJDSAFTALEN

Bestyrelsen har blandt andet det mål, at der skal være 

åbenhed om, hvad der foregår i klubben. Derfor er det 

også naturligt at nævne lidt om vort arbejde med en 

revision af samarbejdsaftalen mellem klub og baneejer. 

En revision der gerne skulle munde ud i en fremtidssikret 

aftale. 

Siden den nuværende aftale blev indgået, har mange 

væsentlige ting ændret sig. Der er ikke længere venteli-

ster, og medlemstallet i danske golfklubber er vigende, 

således også hos os. Ligesom der ikke længere af konkur-

rencehensyn betales indskud fra nye medlemmer. Det 

har betydet, at indtægterne til baneejer er væsentlige 

lavere end forventet ved aftalens indgåen. Dette påvirker 

også klubbens økonomi i negativ retning. De indledende 

konstruktive drøftelser er påbegyndt, og min forhåbning 

er, at en ny aftale er på plads inden årets udgang. Vi vil 

naturligvis ikke referere fra selve forhandlingsforløbet, 

men så snart en ny aftale er på plads, vil der komme en 

udmelding om, hvad det betyder for klubben og Jer 

medlemmer.

Men – men - I år skal vi ramme fairways noget oftere, 

på greens i færre slag, og selvfølgelig ganske få putts – 

det kan kun blive et stort år.

Godt forår.

Vi ses derude.

Sven 

Klubbens formand - Sven Jensen.
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OPLEV
FRITZ HANSEN
Lad dig inspirere af de

danske tidløse klassikere og
formfuldendte design.

LYNGBY
Jernbanevej 8A 

ESBJERG
Storstrømsvej 2 

VEJLE
Ladegårdsvej 3 

ODENSE*
Amfipladsen 9 

NYHEDER OG TILBUD      
Web: ingvardchristensen.dk 
Facebook & Instagram: 
@ingvardchristensen

*De viste produkter fås ikke i Odense
  



Breinholtgård Golf Klub 1992-2017:

SÆT KRYDS I KALENDEREN VED UGE 33 I AUGUST!
Hip-hip hurra! Og så det lange!

Om der er noget at fejre? Ja, mon ikke... 2017 er 25-året 

for stiftelsen af Breinholtgård Golf Klub og for indvielsen/

ibrugtagningen af den første udgave af det golfanlæg, 

som vi kender i dag, og det jubilæum kan i sig selv være 

en god begrundelse for fejring.

Men i vores historie hører der mere til. For klub og 

bane er om noget eller nogen simpelthen udtryk for 

Esbjergs DNA: Den unge by ved porten til Nordsøen med 

muligheder og igangsættertrang, med resultatorienteret 

virkelyst og med blik for andet end det kendte.

Det er en historie, der rækker langt tilbage - længere 

end de 25 år. Det er en historie, der er markant i dagens 

virkelighed. Og det er en historie, der fortsat rækker frem. 

Så meget Esbjerg, som noget kan blive.

Det er en historie, der for os begynder med den 

Christen Breinholt, som har givet navn til vor klub, men 

også lagt fundamentet for det, der i dag er et smukt og 

særpræget golfbaneanlæg. Han kom som ung til den 

ligeledes unge by, som virksom med kreatureksport fra 

det nye havnemiljø, men med blik for, at der også var 

muligheder i havnens bagland.

Han var en af dem, der virkeliggjorde Dalgas’ ord efter 

1864, at det udad tabte skulle indad vindes, og skabte 

omkring det gamle Guldager sogn i et hedeområde en 

plantagevirksomhed, der bidrog til skabelsen af arbejds-

pladser og værdier i en rum tid.

Springer vi frem i tiden, står en ny generation af 

iværksættere klar til at tage over og forandre et koncept, 

der ikke længere kunne bære: Møbelhandlerfamilien 

Christensen og købmandsfamilien Droob så andre mulig-

heder i Breinholtgårds jorder, satsede på, at golfsporten 

virkelig var under forvandling fra et elitært image til en 

folkesport, der kunne samle på tværs af generationerne.

Esbjerg-DNA’et levede og virkede. Og derfor kan vi 

fejre 25 års jubilæum i et fællesskab klub og bane.

Et værk undervejs

De tråde, der trækkes fra fortid til nutid, er hentet fra en 

af jubilæumsårets markante markeringer: Udgivelsen af 

et jubilæumsskrift, der fortæller den fælles historie i tekst 

og billeder, gamle dokumenter og nyere fotografier. Det 

er et enmandsværk, en formidabel indsats præsteret af 

klubbens tidligere mangeårige formand, Mogens Heyk 

Petersen, som har stået på hovedet i alle slags samlin-

ger og arkiver og protokoller for at få historien og dens 

personer placeret så præcist som muligt. Værket er, mens 

denne artikel skrives, i sin afsluttende redigeringsfase, og 

klubbens medlemmer vil naturligvis blive behørigt orien-

teret, når det er endeligt klar til publicering. Det samme 

gælder en række andre tiltag fra idé-gryden, der er til 

overvejelse – bl.a. om muligheden for at tiltrække ekstra 

gæster og interesserede i jubilæumsåret. Som tingene 

bliver konkrete, bliver der orienteret via klubbens elek-

troniske nyhedsbrev, og det samme gælder løbende, når 

konditionerne for de vedtagne arrangementer er i orden. 

Følg med, det bliver forår og sommer med go!

Ønsket om et jubilæumsskrift med betoningen af det 

historiske var blandt de første, da jubilæumsafviklingen 

blev sat til diskussion. Men et særligt jubilæumsudvalg 

i klubbestyrelsens regi har ellers brugt vintermåneder 

til at diskutere og undersøge en række oplæg. Udvalget 

har haft klubformand Sven Jensen som formand og som 

medlemmer baneudvalgsformand Knud Erik Laursen, 

begynderudvalgsformand Jørn Ibsen, juniorudvalgsfor-

mand Pernille Porsholt Dam, tidligere formand Mogens 

Heyk, golf manager Mogens Mikkelsen, club pro Frank 

Atkinson, Bente Kirkegaard som tilforordnede for en 

jubilæumsfest og Niels Erik Jensen for særlige turnerings-

arrangementer.

54 huller golf

Som det fremgår af overskriften til denne artikel finder 

hovedparten af arrangementerne sted i uge 33, men ikke 

uden undtagelser. For eksempel skulle der gerne, når 

dette klubblad er på gaden, være god gang i salget af 

lodder til et stort jubilæumslotteri med værdifulde gevin-

ster - golf-udlandsrejse med Bravo, golfudstyr fra Wilson 

og sko fra ECCO. Til gengæld må de heldige vindere vente 

helt til august med at få spændingen udløst.

På det sportslige plan byder Breinholtgård Golf Klub i 

slutningen af juli landets skrappeste golfere på en virkelig 

udfordring: Marathon-golf. Værsgo’, tre gange 18 huller 

golf spillet på én dag. Der bliver sørget for forplejning 

undervejs. Det er en åben turnering med begrænset 

tilmelding (og dermed deltagelse efter “Først til mølle”-

princippet). FORTSÆTTES…

En af jubilæumsårets små, men absolut synlige lanceringer er 

en bil-streamer, der vil bringe Breinholtgård-navnet rundt i 

landskabet sammen med slogan-budskabet, at vi er mere end 

golf! 
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NYHED

KOM OG BESØG VORES FLOTTE 500 M2 STORE BRUGSKUNST SHOP
LÆKKERIER

KÄHLER FRA 129,-

KUBUS stage 
eller skål 979,-

RAVN 549,-

NYHED
Ventes 15. april

GLAS fra 199,-

GLOBE VASER fra 199,-

Åbningstider
Mandag - fredag  10.00-17.30
Lørdag   10.00-14.00
Søndag* 10.00-14.00
*Åbent 1. søndag i mdr.

Adresse
Strandby Plads 7  
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 88 66
www.bo-bedre.com

Jakob Gladbjerg 
Indehaver

Ove Dahl Jensen 
Indehaver

Danny Lindgren 
Butikschef

Paula Jakobsen 
Boligtilbehør

Mette Pontoppidan 
Boligtilbehør

Trine Hansen  
Boligtilbehør

Mikael Lokjær 
Møbelhandler

Anders Duus
Møbelhandler

Lennart Borgvardt 
Møbelhandler

Morten Dam 
Møbelhandler



I jubilæumsugen holder vi os til de lukkede turnerin-

ger - det er vores klub, det er vores matcher, og det er vo-

res fest! “Klubberne i klubben” står for en match onsdag 

den 16. august, hvor hver klub har hold med i forhold til 

medlemstal, og fredag den 18. august står  i juniorafde-

lingens tegn - og den lover de voksne om ikke kamp til 

stregen, så oplevelser til stregen.

Den store finale

Og så lørdag den 19. august brager det virkelig løs fra 

morgenstunden med foursome golf på alle fire banefor-

løb: Skoven-Sletten for de hold, der vil spille 18 huller, 

Ådalen for de hold, der vil nøjes med 9, og Par 3-banen 

for det begynderhold, der på dette tidspunkt er på vej til 

golfkørekortet, i selskab med eventuelle non-golfere med 

relation til klubben. For at så mange som muligt af klub-

bens medlemmer kan være med, bliver det med dobbelt-

start på hullerne, men da der er en grænse for alt, så også 

her med deltagelse efter “Først til mølle”!

På det sociale område rundes jubilæet af med to be-

givenheder: En indbudt reception tirsdag den 8. august 

for venner af klubben, forretningsforbindelser, tidligere 

medarbejdere, repræsentanter for kommunen, Dansk 

Golf Union og venskabs- og samarbejdsklubber, der får 

lejlighed til at hilse på nogle af Breinholtgårds nøglemed-

lemmer og -medarbejdere - og det er på 25 års dagen for 

den officielle åbning af banen.

Og så bliver det lørdag aften den 19. medlemmernes 

tur: Den helt store festlige jubilæumsfinale med årets grill 

party i Esbjerg! Intet mindre kan gøre det. I samarbejde 

med Breinholtgårds daglige restauratørpar stiller Jøn-

nes Grill op med det store udstyr, og der bliver sørget for 

både vådt og tørt, så ingen går sultne fra borde: Musik, 

sang og bægerklang garanteres. Ingen lange taler, men 

præmieuddeling fra lørdagens store turnering og afslø-

ring af vinderne i det gevaldige jubilæumslotteri.

Find bare danseskoene frem og børst sommerhabit-

terne af. Det bliver en fest, der vil blive husket - og båret 

med til de næste 25 år på Breinholtgård!

Nils Thostrup

JUBILÆUMSLOGO
I forbindelse med golfklubbens 25 års jubilæum i år, har 

Jubilæumsudvalget fået udarbejdet et jubilæumslogo 

som ser sådan ud:

Det vil i løbet af året blive anvendt i mange forskellige 

sammenhænge, tryksager, opslag og meget andet.

Der er indkøbt et stort antal streamers, som kan 

bruges til at markere jubilæet over for offentligheden. Det 

kan sættes på biler, kufferter, mapper og meget andet. 

Eksempel kan ses på nedenstående foto.

Dimensionerne er 10 x 13 cm.

Logoerne, som er gratis, udleveres i receptionen og i 

restauranten.

Vi håber rigtigt mange medlemmer vil medvirke til at 

gøre opmærksom på Breinholtgård Golfklub, at vi er mere 

end golf, og nu har eksisteret i 25 år.

Jubilæumsudvalget takker de forhåbentlig mange, 

som viser Breinholtgård Golfklub frem.
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JUBILÆUMSKALENDER
29. juli: Golf marathon

8. august: Reception for indbudte gæster

16. august: “Klubber i klubben” turnering

18. august: Juniorafdelingens dag

19. august: Jubilæumsturnering for klubbens medlemmer

 Jubilæumsfest

8. september: Golf og revy

NØGLELOTTERI I FORBINDELSE MED BREINHOLTGÅRD 
GOLF KLUBS 25 ÅRS JUBILÆUM
2017 er et spændende år for Breinholtgård Golf Klub – det 

er 25 år siden klubben startede og i august skal vi fejre 

jubilæet.

Juniorafdelingen står for et nøglelotteri, hvor der 

er mulighed for at vinde helt fantastiske præmier, hvor 

hovedpræmien er et rejsegavekort på hele kr. 15.000,00. 

Desuden er der andre flotte golfpræmier. Præmierne kan 

ses i restauranten.

I perioden fra april og til 19. august bliver der solgt 

nøgler til dette lotteri. Nøgler kan købes hos juniorafde-

lingen og i Pro shoppen. Juniorerne vil i løbet af perioden 

være til stede ved forskellige arrangementer og sælge 

nøglerne. Tag godt imod dem. 

Til jubilæumsfesten og en uge frem bliver der åbnet 

for at prøve sine nøgler af, og finde ud af om man er en af 

de heldige vindere.

1. præmie
Rejsegavekort - 

green2green
15.000,- kr.

2. præmie
Gavekort til 
golfudstyr
10.000,- kr.

3. præmie
3 par ECCO 

golfsko
5.000,- kr.

4. præmie
Gavekort til

EmCare
3.000,- kr.

5. præmie
Gavekort til 
proshoppen

1.000,- kr.

6. præmie
Gavekort til 

restauranten
1.000,- kr.

Pris 100 kr.

Overskuddet går til 
juniorafdelingen

NØGLELOTTERI
Breinholtgård Golf Klub’s 25 års jubilæum

8  MedlemsNyt · April 2017



BANEUDVALGET 
ORIENTERER
De senere år har udvalget haft en målsætning om at få en 

bane, som er fri for blå markeringspæle. Det må siges ikke 

at have holdt særligt godt, da vi sidste år måtte foretage 

den største ændring på banen siden Ådalen blev etable-

ret, nemlig ændringen af dennes hul 8 og 9. 

Vi takker medlemmerne for den store tålmodighed, 

og glæder os til at spille to spændende og svære huller, 

når de gror til i løbet at foråret.

Hen over vinteren har den reducerede greenkeeper-

stab foretaget følgende:

• Repareret flere af stierne på anlægget. Nogle er blevet 

fjernet og tilsået med græs.

• Søerne er blevet renset op på nær en, som vi ikke kunne 

få tilladelse til. 

Se foto, hvor vi kan se den specielle maskine, som fore-

tog oprensningen.

• Kanterne på de fleste bunkers er blevet skåret.

• Drikkevandshanen ved klubhuset er blevet flyttet så vi 

undgår ”skyllerender” når den bruges meget i højsæso-

nen. Se foto hvor Jan Andersen arbejder med projektet 

og et andet med det færdige resultat.

Skovens hul 2: 

Her er der tyndet ud i hele højre side, så det er lettere 

at finde boldene efter en ”skævert”. Området omkring 

fairwaybunkeren i højre side er tilsået for at få et bedre 

underlag.

Skovens hul 7: 

Træer i højre side er stammet op – bemærk at tabte bolde 

i sådant et område oftest ligger tæt ved stammen efter 

at have ramt grenene på træerne. Lyngen er klippet for at 

skabe kraftigere vækst.

Ådalens hul 5: 

Kørerstien til højre er fjernet. Der er lagt en gangbro 

hen over området, som regnvand ledes under, når vi får 

kraftige byger. 

Baneudvalget ønsker alle medlemmer en god sæson, 

hvor spillet ikke vil blive forstyrret af nye anlægsarbejder.

Baneudvalget
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Artikel bragt med tilladelse fra 

JydskeVestkysten
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JUNIORAFSLUTNING 2016
Lørdag den 29. oktober 2016 var der 

afslutning på sæsonen i juniorafde-

lingen.

Der blev igen spillet Ryder Cup 

til Valtor Offshore Afslutningsmatch. 

Rasmus Lykke-Kjeldsen og Mathias 

Gladbjerg var holdkaptajner og 

havde hver 19 spillere på deres hold. 

Efter at der var afviklet 6 foursomes, 

3 bestballs og en enkelt single, stod 

resultatet helt klart. Gråt hold med 

Rasmus som holdkaptajn vandt en 

sikker sejr på 16 ½ mod 12 ½. I løbet 

af matcherne må holdkaptajnerne 

hjælpe deres hold, komme med god-

ter, opmuntrende og gode råd og de 

må slå et slag for hver spiller - med 

spillerens eget jern. Som der ses på 

billederne var humøret i top og det 

var en dejlig dag på golfbanen. Efter matchen var forældre og 

bedsteforældre inviteret med i klub-

lokalet, hvor der skulle spises, hyg-

ges, uddeles præmier, pokaler. Kåring 

af Årets Junior og Årets Hjælper.

Blue Water Open pokalerne skulle 

uddeles til årets samlede vindere. 

C-rækken blev vundet af Alexander 

Holmgaard, i A-rækken var Mads 

Pedersen en sikker vinder, men i 

B-rækken havde der hele sæsonen 

igennem været spænding om plad-

serne. B-rækken var endt uafgjort 

mellem Victor Groth Pedersen og 

Vitus Duelund Jepsen, så de måtte en 

tur på puttinggreen for at få afgjort 

placeringerne. Vitus vandt efter en 

tæt kamp og fik dermed Blue Water 

Open pokalen til eje.

Claus Pedersen blev kåret som 

Årets Hjælper. Claus var ikke til at 

komme udenom, da valget skulle 

tages. Claus havde haft total succes 

med sine spillere i JDT, så han næsten 

ikke kunne få armene ned. Claus 

modtog en buket blomster og et 

par træningslektioner ved Frank og 

Klaus. 

An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Esbjerg
Borgergade 58  ·  6700 Esbjerg
6702@nybolig.dk  ·  Tlf. 7611 0160
nyboligerhverv.dk/esbjerg

Udlejningsejen-
domme søges

Vi har en støt og konstant efter-
spørgsel efter alle typer er-
hvervsejendomme, og søger i
den forbindelse flere emner til
salg og udlejning, specielt bolig-
udlejningsejendomme.

Der efterspørges såvel velfun-
gerende ejendomme i god ved-
ligeholdelsesmæssig stand
som ejendomme med renove-
ringspotentiale.

Kim Damsgaard, Indehaver Kontakt mig på mobil
2325 0620

Mathias slår med juniorjern.

Humøret var højt hos Markus og Jesper fra gråt hold og Jeppe 

og Victor fra rødt hold, inden deres foursome match.

Rasmus med to af sine holdkamerater Victor og Oscar.
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ÅRETS JUNIOR
Den vigtigste ting på afslutningsdagen er altid kåringen 

af Årets Junior. Trænerteamet er opmærksomme hele sæ-

sonen igennem og udpeger sidst på sæsonen en spiller, 

som har gjort en stor og god indsats med sin egen golf 

- men også socialt, hjælpsom og deltager aktivt i junioraf-

delingens aktiviteter.

Frank sagde følgende, da han skulle afsløre, hvem 

titlen som Årets Junior 2016 gik til:

• Igen i år har valget til Årets Junior her på Breinholtgård 

været svært.

• Piger og drenge har gjort det godt med flid og positive 

input.

• Sidste år faldt valget på Perle Thrane, som var et pragt-

fuldt eksemplar i juniorafdelingen.

• Klaus og jeg har holdt øje med jer unge spillere og har 

gjort os mange tanker om, hvem der skal være den 

næste Årets Junior og modtage en flot golf- og træ-

ningsbag fra Wilson.

• I år bliver det ikke en pige.

• Denne unge mand, som bliver Årets Junior 2016, er altid 

betænksom og hjælper meget gerne de yngre spillere. 

Han har i år deltaget i RAJT 7 gange, i Blue Water Open 

6 gange, han har deltaget i fredagsmatcher og klubme-

sterskabet for første gang, han var med på weekendtur 

og sommercamp. Han har modtaget sølvmærket i 

Short Game og vundet Uxx i JDT. Han er hjælpsom ved 

matcher og ved Titleist & FootJoy West Coast Masters 

havde han mange opgaver, han var bl.a. forcaddy og 

hjalp greenkeeperne.

• Den unge mand, jeg taler om, har et stort potentiale og 

har mulighed for at komme på klubbens 1. hold.

• Årets Junior 2016 modtager en Wilson Pro Staff bag 

med ”Årets Junior 2016” broderet på, samt en ball bag.

• Mange juniorer har modtaget denne pris. Mathias Glad-

bjerg er et fantastisk eksempel på, hvad Breinholtgårds 

juniorafdeling kan levere, hvis de unge spillere vil ofre 

tid på træning, matcher og samvær.

• Årets Junior 2016 her på Breinholtgård er 

Vitus Duelund Jepsen.

 Pernille Porsholdt Dam

www.oilpower.dk

Din samarbejdspartner på Esbjerg Havn  24h

Frank Atkinson med “Årets Junior” 2016 - Vitus Duelund Jepsen, 

der her modtager en flot Wilson Staff bag, samt en ball bag, 

som anerkendelse for titlen.
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 OFF-GOLF
… er mange ting, og ikke kun fodbold i hallen. De unge 

mennesker prøver forskellige ting og bliver udfordret.

Juniorer i skøjtehallen

Søndag den 15. januar 2017 var juniorerne i skøjtehallen. 

Off-golf i hallen på Hjerting Skole var skiftet ud med is-

hockeyhallen, skøjter, handsker, kage, sodavand og kaffe. 

15 juniorer i alle aldersgrupper nød en sen eftermiddag 

på isen, hvor Esbjergs ishockeyhold normalt slår sine 

folder.

I år havde vi næsten hallen for os selv. Efter et stykke 

tid kom der andre, men der var god plads til de skøjte-

glade juniorer. Så alle havde mulighed for at skøjte, lege 

tagfat, lave piruetter eller hvad man nu havde lyst til. 

Efter et par timer var kinderne røde og benene lidt 

ømme. Kagerne var næsten spist, sodavanden og kaffen 

drukket, så det var tid til at tage hjem heldigvis helt uden 

skader.

Lone Willumsen

Her er Rasmus og Thomas på skøjter. Mads får en hånd af Jakob, mens Emma og Kiellberg ser på.

SJIPNING – EN NY UDFORDRING
I anledning af juniorafdelingens traditionelle vinteraktivi-

tet ”Off Golf”, der hver søndag gennem efteråret og vin-

teren har foregået på Hjerting skole, var flere instruktører 

fra SGI Rope-Skipping Team en dag på besøg, og skulle 

forsøge at lære juniorafdelingens ihærdige juniorer at 

hoppe i sjippetov. Umiddelbart en let og overkommelig 

opgave eftersom de fleste af os i forvejen uden proble-

mer kunne hoppe i sjippetov, men pigerne fra Rope-Skip-

ping Teamet sørgede for, at der var udfordringer til alle 

uanset niveau, alder og størrelse og at sværhedsgraden 

var i top. 

Efter en kort introduktion og en lettere opvarmning 

med løb, stod det så på den rigtige udfordring, nemlig 

det halvanden meter lange reb med de to håndtag. Vi 

blev alle sammen introduceret til en række tricks og øvel-

ser, og det var også med stor koncentration og viljestyrke, 

at vi forsøgte at efterligne instruktørerne. Enkelte tricks 

sad lige i skabet mens andre med stor frustration måtte 

opgives. Flere gange i løbet af eftermiddagen, måtte vi 

erkende, at det ikke bare var så nemt at hoppe i sjippetov. 

Lidt ligesom det mange, der første gang prøver at spille 

golf opdager, at det ikke lige er så nemt at ramme den lille 

hvide kugle. 

Eftermiddagen på Hjerting skole forløb med skiftende 

øvelser, hvor vi alle blev inddelt i 2 hold. Det ene hold 

lavede single øvelser, mens det andet hold forsøgte sig 

med forskellige makker-tricks. Hertil havde pigerne også 

taget to lange tove med, som vi igen desperat med nød 

og næppe forsøgte at undgå – oftest uden succes. Afslut-

tende holdt vi en konkurrence, hvor vi alle mand i samme 

tov sprang sammen, og hvor vi én efter én blev elimine-

ret, når man ikke nåede over tovet. 
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Generelt var det en anderledes og 

overraskende sjov søndag eftermid-

dag i selskab med instruktørerne fra 

SGI Rope-Skipping Team og en po-

sitiv afveksling fra det normale pro-

gram i hallen. Det var en eftermiddag 

med nye udfordringer og en dag, der 

helt sikkert endte med lidt skram-

mer og knubs fra sjippetovene. Som 

golfspiller, og sportsudøver generelt, 

er det altid interessant at få indblik 

i andre sportsgrene og opleve, hvor 

meget ens kompetencer, som golf-

spiller, kan sammenlignes med dem 

fra en anden sportsgren, eller direkte 

modsat, hvor meget de ikke har 

noget med hinanden at gøre. Denne 

søndag viste os nogle nye sider af os 

selv, og måske opdagede man en ny 

styrke eller svaghed, som man kan 

bruge eller træne på til golfsæsonens 

opstart i april. 

Afsluttende udfordrede vi instruk-

tørerne til at komme ud i golfklub-

ben, når banen åbner, og vejret bliver 

godt, så de kan prøve kræfter med 

at spille golf og vi kan vise, hvor vi 

har hjemmebane. Alt i alt var det en 

rigtig hyggelig eftermiddag og med 

sikkerhed en begivenhed, der kan 

gentages til næste år. 

BUESKYDNING
Et andet arrangement udført i forbin-

delse med vinterens ”Off Golf” akti-

viteter er bueskydning, som vi den 5. 

februar udførte i Gjesing Fritidscenter 

med ”Esbjerg Archery”. Denne søn-

dag mødtes vi alle sammen i bue-

skydeklubbens lokaler og her skulle 

vi så prøve kræfter med en, igen 

ukendt sportsgren i form af bueskyd-

ning. I klubben blev vi introduceret 

af de flinke og rare mennesker der 

til dagligt driver klubben og vi blev 

gjort opmærksomme på udstyret 

og hvordan dette skulle anvendes. 

Pga. af pladsproblemer blev vi delt i 

2 hold. Herefter var det ellers bare at 

komme i gang og lære at skyde. 

Efter enkelte skud på kort afstand, 

flyttede vi skiverne længere væk og 

kunne så for alvor opleve, hvor svært 

bueskydning kan være. Mange skulle 

vænne sig til måden, man sigter på 

og hvordan pilen opfører sig så snart, 

man slipper buen. 

Generelt blev ens mål lige plud-

selig ufatteligt lille, selvom vi endnu 

ikke skød fra ”mesterskabsafstanden” 

og allerede her blev det klart om 

bueskydningen var et skjult talent. 

Efter et stykke tid på denne afstand 

tog vi alle sammen en pause, og her 

var der sørget for både lidt at spise 

og drikke, så selvom der var småt og 

lavt til loftet, så satte vi os ned og 

hyggede os. 

Efter pausen blev det så for alvor 

sjovt. Vi satte skiverne helt ned til 

den maksimale afstand, hvilket ikke 

gjorde udfordringen, at ramme den 

ellers lille skive, meget lettere. Her 

var der forskellige mål vi kunne skyde 

efter, nogle lidt mere opfindsomme 

end andre, og her oplevede vi også 

vores del af miss-hits, da både lamper 

og trærammer fik et par skrammer. 

Her arrangerede vi også en individu-

el turnering, hvor vi gennem 5 run-

der talte vores point sammen efter 

deres normale turneringsbetingelser, 

og selvfølgelig var der både medaljer 

til top 3 ved henholdsvis de store og 

de små. Her endte top 3 således, at 

Oliver Hvolbøl Nielsen vandt med 

98 point, Jeppe Thybo blev 2’er med 

76 point og endelige blev det på 3. 

pladsen Henrik Thrane med 54 point. 

I den yngste række vandt Rasmus 

Thygesen og Thomas Nielsen

Ligesom ved sjipning med SGI 

Rope-Skipping Team, der besøgte os 

en søndag til Off Golf ude på Hjer-

Juniorer i skarp sjippetræning på Hjerting Skole.

På med pilen - Nicolai, Rasmus og Thomas

FORTSÆTTES…
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ting skole, så krævede bueskydning 

anderledes kvaliteter end dem, vi 

normalt kender fra golf, og i modsæt-

ningen til sjipning, så betød vejrtræk-

ning og afslapning alt. Den mindste 

bevægelse eller unødvendige 

anstrengelse førte til en skævert, lidt 

ligesom vi kender det fra golf, hvor 

små ændringer også kan føre til store 

fejl. Fælles for dem begge er bevarel-

se af roen og det maksimale fokus på 

ens koncentration, da begge dele er 

afgørende for ens præstationsevne. 

Til trods for sværhedsgraden, så 

var det også en rigtig hyggelig dag i 

de tætte lokaler, og vi fik dertil også 

lov til at skyde med nogle af deres 

professionelle konkurrencebuer, der, 

når de er dyrest kan koste det samme 

som et golfsæt. En rigtig fed ople-

velse og uden tvivl en oplevelse der 

kunne gentages næste år. 

Jeppe Thybo

LEGELAND
Søndag den 12. marts 2017 mødtes 

8 unge junior golfspillere i Esbjerg 

Legeland.

Der blev startet ud på den inden-

dørs minigolfbane, og derefter var de 

hurtigt i gang med resten af legelan-

dets aktiviteter.

Det var en fornøjelse at se hvor 

hurtigt juniorerne fandt sammen til 

leg, efter at de ikke havde set meget 

til hinanden over vinteren, og de nye 

ansigter gled hurtig med i legen.

Da der var blevet brændt godt 

med krudt af, var der en tiltrængt 

slush ice pause.

Her ved bordet var det en fornø-

jelse at høre, hvor meget de glædede 

sig over aktiviteten og til at komme i 

gang med en ny golfsæson.

Så nu venter vi bare på begyndel-

sen af april, så vi kan komme i gang 

med den nye sæson. 

Jacob Thrane 

Så er der slush ice pause. Oliver, Rasmus, Alexander, Christian (i stribet bluse bagved) og 

Oscar.

ECCO CENTERET
Søndag den 12. marts tog de ældste 

spillere fra juniorafdelingen turen til 

Ecco centeret i Tønder. 

Vi mødtes alle om morgenen på 

parkeringspladsen ved Breinholtgård 

Golf Klub. Der var lejet 1 minibus, og 

nogle af os kørte i den, med Jesper 

som chauffør, og tre af os kørte med 

Frank i hans bil. Vi hyggede og snak-

kede hele vejen, så det føltes som en 

kort tur til Tønder. 

Da vi ankom til Ecco centeret, blev 

vi delt ind i 3 hold, som alle skulle 

igennem 3 forskellige stationer. Den 

ene station var i fitnesslokalet, den 

anden var short game træning og 

den sidste var at slå fra den inden-

dørs driving range, som er omkring 

70 meter lang. 

I fitnesscenteret skulle vi lave 

konkurrencer imod hinanden. Det 

var rigtig sjovt, men også hårdt og 

nogle af konkurrencerne var svære, 

så pulsen kom godt op. Short game 

stedet var rigtig fint, og vi blev alle 

meget overrasket over, de hurtige 

greens, og hvor svært et bunkerslag 

egentlig er, når man kun har trænet 

lidt i løbet af vinteren. Den indendørs 

driving range  var også rigtig fin, og 

der var god plads, så alle kunne slå 

på samme tid. Den er noget længere 

end den, vi har på loftet på Breinholt-

gård, så det var rigtig sjovt at kunne 

se bolden flyve lidt længere. 

Efter at hvert hold havde været 

igennem 2 af stationerne, var der fæl-

les pause. Her fik vi serveret kakao og 

en meget stor kage, som vi vist ikke 

engang fik spist halvdelen af.

Sidst på eftermiddagen pakkede 

vi sammen, og kørte hjem. Men på 

hjemvejen fulgte vi heldigvis traditio-

nen  og sluttede en super god og 

hyggelig træningsdag af med tidlig 

aftensmad på McDonald’s.

Nicolai Dahl
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FYSISK TRÆNING HOS EMCARE
Efter afslutningsmatch i juniorafde-

lingen den 29. oktober var de sidste 

officielle slag i sæson 2016 slået, og 

en længere pause med vintergolf 

ventede forude. Dette betød dog 

ikke at juniorafdelingen holdt pause 

indtil 1. april, hvor sæson 2017 starter, 

tværtimod. 

Efter lignende princip, som i 

vinterperioden 2015/16 så havde 

juniorafdelingen arrangeret fysisk 

træning for klubbens juniorspillere i 

samarbejde med EmCare Sundhed i 

Helgolandsgade. Hver onsdag aften 

mellem 19.15 og 20.15 mødte 7-12 af 

klubbens lidt ældre juniorspillere op 

i EmCare og så stod det ellers på en 

times intens og fokuseret omgang 

fysisk træning. 

Indledende havde vi fornøjelsen 

af at få træning af Maja, der selv 

havde spillet golf på landsholdsni-

veau og derfor forstod, hvordan vi 

golfspillere skulle træne og hvilke 

øvelser der var velegnet til os. Vi 

lagde typisk ud med lidt leg i form af 

dødbold eller lignende og herefter 

stod den på regulær fysisk træning 

oftest med brug af elastikker som 

redskab og vores egen kropsvægt 

som modstand. Med tempofyldt in-

tervaltræning fik alle juniorer sved på 

panden og nogen må siges at have 

haft det hårdere end andre. Afslut-

tende lavede vi en række forskellige 

udtrækningsøvelser, der gjorde at 

flere af juniorerne for alvor kunne 

mærke, de var i live. 

Efter flere vellykkede træningspas 

med Maja, måtte vi pga. ændrede 

træningstider skifte træner til Den-

nis, og også han havde overblik og 

indsigt i golfspillere, og hvilke fokus-
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punkter, der var vigtige i den fysiske 

træning. Derudover kom han også 

med et friskt pust og introducerede 

os til nye og anderledes øvelser, men 

bevarede den hårde intervaltræning 

kombineret med brug af elastik-

kerne. Dennis formåede at følge op 

på Majas gode takter og generelt 

fik juniorafdelingen, i samarbejde 

med disse trænere , gennemført et 

vinterprogram, der gerne skulle gøre 

os klar til sæson 2017 og give os det 

bedste udgangspunkt på en forhå-

bentlig succesfyldt sæson. 

En stor tak skal lyde til EmCare 

for at stå for træningen hver onsdag. 

Generelt er det utrolig vigtigt, at 

golfspillere holder sig fysisk aktive 

for at undgå og eventuelt forebygge 

skader, der potentielt kan ødelægge 

ens sæson før den overhovedet er 

gået i gang. Vi er dog sikre på, at alle 

juniorspillerne i Breinholtgård Golf 

Klub er motiverede og målrettet går 

en vellykket sæson 2017 i møde. 

Jeppe Thybo

Vi
kan det
- inde og
stort og

Og AL
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arbejd

info@ea-esbjerg.dk • www.ea-esbjerg.dk

• Tag
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Kvaglundvej 80 • 6705 Esbjerg Ø • Tlf. 75 14 00 88

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

BREINHOLTGÅRD’S JUNIORER 
- spillere der vil vinde - og gøre det på en ordentlig måde!

Sidst på sæsonen 2016 modtog jeg en henvendelse fra 

Juniorudvalget, som spurgte, om jeg henover vinteren 

2016/2017 kunne gennemføre en form for udviklingsfor-

løb for den bedste del af spillerne i Juniorudvalgsregi. 

Udviklingsforløbet skulle have fokus på tre områder:

1. Udarbejdelse af målsætninger for vintersæsonen 

2016/2017 – teknisk og mentalt

2. Kontrol – og fokusering (mentalt)

3. Etik – og at vinde på fair vis og hver gang!

Efter lidt overvejelse og personlig afklaring, sagde jeg ja 

til udfordringen. Og det blev et meget spændende forløb 

henover den nu forgangne vinter.

Formålet med denne aktivitet var fra Juniorudvalgets 

side, på samme tid, at udvikle de enkelte spillere i alde-

ren 12 – 18 år, at forstå værdien af planlagt og målrettet 

træning (teknisk, fysisk og mentalt), at forstå betydningen 

af at have og ikke at have kontrol - især når det bliver 

rigtig spændende i forbindelse med turneringer henover 

en sæson, og ikke mindst, at opnå forståelse for og accept 

af den særlige BGK Juniorånd, at man vil vinde for enhver 

pris, at man vil spille efter gældende golfregler, og at man 

spiller golf på en fair måde uanset resultatet af turnerin-

gen.

Målet med hele forløbet var et forsøg på at holdnings-

påvirke de bedste juniorer til selv 

at yde indsats og tage ansvar for egen læring og udvik-

ling som mennesker og som golfspillere.

Teknisk træning

I december måned 2016 blev der arbejdet med udvikling 

af grundlaget for den målrettede tekniske træning. Spil-

lerne havde i forbindelse hermed til opgave, at inddele 

deres køller og jern i tre grupper – kølle, jern og rescue! 

Derefter skulle de kategoriseres ud fra følgende krite-

rier:

1. Kender afstand – sikker hver gang

2. Kender afstand – men ikke sikker hver gang

3. Kender ikke afstand – og bruger dem kun meget lidt.

På baggrund af ovenstående skulle spillerne efterføl-

gende i samarbejde med klubbens Pro ‘er udarbejde 

træningsplaner som de selv kunne følge henover vinteren 

og løbende følge op på, når den rigtige sæson gik i gang.

Kontrol- og fokusering (mentalt)

I januar måned 2017 blev der arbejdet med kontrol og 

fokusering. Alle deltagerne fik udarbejdet mentale sco-

rekort, som de efterfølgende kan anvende i forbindelse 

med deres individuelle spilletræning. 

Samlet har denne bevidstgørelse til formål, at øge den 

enkeltes forståelse for og accept af styrker og svagheder 

som golfspiller; men samtidig også at fastholde styrkerne, 

samtidig med at den enkelte udvikler de rigtige kompe-

tencer som golfspiller.

Etik

I marts måned 2017 blev der fulgt op på de mentale sco-

rekort, samt rettet fokus på den etiske side af golfspillet – 

og i særlig grad på at forstå golfspillets natur, og hvordan 

man forventes at agere som golfspiller, når man er en del 

af Breinholtgårds Juniorafdeling. 

Det bliver spændende, at opleve juniorerne på ba-

nerne i den kommende sæson.

Juniorudvalget vil evaluere og følge op på det gen-

nemførte forløb i 2. kvartal 2017. 

Kim Meyer   
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OPSTARTS-
WEEKEND
Endelig er vinteren overstået, baner-

ne er gjort sommerklare og spillerne 

tripper som køer, der skal lukkes ud 

på marken.

Fredag den 31. marts var sæso-

nens første juniortræning. Det var en 

dejlig solskinseftermiddag og de små 

jern blev pakket frem igen. Der var 

efterfølgende inviteret til informa-

tionsmøde for par 3 bane medlem-

mer og eventuelt nye spillere. Der 

dukkede 8-10 nye spillere op, som 

vi håber fik lyst til at blive en del af 

BGK’s juniorafdeling. For nogle spil-

lere var det næsten ikke til at komme 

hjem igen. Det er skønt at komme i 

gang med at spille golf.

Lørdag den 1. april bød på de 

bedste betingelser. Vejret var godt 

og solen tittede frem. 33 juniorer 

med forældre, var tilmeldt matchen. 

Dagen startede med infomøde, 

hvor der først var en kort gennem-

gang af vinterens aktiviteter i off-

golf, fitness ved EmCare og mental-

træning ved Kim Meyer.

Den nye sæson byder på forskel-

lige aktiviteter fra Blue Water Open, 

turneringer både ude og hjemme, 

JDT, RAJT, holdturnering, og til en 

weekendtur til Rødding. Der er lavet 

en aktivitetskalender, som er udle-

veret til juniorerne, og de forskellige 

aktiviteter kan også ses på hjemme-

siden.

Så er sæsonen 2017 skudt godt i 

gang.

Se resultater fra turneringen på 

side 27.

Fra venstre vinderne i A-rækken, Jesper og Julie Pedersen og vinderne i B-rækken, Jesper 

og Rikke Thrane

VELKOMMEN TIL SÆSON 2017 I JUNIORAFDELINGEN
Så er sæson 2017 skudt i gang. Vi 

venter stadigvæk på lidt mere forårs-

vejr, men banen er åben og aktivi-

teterne i juniorafdelingen er gået i 

gang. 

For at kunne deltage i juniorafde-

lingen, kan man være fra 4/5 år og op 

til 21 år. Vi er omkring 65-70 juniorer 

og ynglinge, hvoraf 20 er par 3-bane 

medlemmer, der endnu ikke er 

frigivet til stor bane. Vi har 19 piger, 

hvilket mange klubber vil være godt 

misundelige over.

Nu hvor sæsonen lige er startet, 

håber vi selvfølgelig på, at der kom-

mer mange nye spillere, som har lyst 

til at spille golf i Breinholtgård Golf 

Klub og være en del af juniorafdelin-

gen. Alle er fra dag 1 velkomne til at 

deltage i juniorafdelingens aktivite-

ter. For de yngste og eventuelt nye 

medlemmer er der træning om fre-

dagen fra kl. 15-16, hvor der efterføl-

gende er saft og frugt i klublokalet, 

inden der er mulighed for at spille en 

lille match på par 3 banen.

Juniordagen er, som den har 

været i mange år, om fredagen. Hver 

fredag, på nær helligdage og juli 

måned, er der aktiviteter, som starter 

ud fra klublokalet. Der vil altid være 

repræsentanter fra juniorudvalget 

på træningsbanen fra kl. 15 og i 

klublokalet fra kl. 15.45. Så hvis der 

er spørgsmål, både fra nye og fra 

”gamle” medlemmer, er I hjertelig 

velkommen til at kigge forbi. Vi har 

en fane på klubbens hjemmeside 

www.bggc.dk/bgk-junior, hvor der 

ligger rigtig mange informationer 

og en lukket Facebook gruppe, som 

man kan komme med I, når man er 

medlem. Derudover sendes der ny-

hedsmails ud, så man bliver opdate-

ret på de kommende arrangementer 

og hvilke ting, man kan tilmelde sig. 

For helt nye medlemmer ligger der 

en Juniorfolder på skranken i lob-

byen, som oplyser om indmeldelse 

og aktiviteter.

Alle juniorspillere får tilbudt mini-

mum en gang træning om ugen.

Junioraktiviteterne og turnerin-

gerne er mange. 

Jeg vil blot nævne Vennematchen 

den 28. april, hvor alle må tage ven-

ner med. Måske har du en skole-

kammerat eller en nabo, som godt 

kunne tænke sig at komme med dig 

på golfbanen og prøve at spille golf. 

Ved matchen vil juniorspillerne spille 

sammen med deres venner. Inden 

matchen går i gang, er der, på træ-

ningsbanen, mulighed for at hjælpe 

og give gode råd omkring stance, 

grip og sving.

Den 26. maj skal børn/unge og 

voksne sætte kryds i kalenderen. Den 

dag spiller vi Bedsteforældrematch - 

og alle kan deltage. Det eneste krav 

der er,  at én af deltagerne, enten 

barnebarnet eller bedsteforældrene, 

skal være medlem af Breinholtgård 

Golf Klub. Der bliver spillet både på 

stor og lille bane, og man behøver 

ikke at være frigivet. Vi håber på stor 

deltagelse.

Med mange gode hjælpere og 

sponsorer, som giver os muligheden 

for stor aktivitet, glæder vi os til at 

tilbyde nogle gode og sjove dage på 

golfbanen. Vi ses på Breinholtgård!

God sæson til alle.

Pernille Porsholdt Dam
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TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2017
I år er det 9. gang, at vi i Breinholt-

gård Golf Klub afholder junior- og 

ynglingeranglisteturneringen 

Titleist & FootJoy West Coast 

Masters. 

Turneringen afvikles over 54 hul-

lers slagspil, hvor adgangskravet er 

laveste handicap og aldersgrænsen 

er op til 21 år. Cirka 60% af delta-

gerne klarer cuttet, efter lørdagens 2 

x 18 huller, til søndagens finalerunde. 

I fjor deltog 82 spillere. Vi håber og 

tror på, at vi vil have lige så mange 

deltagere i 2017 udgaven af TWCM. 

Turneringen er for både piger og 

drenge. 

Titleist & FootJoy sørger for 

enormt flotte præmier og en vel-

komstgave til alle spillere. Ud over 

Titleist & FootJoy som hovedsponsor, 

har vi mange andre sponsorer. Disse 

gør det muligt at holde serviceni-

veauet helt i top og lave andre akti-

viteter, end lige matchen, for spillere, 

forældre, tilskuere, hjælpere, spon-

sorer, BGK’s medlemmer o.m.f. Vi er 

meget taknemlige for vores ”gamle” 

trofaste sponsorer og for nye, som 

kommer til. Overskuddet ved Titleist 

& FootJoy West Coast Masters går til 

BGK’s juniorafdeling.

Som nævnt deltog der 82 spillere 

i sid ste års turnering, men endnu 

mere imponerende er det, at vi i lø-

bet af weekenden og ugen op til, har 

omkring 100 hjælpere, som deltager 

med godt humør og engagement. 

Har du lyst til at være en del af en 

god weekend, kan du tilmelde dig, 

som hjælper, på vores hjemmeside 

www.bggc.dk/turneringer/twcm/

På hjemmesiden og nederst i denne 

artikel, er der en god beskrivelse af 

hjælperopgaverne. Alle kan hjælpe 

og vores mål er altid, at alle opgaver 

bliver besat med to personer, så 

man har en makker, som man kan 

klare opgaven med – og ikke mindre 

vigtigt, en makker man kan hygge sig 

med, imens ”arbejdet” bliver gjort. 

Weekenden starter med et Get 

together Party fredag den 30. juni 

– og du har mulighed for at være 

med. Fredag eftermiddag spilles der 

Masters par-3 turnering, hvor du har 

mulighed for at spille med en af de 

dygtige spillere, som deltager i turne-

ringen. Du skal blot finde en makker 

og tilmelde et hold. Så er I 2 perso-

ner, som får tildelt en ”elitespiller”. I 

kommer så til at spille 9 huller på par-

3 banen sammen, hvor elitespillerens 

score tæller på hvert hul sammen 

med den bedste score af de to andre 

spillere. Masters par-3 bane turnerin-

gen afsluttes med grill-arrangement 

og præmieoverrækkelse. 

For deltagerne i Titleist & FootJoy 

West Coast Masters er der flere kon-

kurrencer ved Get together Partyet , 

hvor der er flotte præmier fra Titleist 

& FootJoy. 

Vi håber på god opbakning igen 

i år, både fra spillere og hjælpere. 

Vi glæder os til at afvikle en god og 

ÅBEN JUNIOR- OG YNGLINGERANGLISTETURNERING
DEN 1.-2. JULI 2017 

I BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

Breinholtgård Golf Klub inviterer til:

Hole In One præmie

Læs mere på www.breinholtgaardgolfklub.dk

# 1  S H O E  I N  G O L F

&&

Sådan ser årets Titleist & FootJoy West Coast Masters plakat ud! 

En plakat som gerne skal være med til at lokke unge dygtige golfspillere til Breinholt-

gård Golf Klub den 30. juni, samt 1. og 2. juli 2017. Plakaten gør det selvfølgelig ikke i sig 

selv, så turneringen er allerede åbnet for tilmeldinger i GolfBox, på hjemmesiden og på 

Facebook. Turneringsplakaten viser som regel stemningsbilleder fra det foregående år 

og på dette års plakat, ser man spil ned af Sletten 3, samt puttning på greenen og det 

nederste billede er fra puttekonkurrencen ved Get together partyet, som afholdes fre-

dag eftermiddag/aften. Som man også kan se på plakaten, er Titleist & FootJoy stadig 

hovedsponsor. På Slettens hul 9 har vi igen i år en bil på højkant for en hole in one.
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seriøs turnering med unge dygtige spillere fra hele landet 

og vi glæder os til at forkæle alle spillere og hjælpere med 

en hyggelig weekend.

Ved eventuelle spørgsmål til arrangementet kan Niels 

Erik Jensen kontaktes på twcm.bgk@gmail.com eller un-

dertegnede på 2346 0011.

I turneringsudvalget er Frank Atkinson, Frank Olsen, 

Jesper Munkgaard Pedersen, Niels Erik Jensen og Pernille 

Porsholdt Dam.

På vegne af TWCM-udvalget

Pernille Porsholdt Dam

Oversigt over hjælpeopgaver

Forcaddy: 

Placeres 2 og 2 på de steder på banen, hvor oversigten 

er dårlig fra teestedet, således, de kan give signal når 

der er fri bane til at drive ud.

Endvidere skal de være behjælpelig med at lokalisere/

søge efter bolden, men det er ene og alene spilleren 

der har ansvaret for om bolden findes samt vurdere om 

der skal spilles en provisorisk bold.

Det primære formål er sikkerhed i forbindelse med dri-

vet og dernæst at øge spillehastigheden ved at bolden 

lokaliseres hurtigere.

Vagterne har en varighed på 2 - 4 timer lørdag og 

søndag

Scorerapportør: 

Placeres 2 og 2 ved hul 6, 9 og 16 og de skal notere spil-

lernes slag på de forudgående huller samt tidspunkt for 

passage. Efterfølgende skal scores sendes til sekretaria-

tet på SMS.

Formålet er løbende at vise stillinger på GolfBox samt 

på skærme i lobbyen og restauranten.

Scorerapportørerne skal endvidere sammenligne pas-

sagetiderne med idealtider således at der kan gribes 

ind hvis der opstår forsinkelser.

Vagterne er på 2 - 4 timer lørdag og søndag

Greenkeeperhjælper: 

Hjælper greenkeeperne med forskellige arbejder på ba-

nen. Der er meget der skal gøres, når banen skal være 

rigtig skarp.

Det er kun for A-mennesker, for arbejdet ligger tidligt 

om morgen.

Der er opgaver hele ugen op til turneringen.

Baneservice: 

Baneservice forestår diverse transportopgaver, opfyld-

ning af depoter ved baneforplejningsteltene, service-

ring af hjælpere, spillere mv.

Vagterne har en varighed på 2 - 4 timer lørdag og 

søndag.

Diverse hjælpere:

Opstilling og nedtagning af telte, skilte, teestedsmarke-

ringer, blomsterkummer mv. fredag og søndag.

Opstilling af bolde og hjælp på driving range lørdag og 

søndag.

Hjælpe med forskellige konkurrencer i forbindelse med 

Get together arrangementet fredag aften.

Finn Hansen

 

A/S

 

VVS-installation

www.finnhansen.dk
Tlf. 75 16 77 11

Kvalitet 
kræver
viden &
godt 
håndværk

• vvs-arbejde
• ventilation
• varme
• vand
• badeværelse
• alternativ energi
• m.m.

P E D E R S K R A M S G A D E 1 4 A 
T L F . 7 5 4 5 4 0 8 0 · W W W . A - H S . D K 

Mere tid til dig ...
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GRATIS TRÆNING HOS EN PRO
 Vi fortsætter tidligere års fantastiske tilbud om gratis træning hos en af vore 

pro’er i form af fællestræning.

Den gratis træning blev indført for nogle år siden. Erfaringen viste, at der 

var et stort frafald af medlemmer, som lige havde fået golfkørekortet, og som 

ikke var kommet rigtig i gang med at spille. Træningen var sidste år et tilbud til 

medlemmer med et hcp. +26.

Men i år, i anledning af klubbens 25 års jubilæum, er tilbuddet udvidet til at 

omfatte alle de medlemmer, som ikke får træning via junior- eller elitetræning. 

Træningen vil foregå i hold á 8-10 medlemmer, og du vil således få en mulig-

hed for at træffe et medlem, som du måske kan spille golf med fremover. 

Frank har lavet en plan over de fællestræninger, som pt. er lagt i klubkalen-

deren i GolfBox

Det kommer til at foregå på følgende datoer: 

Fredag 5. maj  kl. 16.30-18.00 Fælles indspil Neil

Lørdag 6. maj  kl. 9.00-10.30 Fælles indspil Klaus

Onsdag 10. maj  kl. 10.30-12.00 Fælles køller Neil

Lørdag 13. maj  kl. 10.30-12.00 Fælles jern Klaus

Søndag 14. maj  kl. 12.30-14.00 Damer puttning Klaus

Onsdag 17. maj  kl. 13.00-14.30 Herre bunker Neil

Søndag 21. maj  kl. 9.00-10.30 Damer indspil Frank

Onsdag 31. maj  kl. 13.00-14.30 Herre køller Neil

Lørdag 3. juni  kl. 09.00-10.30 Damer indspil Frank

Søndag 4. juni  kl. 9.00-10.30 Herre jern Klaus

Fredag 7. juni  kl. 13.00-14.30 Fælles puttning Neil

Søndag 10. juni  kl. 9.00-10.30 Damer langspil Klaus

Fredag 16. juni  kl. 17.00/18.30 Fælles 70 m slag Neil

Fredag 23. juni  kl. 16.30/18.00 Herre 100 m slag Neil

Du tilmelder dig træningen via GolfBox senest 2 dage før. De enkelte træ-

ningsforløb med indhold vil fremgå af GolfBox, og du kan derfor vælge den 

træning der passer dig bedst. 

Da dette tilbud gerne skal være muligt for flest mulige medlemmer, kan du 

maksimalt tilmelde dig 2 træningsforløb.

Vi håber, du vil tage godt imod vores gode tilbud, og at du vil medvirke til at 

træningen bliver udbytterig. Vi håber, at du også er åben for at spille en runde 

efter træningen med dine træningskammerater.

Vi fortsætter med træningstilbud efter sommerferien. Tiderne vil senere 

fremgå af GolfBox.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Frank, Klaus eller 

undertegnede.

Karin Thybo

M i n n e s o ta  C o n s u lt
5 DØGNSMODELLEN

VENDEPUNKTET
Kongensgade 89, 1 - DK-6700 Esbjerg

Telefon: (+45) 75 45 37 51
Peter Degn Olsen

Mobil: (+45) 2929 6903

Skype: peter.d.olsen

info@minnesotaconsult.dk

www.minnesotaconsult.dk
PETER DEGN OLSEN

Centerleder

Henrik’s Autoservice

Henrik Søndergaard
 Smedevej 19

 6710 Esbjerg V

 Telefon: 7515 1955

 Mobil: 4052 0946

E-mail: h.autoservice@tdcadsl.dk

Liva på 6 år er nu i gang med sin 3. sæson 

- og sikke en stil!

Golf Professional Frank Atkinson.
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OPEN D’ESPANA 2017
En fredag midt i marts drog tolv gæve gutter fra Brein-

holtgård til det sydlige Spanien for at tage forskud på den 

kommende golfsæson. Traditionen tro blev det en fanta-

stisk uge, hvor alle syv dage bød på golf og kortspil. Og 

hvor de indre organer ind i mellem kom på overarbejde.

Dagene startede med et lækkert morgenbord, hvor 

alle mere eller mindre oplagte fik indtaget nogle nødven-

dige kulhydrater

Ved ni tiden slog første bold ud, og dagens strabadser 

startede. Da ikke alle bolde holdt sig på fairways blev der 

rig lejlighed til genopfriskning af golfreglerne. Herunder 

dropperegler, hvor der ind imellem kunne findes plads til 

forbedringer. Men nyttige drøftelser som gjorde alle lidt 

klogere på golfreglerne.

Efter 18 hullers udfordringer, skulle alle dagens væd-

demål afgøres, og euroerne skiftede lommer. En til tider 

ikke helt enkelt affære, som nødvenliggjorde lidt væske 

indtag på klubhusets terrasse. Dette dog i beskeden 

omfang, da næste programpunkt var kortspil. Kortspillet 

startede med en beskeden skare, men efterhånden duk-

kede de op, som følte behov for et bad eller hvil forinden. 

Nogle følte trang til lidt høkersprut på værelset, for lige 

i fred og ro at kunne drøfte dagens runde. For mange 

kunne det jo være et kedelig emne, men så kunne der jo 

altid drøftes ishockey eller anden sport. Alt afhængig af 

hvordan det gik for den enkelte i kortspillet, dryssede de, 

der startede først op på værelset for et bad eller lur.

Klokken 19 blev der serveret en lækker buffet, hvor 

depoterne blev tanket op, og verdenssituationen drøftet. 

Disse drøftelser fortsatte i øvrigt efter middagen, når man 

efter tur bliver blanket af i poker og måtte udgå af spillet. 

Der er ingen tvivl om, at den viden der var tilstede blandt 

deltagerne kunne løse stort set alle politiske udfordrin-

ger, hvilket højlydt bliver proklameret. Dette gjaldt såvel 

nationale som internationale udfordringer. Jo senere på 

aftenen jo mere fantastisk viden dukkede der op. Emner 

der dukkede op og oftest blev løst for en stund, var alt 

fra flygtningesituationen, aktiekursudviklingen, brug af 

mobiltelefoner til situationen på landets plejehjem. Sidst-

nævnte måske på grund af holddeltagernes skavanker og 

fremskredne alder. Intet emne var for småt eller for stort 

til at få plads i drøftelserne. Der blev også masser af tid til 

tomandssnak deltagerne imellem på kryds og tværs.

Sengetid varierede voldsomt, man kunne som regel 

aflæses til næste dags morgenkaffe.

En flok hyggelige golfspillere med hver deres sær-

heder, sluttede ugen med en aftale om, at turen jo ikke 

havde været så ringe endda, og måske en gentagelse næ-

ste år ikke var at foragte. I flyveren hjem var der ret stille 

og kun lidt snorken forstyrrede medpassagererne. De øl 

som chaufførerne betænksomt havde opbevaret i bilen i 

Billund blev mødt med et ”nej tak – den vil jeg gerne have 

til gode”.

Tak for turen gutter og specielt tak til Allan Baun, som 

havde arrangeret turen og matcherne, samt tillige holdt 

styr på den bugnende bødekasse.

Vi ses derude.

Sven

Dieter W. Andersen tog alle pokaler, men alle klarede kvalifikationskravet til 2018 udgaven af Open d’Espana.
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NYE GOLFREGLER FRA 2019
I løbet februar/marts 2017 er resultatet af det store “mo-

derniseringsprojekt” af golfreglerne blevet offentliggjort. 

USGA og R&A har således offentliggjort deres tanker om 

en markant forenkling og modernisering af golfreglerne 

som træder i kraft fra og med 1. januar 2019. Udviklingen 

af det foreløbige produkt har pågået siden 2012 og man 

er nu klar til at informere om udmøntningen af dette 

arbejde.

Generelt om ændringerne

Lidt generelle kommentarer om forslaget til ændringer:

• Antallet af golfregler reduceres fra 34 til 24 regler.

• Man gør den mere læsbar ved at ændre i opsæt-

ningen, i skrift-fonten, ved at indsætte forklarende 

billeder mv.

• Regelbogen bliver dog længere end den nuværende 

pga. billeder mv.

• Man laver en særligt forenklet udgave af regelbogen 

kaldet “Spillerens regelbog”.

• Den kendte Decisionsbogen med ca. 1200 decisions 

ophører med at eksistere (man laver i stedet en “hånd-

bog” med retningslinjer for fortolkning af reglerne).

Specifikke ændringer til reglerne

Der er en LANG række ændringer, som vil blive beskrevet 

via Nyhedsbreve og i Klubbladet. Nedenfor et par udpluk:

• Søgetiden nedsættes fra 5 minutter til 3 minutter.

• Man ophæver straffen i en række situationer, såsom 

når man grounder i en bunker (på nær bag bolden), 

fjerner løse naturgenstand i bunkers mv.

• Droppereglerne forenkles – man skal fx ikke længere 

havde bolden i skulderhøjde.

• Brug af afstandsmåler tillades som udgangspunkt – 

medmindre en lokal regel forbyder det.

• Man indfører en ny spilleform i slagspil – “maksimums-

score” – hvor spilleren må samle op, når en maksi-

mumsscore er nået.

Hvornår og hvordan?

De nye golfregler forventes at træde i kraft 

den 1. januar 2019. Tidsplanen er følgende:

• “Kommenteringsperiode” fra nu og til 

august 2017 – hvor alle kan komme med 

kommentarer.

• “Tilretningsperiode” fra september 2017 til 

start-2018, hvor man retter det hele til.

• “Færdiggørelsesperiode” fra start-2018 til slut-2018, 

hvor man laver det hele færdigt og udgiver det.

Du kan læse mere om de foreslåede ændringer via 

dette link: www.randa.org/RulesModernisation

Der er altså tale om helt nye golfregler. Man reducerer 

ikke alene golfreglerne fra 34 til 24, man ombryder også 

de nuværende regler, således at de både bliver lettere at 

forstå og anvende, men også på en måde der skulle med-

føre, at adgangen til at lære, forstå og anvende golfreg-

lerne skulle blive bedre.

Under alle omstændigheder forestår der en meget 

omfattende formidlings- og uddannelsesopgave, som 

Breinholtgårds Ordens, Regel- og Handicapudvalg for-

ventes vil blive bedt om at varetage på vegne af besty-

relsen. Udmøntningen af planen vil forventeligt allerede 

ske fra efteråret og henover vinteren 2018/19, således at 

alle klubbens medlemmer, fra og med 1. januar 2019 kan 

spille i henhold til de nye og fremadrettede golfregler.

I vil blive holdt orienteret om planen. Et par af elemen-

terne i denne plan vil forventeligt indeholde både uddan-

nelse af nuværende og nye regelformidlere, samt plan for 

gennemførelse af et antal (forventeligt op til 20 regelaf-

tener (+)) for klubbens medlemmer, der bl.a. vil kunne 

omfatte gennemførelse af en nye Regelprøve. I princippet 

et nyt ”Regelkørekort” – og det gælder i øvrigt alle – lige 

som i ALLE spillere uanset alder, køn og kategori. Så det er 

en rimelig omfattende opgaver, der forestår.

Fortsat god golfsæson 2017.

Kim Meyer

Vi reparerer alle bilmærker - nye som gamle.
Du kan få serviceret bilen og stadig bevare fabriksgarantien.

Vi giver 3 års garanti på reservedele. 

Hjerting: • 

Vi kan klare alle reparationer

på det lokale værksted i Hjertingpå

Støt dit lokale CarPeople værksted  
- Vi støtter lokalsporten i Hjerting!

Kirkegade 18
6700 Esbjerg

Design og  
kunsthåndværk

l
§
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VALGFRI TEESTED VED KLUBTURNERINGER
På generalforsamlingen i efteråret kom en af vore gode 

medlemmer, nemlig Hardy Jensen med et godt og kon-

struktivt forslag. Han fremførte, at der i forbindelse med 

klubmatcher blev udelukket en del medlemmer. Årsagen 

var denne at en del herrer i dagligdagen slår ud fra enten 

52 eller 47, for at tilpasse sig længden af deres slag. Der 

har indtil nu ikke været muligheder for valgfrihed i for-

bindelse med klubbens matcher, at den simple grund at 

bestyrelsen ikke har været opmærksom på problemet. 

Bestyrelsen lytter som altid gerne til konstruktive 

forbedringsforslag fra vore medlemmer, og hvis muligt 

træffer hurtige beslutninger om gennem førelse. Derfor er 

vi glade for Hardys forslag, og har besluttet, at vi fremover 

ved udvalgte matcher, herunder selvfølgelig jubilæ-

umsmatchen, giver valgfrihed for valg af teested ved 

tilmelding. Det giver dermed flere af vore medlemmer 

mulighed for at deltage. Vi glæder os til at se mange ”nye” 

medlemmer ved matcherne.

KOMMENTAR FRA HARDY

Først vil jeg takke for muligheden til at kommentere ind-

lægget, det er et godt udtryk for, at man i klubben lytter 

til medlemmerne. 

Mit indlæg på generalforsamlingen omkring, at vi 

klubben har ændret banen fra farverne hvid, gul, blå og 

rød til meterbane, er helt fint, det er der jo flere klubber i 

Danmark, som har indført.

Men jeg er nok blevet lidt misforstået i indlægget: 

Jeg gav ikke udtryk for, at flere medlemmer nu slog 

ud fra 52 & 46, men gav i stedet udtryk for, at det kunne 

være en god ide, for at nå ud på fairway, efter, at man 

var begyndt at klippe fairway ind på visse huller således, 

at det nu blev længere ud til fairway. Jeg spurgte på et 

tidspunkt ind til, hvorfor man lavede denne handling og 

jeg fik her at vide, at man i klubben ønskede, at flytte nye 

spillere og kortslående spillere til 52 og 46 m mærket, 

for man var af den opfattelse, at man så hurtigere kunne 

afvikle spillet på banen.

Men så er det rigtigt, at jeg gav udtryk for, at der i 

denne handling ikke var nogen konsekvens, da man ved 

matcher altid som herre skulle spille fra 57 m (Gul), men 

jeg forstår nu at dette vil blive ændret med det, som står i 

indlægget, og det hilser jeg selvfølgelig velkommen.

Kort sagt var mit budskab på generalforsamlingen, at 

man ikke skal bruge stokkemetoder for at ændre med-

lemmernes adfærd, men i stedet ved dialog som indlæg-

get ”Valgfri teested ved klubturneringer” i øvrigt ligger 

op til

Sportslig hilsen

Hardy Jensen

MENS SECTION
Sæson 2017 er lige startet i Mens 

Section, men du kan nå, at være med 

endnu.

Vi spiller hver torsdag med første 

start kl. 09:45 om formiddagen og kl. 

14:45 om eftermiddagen. Den sidste 

torsdag i måneden spilles der kun 

om eftermiddagen.

Læs mere om vore aktiviteter på 

golfklubbens hjemmeside, du finder 

Mens Sections sider under ”Klubben”.

Mens Section, den officielle 

herreklub er åben for alle mandlige 

medlemmer af Breinholtgård Golf 

Klub på 18  år og derover.

Pt. er der ingen venteliste.

Har du lyst til

• at deltage i det sociale liv i en 

Klub i Klubben?

• at gå en ugentlig runde golf med 

ligesindede?

• at konkurrere om point (i 2 rækker 

opdelt efter Hcp.) eller blot at 

nyde spillet?

Så er Mens Section noget for dig.

Send en mail til menssection.

bgk@gmail.com, eller kontakt en fra 

ledelsen.

Mens Section

Kontaktpersoner i Mens Section:

Jørgen L. Hansen

Umanakvej 39

6715 Esbjerg N

Tlf. 2061 8377

Niels Erik Jensen

Karl Andersens Vej 41

6710 Esbjerg V

Tlf.: 3027 0759 – 7515 0759

Henning Jeppesen

Skyttevænget 6

6710 Esbjerg V

2993 6028
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NYT KLUBUDVALG PÅ EN KRÆVENDE OPGAVE
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange golfklub-

ber gerne vil have lidt flere medlemmer, og det gælder 

da også Breinholtgård Golf Klub. Det blev derfor sidste år 

vedtaget at starte et Rekrutteringsudvalg, som så dagens 

lys ultimo 2016, med formand Jørn Ibsen i spidsen og 

et udvalg bestående af et dejligt spredt felt af klubbens 

medlemmer, nemlig Helle Østergaard, Lise Juel Johansen, 

Jørgen Pastwa, Morten Porsholdt Dam, og sidst men ikke 

mindst Golf Manager Mogens Mikkelsen. Siden da har der 

været et formandsskifte, idet Jørn Ibsen er sprunget over i 

Jubilæumsudvalget, og Susan G. Bailey er tiltrådt i stedet.

I Rekrutteringsudvalget er opgaven, at komme med 

ideer til diverse tiltag, som i bedste fald bliver godkendt 

til gennemførelse, og resulterer i nye medlemmer. Der er 

udarbejdet en liste over ideer, som de er kommet til ved 

vores møder hidtil, og listen bliver løbende vurderet af 

golf manageren.

Rekrutteringsudvalget har været igennem en proces 

siden starten i december 2016. Til at begynde med var 

der bl.a. en del drøftelser af tiltag, som vi senere måtte 

erkende hørte mere under kategorien medlemstiltag 

end deciderede rekrutteringstiltag. Det er nok meget 

naturligt. Vi kan alle have et ønske om et tiltag, som vi 

godt kunne tænke os at få indført, men som måske, ved 

nærmere eftertanke, viser sig vanskeligt at håndtere 

rent administrativt. Når det så er sagt, så har det også 

været drøftet, at der jo sagtens kan være medlemstiltag 

som, i kraft af positiv omtale blandt egne medlemmer 

og gæster, kan være årsag til at potentielle medlemmer 

vælger at deltage i netop Breinholtgård Golf Klubs tiltag 

af rekrutteringsmæssig karakter.

Vi håber, at der vil komme rigtig mange til klubbens 

Åbent Hus arrangement 17. april, og ligeledes til Golfens 

Dag 30. april. Derudover er det også tanken, at der igen 

i år vil blive afholdt ’Spil med en ven’, hvor der vil blive 

mulighed for at vise en ven vores smukke bane.

Vi er nu kommet til et punkt i vores møderække, hvor 

en del gode forslag er fremlagt, og efter vurdering af 

Mogens Mikkelsen nu ligger på bordet, hvor de har fået 

et ’stempel’ med henholdsvis ’nej’, ’måske’ eller ’ja’ påført. 

Næste punkt bliver så, at finde plads i kalenderen til både 

’ja’ - og eventuelt ’måske’ egnede -tiltag. Det er en balan-

cegang.

Endelig er det meget væsentligt at påpege, at vi som 

klub i forvejen har stor glæde af mange frivillige hjælpere, 

og at vi med nye tiltag selvfølgelig også skal tage denne 

frivillighed i betragtning, idet golf manageren og konto-

ret generelt ikke alene kan varetage alle de gode ideer og 

ønskede tiltag. Der kan med andre ord godt ligge en god 

ide på bordet, som dog først vil komme i spil, når/hvis den 

kan gennemføres med en tovholder og ved andre frivil-

liges hjælp. I fremtiden vil vi således gøre brug af mulig-

heden for at skubbe opgaver af denne karakter, videre 

til vores respektive udvalg, som hver især vil vurdere, om 

der blandt ’deres’ frivillige er personer, som kan og har tid 

og lyst til løfte respektive opgave.

Iblandt Rekrutteringsudvalget er der flere, som er 

startet med golf fordi familie, en god ven eller bekendte 

spiller, og dermed har vakt deres interesse for spillet. 

Måske ved at fortælle om spændende ferier, hvor golfen 

også var en del af programmet. Vi vil fortsætte med at 

tænke nye tanker om mulige rekrutteringstiltag, og skulle 

du brænde inde med en ide, er du altid velkommen til at 

kontakte en af os. I mellemtiden gør du os alle en kæmpe 

tjeneste ved at fortsætte med den positive omtale af 

golfen og Breinholtgård Golf Klub, så potentielle nye 

medlemmer bare må komme hertil for selv at prøve 

På vegne af Rekrutteringsudvalget 

Susan G. Bailey
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JUNIOR ÅBNINGSMATCH

1. april 2017 - 66 deltagere

Dagens turnering bestod af en match på par 3 banen og 

en match på stor bane.

På par 3 banen var top 3:

1. Sofie og Alexander  26 points

2. Oskar P og Rasmus 25 points

3. Isabella og Allan  20 points

På stor bane blev der spillet greensome generations-

match, og her var resultaterne: 

Tættest flaget:

Skoven hul 5 Nicolai Dahl

Skoven hul 8 Linda Dahl

Sletten hul 6 Mads Pedersen

Skoven hul 13 Nicolai Dahl 

Sletten hul 18 Victor Roed Skov

A-rækken

1. Julie og Jesper Pedersen  39 points

2. Frederik Thrane og Erik Andersen  36 points 

3. Nicolai og Linda Dahl 36 points 

4. Jakob og Henning  35 points 

Vinder B

1. Jesper og Rikke Thrane  40 points 

2. Jeppe og Lisbeth Thybo  39 points

3. Peter Vissing og Erik Dam  34 points

4. Søren Thybo og Nikolai Schmiegelow  31 points

NYBOLIG ERHVERV OPEN 2017

9. april 2017 - 117 deltagere

A-rækken

1. Jeppe Thybo / Peter Vissing-Jørgensen 46 point

2. Kim Brændstrup / Lars Frikke 43 point

3. Susanna Lauridsen / Brian Lauridsen 43 point

4. Per Wilton / Holger Jørgensen 43 point

5. Carina Stig / Nickie Michelle Stig 42 point

6. Brian S. Carlsen / Michael Hjermgart 41 point

B-rækken

1. Laila Tjørnelund / Kurt Tjørnelund 51 point

2. Merete Jensen / Sven Jensen 43 point

3. Dorte Omann / Kim Paasch 43 point

4. Claus Pedersen / Frederik Eg Pedersen 42 point

5. Birthe Munch Hansen / Bendine Kristensen 41 point

6. Else Meldgaard / Ib Meldgaard 40 point

RESULTATSIDEN…

GOLFMARATHON 2017
Formålet med turneringen er, at skabe en ny årligt tilba-

gevende begivenhed, med såvel sportslige, mentale som 

fysiske udfordringer for deltagende spillere.

Turneringen er en åben turnering, og spilles over tre 

runder á 18 huller på én og samme dag. Spillerne vil der-

med blive udfordret både fysisk og mentalt! Mesterskabet 

spilles over tre runder med gunstart i hver runde. 1. runde 

forventes at starte kl. 5:30, og 3. runde forventes afsluttet 

ca. kl. 19:00 samme dag. 

Der vil være mulighed for at deltage i Dame- eller Her-

rerækken der spiller tre x 18 huller golf på samme dag.

Matchformen er Stableford og max. hcp er 24 for både 

damer og herrer. Der spilles med 7/8 handicap og der må 

ikke anvendes golfvogn. Hver runde må maximalt vare 

3 timer og 45 min. Der spilles generelt i 3-bolde og man 

skifter spillemakkere efter hver runde. Vinder er den spil-

ler der opnår det højeste antal Stableford points efter 3 

runder. Der spilles fra henholdsvis tee 57 og 46.

Matchfee forventes at blive 475 kroner pr. deltager, 

som går til dækning af bl.a. præmier, forplejning (mor-

genbuffet, frokostbuffet, eftermiddagsbuffet, grillarran-

gement, væske og frugt undervejs) samt et minde om 

dagen.

Turneringen spilles den 29. juli 2017. Tilmelding kan 

kun ske online via GolfBox og åbner primo maj. Sidste 

frist for tilmelding bliver den 10. juli 2017 kl. 12:00. 

Vindere i hver række modtager en vandrepokal med 

tilhørende mindepokal. Derudover forventes der at være 

præmier i forhold til antal deltagere og muligheder. Det 

skal i denne forbindelse nævnes, at BGK Elite’s flerårige 

samarbejdspartner i TorreMirona Golf og Spa Resort i Spa-

nien forventes at ville være en af sponsorerne, ligesom 

der forventes at være en materialesponsor.

Derudover vil der være og er der tilsagn om gode til 

meget gode præmier til respektive vindere, runner ups 

og indtil 6. plads i begge rækker. Der vil være Hole-in-one 

præmier på alle par tre huller. Såfremt præmier på par tre 

huller ikke vindes under selve turneringen, vil de blive 

bortloddet via lotteri i forbindelse med det afsluttende 

grillarrangement.

Organisationen. Der nedsættes en ”marathongruppe” 

bestående af repræsentanter for en Matchledelse i sam-

arbejde med BGK Turneringsudvalg. Et mindre Baneser-

viceteam der sørger for opstilling af enkelte reklamer fra 

sponsorer og baneservice under alle tre runder. En eller 

flere PR ansvarlige. En hovedsponsor  indenfor golfver-

denen, der vil søges fundet i samarbejde med Proshop/

BGC. Derudover er det hensigten at finde indtil fire (4) 

yderligere sponsorer. En repræsentant fra BGC – i relation 

til Restaurant og bane.

Er du motiveret? Hvis ja - så meld til så snart matchen 

gøres tilgængelig via GolfBox.dk.

Vel mødt.

Kim Meyer
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BREINHOLTGÅRD ERHVERVSKLUB

A/S Erik Andersen

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

ART Service

Blue Water Shipping A/S

BO BEDRE

Breinholtgård Golf Klub

Comtec Int. ApS

Danske Bank

Deloitte

Estate Robin Th ybo - Esbjerg

ESVAGT A/S

Europcar

EY P/S

Falck Safety Services

FC Consult

GlasPartner

Golfstore Breinholtgård

Handelsbanken

Hans Sme

Henning G.Kruse Holding

IAT Base & Energy

Ingeniør’ne

Jean Holding ApS

Jesper’s Gardiner

JVC Holding

Jyske Bank

K.S. Fisk A/S

Lørdagsesserne

Minkfarmen Bjørnly

Nordea

Nybolig Erhverv

PauLis A/S

Rambøll Olie og Gas

RC Plast A/S

Skiltestedet

SYDBANK

Team Freight 

TS Tech A/S

Tømrer & Vinduescenter Esbjerg

Ugeavisen Esbjerg

Vestjydsk Bogføringsbureau ApS

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

Wagner Consult Int. ApS

West Diesel

West-Marine A/S

Wium

World Marine Off shore A/S

VI STØTTER UNGDOM OG ELITEN 
I BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

Ønsker også dit fi rma at være medlem af Breinholtgård Erhvervsklub 

– kontakt da formand Finn Ewert Christensen på mobil: 2025 2972, mail: fc-consult@fc-consult.dk

eller medlemskontakt, Jesper Vohs Nielsen på mobil: 5338 5342, mail: jvn@bgke.dk


