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Formandens beretning 

Som altid har udvalgenes beretninger været tilgængelige på hjemmesiden i en periode og min beretning vil 
derfor omhandle væsentlige overskrifter for året der er gået. 

Når jeg ser tilbage på året der er gået, fylder det daglige bestyrelsesarbejde selvfølgelig meget, men året 
2017 har desuden været præget af 2 afgørende begivenheder, som jeg vil vende tilbage til. 

Skal jeg kort beskrive året må det være: 

Et godt og spændende år med en mørk skygge 

Som nævnt er udvalgenes beretninger lagt på hjemmesiden – derfor kun få bemærkninger fra mig på disse 
områder: 

ELITEN: dameholdet rykkede op i 2. division, efter et tæt lokal-opgør med Esbjerg. Et stort tillykke og jeg 
glæder mig til at følge holdet næste sæson. PINK CUP – flot arbejde – mange penge til en god sag – gav 
plads i landsfinalen. 

BEGYNDERUDVALGETS arbejde med mentor ordning – fortsat succes, da stor procentdel af de der får 
kørekortet også bliver nye fuldtids medlemmer – godt gået. 

MEDLEMMMER: Igen et stort fald - Min 3. beretning og 3. gang siger det – Ved det ikke er populær. Men 
brug for golfmanegeren bruger mere tid at skaffe nye medlemmer – opsøgende arbejde mv. 

REGIONS GOLF: med Ib som koordinator har kørt imponerede flot i år – hvor kaptajnerne har taget ansvar 
for de enkelte hold. Resultatmæssigt vandt 5 ud af 6 puljen og gik videre til slutspillet – imponerende 

COMPANY DAY: som altid fuld besat med hold – en hyggelig og festlig dag med god stemning og et pænt 
overskud til klubkassen. 

Ægteskabsturneringen igen flot afviklet og flot arbejde af holdet bag. Jette og Per Nørsten. Bente og 
Henning Vestergård. Som modtog genvalgt under bægerklang. 

KLUBBER I KLUBBEN: som mange elsker at hade er af uvurderlig værdi for klubben. Med til at sikre et godt 
social liv i klubben og nok største bidragsyder til omsætningen i restauranten. 

Fornemmer vore medlemmer har set værdien af disse og fornemmer KIK medlemmer er blevet gode til at 
tage hensyn til øvrige medlemmer og gæster på banen. En udvikling der glæder mig meget. Ved ikke om vi 
har det antal klubber som er passende. Måske burde vi have en Herre-KIK som kunne samle og tiltrække 
erhvervsaktive med udslag mellem 16 og 17. Måske burde vi have en KIK på par 3 banen, for at sikre et 
socialt netværk også her. 

KLUBLIVET: skal som altid have en plads i min beretning, da det for mig og vor medlemmer er en hel 
afgørende faktor. 

Vi skal hygge os herude – når vi tager hjem skal det være med glæden om snart at komme igen 

Jeg ved at jeg har sagt det så ofte før, men det ligger mig meget på sinde: 

Vi skal tage hensyn til hinanden, respektere hinanden uanset golfkundskaber og social status. Tag altid godt 
imod de nye. 
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Et godt klubliv er ikke noget vi i bestyrelsen kan beslutte vi skal have. Men vi kan forsøge at lægge gode 
rammer, gode aktiviteter, lytte til Jer. Så er det op til Jer medlemmer at skabe den gode stemning i 
dagligdagen 

Og det er i fantastiske til – tak skal i have 

 

JUBILÆET 25 år – startede for et års tid siden i et lille udvalg med en ide-fase – herefter en masse 
forberedelser og tilslut afvikling af de mange tiltag. 

Foruden det at fejre jubilæet, var målet også at de mange tiltag skulle ramme vore medlemmer bredt, så 
alle tog del i fejringen – det synes jeg lykkedes ganske flot, bl.a. 

Gratis træning for alle 

Jubilæums turnering for alle 

Jubilæumsfest for alle 

Det var et varieret og ambitiøst program med, som forløb godt, takket være de mange nøglepersoner som 
sagde ja til at være med til at få alle aktiviteterne planlagt og afviklet. Samtidigt stod mange frivillige som 
altid klar til at give en hånd med, hvor der var behov. 

De mange aktiviteter har løbende været omtalt og klubbladet denne gang er også i jubilæet tegn. 

Et tiltag som jeg vil betegne som imponerende er det flotte jubilæums skift, som Mogens Heyk alene har 
stået for – fantastisk skift som både er en grundig fortælling om klubbens første 25 år og samtidigt historien 
om Breinholtgård.  

Målet med de mange aktiviteter var ligeledes at skabe meromsætning i shop og restaurant – det håber jeg 
også lykkedes. 

Som sidegevinst gav jubilæet også en masse positiv presseomtale. 

SAMARBEJDSAFTALEN: Det næste punkt havde jeg gerne været foruden, men er så afgørende for klubbens 
fremtid at det selvfølgelig hører hjemme i min beretning. 

Det handler om den samarbejdsaftale som er indgået mellem klub og baneejeren (KD-selskaberne ved 
Sisse). 

En aftale som tog 6 år at få på plads – giver et billede af de udfordrende samarbejdsforhold. Jeg skal for god 
ordens skyld gøre opmærksom på at jeg på ingen måde bebrejder mine forgængere den indgåede aftale. 
Det blev vist opnået hvad der var muligt efter 6 års drøje forhandlinger. 

For at i som medlemmer skal forstå betydningen af aftalen, skal jeg give en simpel forklaring på en 
kompliceret aftale. 

Det er sådan at baneejeren får 94% af alle kontingenter og greenfee indtægter. 6% til klubben. Desuden får 
baneejeren 90% af alle sponsorindtægter på banen. Kun 10 % til klubben. 

I en tid med mange medlemmer og vente lister som vi tidligere har kendt, tilfalder alle disse 94% 
baneejeren og intet ekstra til klubben, 
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Hvorimod i en tid som nu med for få medlemmer- som nu - skal klubben dække halvdelen af de manglende 
indtægter, som vi skal betale til baneejeren. 

En meget speciel aftale – lidt omvendt Robin Hood – hvor en idrætsforening betaler underskud garanti til et 
stort investeringsselskab. 

Jeg skal ikke foregribe aflæggelse af regnskabet, det er Karins job at fremlægge dette, men det betyder 
rigtig mange penge for klubben. Og den formue som skiftende bestyrelser gennem 25 år har oparbejdet 
ved hårdt arbejde, kan i løbet af få år løbe over i baneejerens kasse. Det kan ikke være meningen 

Derfor har bestyrelsen også ønsket at få denne urimelige garanti væk fra aftalen. Karin nævnte det allerede 
sidste år ved fremlæggelse af regnskabet, 

Da Sisse ikke har ønsket at samarbejde med mig, besluttede bestyrelsen tidlig på året at Peter Skjærbæk og 
Karin Thybo skulle få denne garanti ud af aftalen, så klubben kunne køre videre. Mødet med Sisse gav ingen 
åbning og Peter forsøgte kort tid efter igen, men også resultatløs. 

Jeg er forundret og skuffet over denne manglende imødekommenhed, men håber for klubbens skyld der 
snarest findes en god løsning. -  håber fornuften trods alt sejrer. 

Da jeg ikke er en del af den fremtidige ledelse, kan jeg ikke præge den fortsatte udvikling i klubben og 
derfor ikke som jeg plejer i min beretning, komme med tanker om fremtiden for klubben – det må vi høre 
fra den nye bestyrelse, når de er kommet i arbejdstøjet. 

Men jeg vil tillade mig at sige: pas godt på medlemmerne -  klublivet – der er så meget positiv at værne om 

Det kommer ikke af sig selv – det er hårdt arbejde 

Husk vedligehold er lig tilbagegang – medens udvikling og nytænkning skaber grobund for en god klub. 

Jeg vil slutte med en stor tak til Lihn og Tri, til Frank og Jannet, til Hardy og til erhvervsklubben for det gode 
samarbejde, som jeg har haft med jer de 3 år jeg har været formand. 

Tak til alle I medlemmer for 3 gode år med samarbejde og masser af frivilligt arbejde. 

For 3 år siden da jeg blev valgt sagde jeg, at jeg håbede AT KUNNE LEVE op til den tillige i viste mig ved at 
vælge mig. I dag kan jeg sige jeg håber JEG HAR LEVET op til den tillid som i har vist mig, jeg kan ikke ændre 
det nu. 

Jeg synes vi har haft en god åben og fordomsfri dialog i dagligdagen 

Tusind tak for opbakning og hjælp 

Vi ses derude til hygge og golf 

TAK 
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Kære Mogens Heyk 

 

Du har været formand i 8 år 

Du har været holdleder 

Du har været med i Company Day udvalget i 15 år 

Du har været med i 2 kontrakt forhandlinger – den første sammen med vores æresmedlem Erik Knudsen. 

Du har som få et indgående kendskab til klubben 

Dels på grund af dit arbejde for klubben, men ligeså meget på grund af din interesse og hjerte for klubbens 
ve og vel. 

Så har du brugt et år – nat og dag – på at indsamle oplysninger og til at skrive et imponerende jubilæums 
skift. Nat og dag ved jeg, for jeg har ofte modtaget mails afsendt 02,12, 05,52. Da jeg spurgte om du ville 
stå i spidsen for et udvalg, der skulle fabrikere et jubilæums skrift – troede jeg ikke at udvalget blev dig 
alene. 

Jeg bliver fattig på ord, når jeg skal beskrive din værdi for klubben. 

Derfor glæder det mig så usigelig meget - og det er så velfortjent - at jeg på bestyrelsens vegne her i aften 
kan påskønne din indsats, ved at udnævne dig til æresmedlem for Breinholtgård Golfklub, hvilket ud over 
æren betyder kontingentfrihed resten af din tilværelse. 

Tag Lis med herop 
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Erik Knudsens fortjeneste plakette 

 

Ekstra ordinært indsat for klubben 

Modtageren kommer i en klub med store ildsjæle herude i klubben, nemlig: 

xxxxxxx 

Vi ser hende jo tit, selv om hun er ret usynlig 

Det ikke hende der med store armbevægelser står på ølkassen 

Hun sidder måske stille og rolig med et glas hvidvin i hånden 

 

Men hun lukker huller 

Det har hun sikkert altid gjort i en sportsglad familie 

Og det er hun god til 

Hende kan man regne med når der er brug og hjælp herude i klubben 

Hun er hjælper ved et utal af arrangementer 

Stille og rolig løser hun de opgaver hun får 

Det er den type medlemmer vi har brug for, så glæder det mig at give 

En velfortjent skulderklap og plaketten til 

Karen Andersen 

 

Tag Erik med herop 
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 Beretning fra Baneudvalget for 2017 
 

Denne beretning er stort ses identisk med det indlæg som udvalget har i det seneste Medlems Nyt som 
udkom sidst i oktober.  

 

Banen 
Samarbejdet med Fa. Asbjørn Nyholt fortsættes med den udarbejdede handlingsplan som rettesnor. Det ser 
ud som om de iværksatte aktiviteter giver gode resultater. 

Handlingsplanerne for 2016 og 2017 kan ses på hjemmesiden under Banen/Handlingsplan. 

De to nye huller Sletten 8 og Ådalen 9 er groet godt til. 

Parkeringspladserne har i jubilæumsåret fået 3 rigtig flotte lysmaster med LED lys. 

 

Arbejde på greens 2017 
Hvorfor har der været den megen arbejde på greens i sæsonen 2017, og har det hjulpet på problemerne? 

Tilbage i vinteren 2014 og 2015 besluttede vi i baneudvalget, at tage kontakt til en konsulent for at høre 
hvilke løsninger der var for at komme svampeskaderne til livs, nu hvor vi ikke længere måtte bruge de 
effektive svampemidler vi før havde haft til rådighed. 

 

Til denne opgave valgte vi Asbjørn Nyholt som er uddannet hortonom 

Hovedopgaven var at udtørre greens overfladen dvs. de to øverste centimeter af greens, for på den måde at 
gøre det sværere for svampesporene at udvikle sig, da de blandt andet udvikler sig under stor fugtighed. 

Måden at sænke fugtigheden på er bl.a. at tilføre sand. For at få sandet ned i vækstlaget, er det nødvendigt 
først at lave nogle huller til at fylde sandet i, når sandet så er måttet ned i disse huller, skal man have det 
arbejdet ud i vækstlaget, dette gøres ved efterfølgende prikning med eksempelvis 8 mm spyd der prikkes 
ned i jorden, og på den måde får sandet mast ud i hele vækstlaget. Dette sammen med vertikalskæring gør 
vækstlaget i greens mere tørt. 

Målinger foretaget inden vi startede på denne opgave viser helt klart at det har hjulpet.  

Måden hvorpå man foretager disse målinger er ret simpel. 

Man tager en prop i toppen af greens 100 mm i diameter og 20 mm i dybden, denne prop putter man ind i 
en varm ovn og brænder alt det af der kan brændes, det vil sige fugtigheden og den humus der forefindes. 
(humus er græsafklip, døde planterester mm.) Når dette er brændt af, er der kun det vi kan bruge tilbage. 
(sandkorn i forskellige størrelser) 

Den 25. marts 2017 tog vi tre prøver. En på skoven 4, en på skoven 1, og en på ådalen 4 

Humus indholdet tilstræbes at være på 3,5 procent. 

På Skoven 4 var den på 8.4% og ved den seneste måling den 3-10-17 er den 4,4% 

På Skoven 1 var den på 5,8% og ved den seneste måling den 03-10-17 er den 3,7% 

På Ådalen 4 var den 7,8% og ved den seneste måling den 03-10-17 er den 6,0% 

Disse målinger viser helt klart, at vi er på rette vej, så selv om det har været et stort arbejde, viser tallene 
helt klart at det har været den rigtige beslutning. 

 

Ratingen 
Langt om længe har vi fået resultatet fra DGU´s rating-team. Course Rating og Slope er ikke ændret meget 
i forhold til de nuværende som er 9 år gamle.  
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Arbejdet med at færdiggøre fordelingen af handicapnøglerne på de 3 sløjfer er nu afsluttet. På Skoven og 
Sletten er der meget få ændringer, mens det på Ådalen ser helt anderledes ud. For første gang har vi 
mulighed for at få Golfbox til beregne sværhedsgraderne på de 27 huller på baggrund af over 200.000 
hulscore fra turneringer og private runder. 

Vi har valgt at vente med at indføre de nye nøgler til starten på næste sæson. Der skal ændres skilte og 
fremstilles nye scorekort og baneguider. 

 

Nedslagsmærker (Eller den mangelfulde opretning af disse) 
Nedslagsmærker er et rigtigt stort problem på vores bane, derfor indeholder beretningen denne gang en 
opfordring til vores medlemmer. 

Alle golfere ved hvor vigtigt det er at rette nedslagsmærker op, og at det gøres rigtig. Når vi nu har haft den 
”sommer” som vi har i år, er det endnu vigtigere, da greens konstant er meget fugtige og derfor tager godt 
imod. Det medfører et dybere ”sår” som er vanskeligere at reparere.  

Gør sådan: Stik pitch-forken lodret i græsset uden for ”såret” og pres ind mod midten af dette. 
Gentag hvis det er nødvendigt. Glat efter med et putterhoved. 

Kan du ikke ”finde” dit nedslagsmærke så tag blot et eller flere andre, der er nok at tage af. 

Husk at selv et kort højt indspil kan give et mærke. 

 

Tak til medlemmerne 
Ovennævnte Handlingsplan medfører en meget hyppigere prikning af greens med tynde spyd og 
efterfølgende dressing med fint sand. Det er en meget vigtig del af processen med at få greens i topklasse. 

Det er vores indtryk, at der er stor forståelse for dette. Det takker udvalget og hele greenkeeper staben 
medlemmerne for. 

 

Greenkeeperstaben 
Endnu en stor tak i beretningen, nemlig til den dygtige, smilende, og kompetente stab af greenkeepere og 
frivillige, som yder en stor indsats for igen at have fået en rigtig flot bane.   

 

”Mathiasen” forlader os og vi skal have en ny Chefgreenkeeper! 
Hardy har været chef på ”Gården” i 13 år – lang tid. Undertegnede konstaterer med hjælp fra 
Jubilæumsbogen at samarbejdet mellem Hardy, undertegnede, og skiftende Baneudvalg så må have varet i 
9 år. 

Som chefgreenkeeper har Hardy haft sine ideer med udviklingen af banen, rigtigt mange af disse er blevet 
ført ud i livet og har dermed medvirket til, at vi har en afvekslende og spændende bane med 3 vidt 
forskellige sløjfer, som får ros fra mange sider. 

At være chefgreenkeeper er ikke verdens nemmeste job, vejret har stor indflydelse, sygdom i græsset, de 
meget strammere miljøregler, det giver selvfølgelig problemer, ikke kun for BGK men for alle. 

Det har været interessant og lærerigt at være vidne til Hardys tilgang til løsningen af disse 
problemer/opgaver, nemlig ved at anvende sin store greenkeeper-faglige viden, og af og til, at konsultere 
det særdeles veludviklede netværk, som Hardy har skaffet sig og selv er et respekteret medlem af. 

Hele Baneudvalget ønsker held og lykke fremover. 

Undertegnede takker for et frugtbart samarbejde om at have en dejlig bane for en masse glade medlemmer. 

 

På vegne af Baneudvalget 

Knud Erik Laursen 
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Beretning 2017 vedrørende Ordens-, Regel- og Handicapudvalget (ORH)  
  
Følgende emner blandt flere, udgjorde BGK ORH indsatsområder i 2017:  

• Regelaften (x 2) for klubbens medlemmer samt BGK udvalg op til sæsonstart 2017 – 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 (”Lukke(igennem)loven”). 
• Generel opdatering og forenkling af BGK samlede regelsæt.  

 
Golfsæsonen 2017 startede for ORH med gennemførelse af den nu traditionelle ”Årsrevision”. Det er nu 
godt snart syv år siden, at de nugældende handicapregler blev taget i brug, og ORH gennemførte endnu 
engang evaluering af forløbet. ORH kan konstatere, at BGK medlemmer stort set anvender og efterlever 
handicapreglerne i henhold til hensigten, og at systemet fungerer.  
 
Der ses bl.a. en øget anvendelse af muligheden for at spille 9 huller med efterfølgende regulering. En 
mulighed der kan udnyttes af spillere fra og med hcp. 11,5. Indberetning af egne personlige scores fungerer 
bedre og bedre – dog kniber det dog fortsat med at alle markører også godkender den pågældende score. 
Der skal som følge heraf fortsat gennemføres manuel regulering af ca. 8 – 10 % af medlemmernes 
handicap i forbindelse med Årsreguleringen, hvilket bl.a. skyldes at man ikke får godkendt alle 
indberettede scores inden sæsonens er slut.  
 
Endvidere kan det konstateres at ca. 15 af BGK medlemmer ikke indleverer minimum fire (4) tællende 
scores i en sæson, med henblik på i det næstfølgende år at kunne erhverve et fuldgyldigt EGA handicap. 
Ved starten af sæson 2017 og efterfølgende sæsoner vil spillere der ikke erhverver et EGA handicap, i 
stedet have et ”Klubhandicap”, der dog ved indlevering af tre tællende scores automatisk ændres til et EGA 
handicap. 
 
Målsætningen for sæsonen/året 2017 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 og ikke mindst Fletteregler imellem de tre sløjfer – hvilket vil fortsætte i sæson 

2018.  
• Fortsat bidrage til at BGK medlemmer spiller golf med det rette handicap. 
• Spilletempo på banen generelt.  

 

Derudover vil BGK ORH i sæson 2018 arbejde med følgende emner: 

• Regelaften (x 2) for klubbens medlemmer samt BGK udvalg op til sæsonstart 2018 – med fokus på 
ændringer til golfregler 2016 – 2019. 

• Håndtering af forhold i forbindelse med og i vandhazarder og hazarder i øvrigt. 
• Støtte til ”Baneservice” – med fokus på starthjælp/starter i perioder med maksimal belastning på 

banen. 
• Spilletempo - spillehastighed og at lukke igennem på banen (”Lukke(igennem)loven”). 
• Forberedelse af BGK medlemmer med henblik på at kunne spille efter de fra 1. januar 2019 

gældende golfregler. 
• Fortsat 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 2017 ikke været gennemført behandling af indberetninger af regelrelaterede hændelser på 
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Breinholtgård Golf Klub. Dette peger på, at man udover at følge både golf- og ordensreglerne, også i 
højere og højere grad tager hensyn til hinanden på banen, og ikke mindst, at evt. uoverensstemmelser løses 
i mindelighed inden man forlader golfbanens område. 
 
Udover ovenstående har BGK ORH igen i 2017 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 
nedslagsmærke 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 2018, hvor ”Lukke(igennem)loven” 
vil blive et forhåbentligt populært tema.  
  
Udvalget består ved udgangen af sæson 2017 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 2018.  
  
Tak for sæsonen 2017  
  
På udvalgets vegne Kim Meyer 
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Beretning fra Rekrutteringsudvalget 2016 / 2017 
 
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange golfklubber gerne vil have lidt flere medlemmer, og det 
gælder da også Breinholtgård Golf Klub. Derfor blev det 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 vores Golf Manager Mogens Mikkelsen. Siden da har der været 
et formandsskifte, idet Jørn Ibsen sprang over i Jubilæumsudvalget, og Susan G. Bailey tiltrådte i stedet.  
 
I Rekrutteringsudvalget har opgaven været, at komme med ideer til diverse tiltag, som, i bedste fald, ville 
blive godkendt til gennemførelse, og dermed gerne skulle resultere i nye medlemmer. Der blev udarbejdet 
en liste over ideer, som de er kommet til ved vores rekrutteringsudvalgsmøder, og listen er løbende blevet 
vurderet af vores Golf Manager.  
 
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.  
 
Der kom rigtig mange til klubbens Åbent Hus arrangement den 17. april, og ligeledes til Golfens Dag den 
30. april. Spil med ’Spil med en ven’ blev der desværre ikke plads til i år, da det blev vurderet mere vigtigt, 
at holde banen åben for så mange medlemmer som muligt.  
 
Breinholtgård Golf Klub har jo i år fejret 25 års jubilæum, og i den anledning har der været flere tiltag, og i 
forvejen er der generelt årets sædvanlige gang med diverse matcher og turneringer. Det er en balancegang 
både at have mange events, og dermed muligvis midlertidig lukning af dele af, eller hele banen, og 
samtidigt bevare forståelsen for denne begrænsning i spilletiden, for de af vores medlemmer som ikke 
nødvendigvis spiller med i nævnte matcher etc. 
 
Ikke desto mindre så har vi alle behov for, at der kommer nye medlemmer til, da vi også må konstatere, at 
der hvert år er et naturligt frafald af forskellige årsager, så løbende tiltag af rekrutteringsmæssig karakter er 
nødvendige. 
 
I år er vi kommet med en del gode forslag, og proceduren har været, at Mogens Mikkelsen løbende har 
vurderet, om forslaget passede ind i årets forløb af arrangementer. Det har været en balancegang. 
 
Det er meget væsentligt at påpege, at vi som klub har stor glæde af mange frivillige hjælpere, og at vi med 
nye tiltag selvfølgelig også skal tage denne frivillighed i betragtning, idet vores Golf Manager og kontoret 
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 frivilliges hjælp.  
 
Vi har forsøgt, at gøre brug af muligheden for at skubbe opgaver af denne karakter videre til vores 
respektive udvalg, som hver især har vurderet, om der blandt ’deres’ frivillige er personer, som kan og har 
tid og lyst til løfte respektive opgave. Det har vist sig ikke at være en hensigtsmæssig fremgangsmåde. 
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Vi vil derfor i den kommende sæson fortsætte med at tænke nye tanker om mulige rekrutteringstiltag, og 
måden hvorpå vi bedst muligt kan få dem ført ud i livet. 
 
 
Susan G. Bailey 
Rekrutteringsudvalget 
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Beretning NY I GOLF 2017 
 
Begynderudvalget – NY I GOLF – har i året haft 22 frivillige, som alle har ydet en stor og engageret 
indsats. Der har været 3 aktivitetsområder:  Golfkørekort, Onsdagsmatcher og Aktivitet rettet mod 
potentielle golfere. 
 
Golfkørekortet har i 2017 kørt efter samme koncept som de senere år. 7 ugers program med 
fællestræning i hold, således at den enkelte fra start, har haft mulighed for at lære andre at kende, og 
dermed få skabt et begyndende netværk. 
Der har været gennemført 3 hold med start 1.3., 1.5. og 29.7. Hvert hold har haft en mentor tilknyttet. I alt 
har de 3 hold haft 52 tilmeldte og efterfølgende har 42 indmeldt sig i klubben. En afslutter i 2018 og en er 
overført til juniorafdelingen. 
Tallene er mindre end vi har set de tidligere år. Vores forventning var højere, især da 31 i slutningen af 
2016 tog imod vintertilbuddet om undervisning og frit spil på par 3 banen hen over vinteren. I tilbuddet lå 
også, at golfkørekortet kunne færdiggøres på det første hold, til reduceret pris. Men kun 2 færdiggjorde 
kørekortet. 
 
Onsdagsmatcherne, som er klubbens ”kaninmatcher” startede 19.4. og har kørt næsten hver onsdag 
indtil 1.10. I alt er gennemført 22 matcher – kunne have været 24, men 2 blev aflyst p.g.a. dårligt vejr. 
Gennemsnitligt har 52 deltaget, heraf en kerne på 25-30, som trofast møder op og gør et godt stykke 
arbejde med at hjælpe de nye tilrette med alle de skrevne og uskrevne regler. 
Det er en tradition at ”belønne” de 3 som møder flittigst op, og i år var det Helle og Per Østergaard med 20 
deltagelser og Jørgen Pallesen, der deltog alle 22 gange. 
 
Aktiviteterne, som begynderudvalget har været involveret i, har været Åbent Hus- arrangementet 2. 
påskedag den 17. april. Omkring 80 gæstede klubben og blev indført i golfens mysterier. 
Golfens dag blev holdt over hele landet den 30. april og hos os deltog 97.  
Endelig havde klubben et arrangement den 30.9. for byens voksenstuderende, hvor 35 deltog. 
Begynderudvalget- NY I GOLF- skylder sine mange frivillige en stor tak for indsatsen i 2017. Uden denne 
store indsats kunne det slet ikke lade sig gøre at gennemføre de mange aktiviteter. 
Også en stor tak til udvalgets sponsorer, med Danbolig i spidsen, som bidrager med penge og præmier til 
udvalgets arbejde. 
 
Jørn Ibsen 15.10.2017 
NY i Golf udvalget 
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BGK Elite – beretning vedrørende sæson 2017  
 
BGK Elite begyndte sæson 2017 den første tirsdag i november 2016. I forbindelse hermed blev der bl.a. 
gjort status for sæson 2016, konsolidering af målsætningerne for 2017, samt forventningsafstemning 
udvalg og spillere imellem vedrørende aktiviteterne i 2017.  
Aktiviteterne i BGK Elite i sæson 2017, udover deltagelse i DGU Holdturnering, har bl.a. omfattet: 

• Fysisk træning i vintersæsonen i samarbejde med BGK Juniorudvalg ved Fa. ”Emcare” i Esbjerg 
• Indendørs teknisk Vintertræning indtil udgangen af Marts 2017.   
• Julegløgg + banko + Årets spiller 2016 
• ”Shank Meister” = 8 gange i løbet af sæsonen!  
• ”Elite AM” – med BGK Erhvervsklub  
• Putte Cup – Tirsdag 20. juni 2017 – dog udskudt til medio August 2017 
• Klubmesterskaber – 19. – 20. August 2017. 
• Short Game Championship! 10. September 2017.  
• Sæsonafslutning 10. september 2017.  

I forbindelse med BGK 25. års jubilæum var der planlagt en ”Golf Marathon” match, som en del af 
aktiviteterne. Matchen måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger. 
Endelig har indtil flere spillere i regi af BGK Elite deltaget i en række individuelle turneringer i løbet af 
sæsonen. Fra disse skal fremhæves Jeppe Thybo’s sejr i FAXE KONDI - Fredericia 
Juniorranglisteturnering 2017 d. 21. maj 2017. Morten P. Dam’s 2. plads i dette års TFWCM og Lærke 
Møller-Jensen’s 2. plads ved DGU Årgangsmesterskaber OG en 3. plads ved US Kids Golf mesterskaberne 
i Paris. 
Dansk Golf Union’s (DGU) Holdturnering 2017, blev som forventet både spændende og udfordrende. Det 
var indtil sidste turneringsrunde og match spændende, om målsætningerne for såvel Eliteafdelingen som de 
enkelte hold blev nået! Og det gik på godt jysk - ikke så ringe endda.  
Status efter sæson 2017 blev at 2. Division Herrer var meget tæt på i 5. runde at spille sig i 
oprykningsspillet, så måske har vi mulighed for revanche i næste sæson. BGK blev 2´er i puljen. I sæson 
2018 spiller holdet i pulje med Kolding, Vejle og Vejen – hvilket helt sikkert bliver spændende og 
udfordrende. 
BGK hold i 3. Division Herrer 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.  Holdet spiller 
også i sæson 2018 i 3. Division og er i pulje med Sønderborg, Esbjerg og Varde. 
4 Division Herrer var i pulje med Birkemose, Kaj Lykke og Benniksgaard. Matcherne og 
turneringsforløbet var tæt og det var først i alle sidste spillerunde at tingene faldt på plads. Desværre med 
det resultat at BGK måtte nøjes med 4. og sidstepladsen i puljen, og dermed rykkede ned i 5 division. Set 
over sæsonen som helhed var spillerne ikke skarpe nok til at få lukket matcherne til egen fordel, hvorfor 
det kun blev til en vunden og to uafgjorte matcher, hvilket samlet ikke var nok til at klare skærene i 4. 
division. 
Igennem sæsonen har der været en del unge spillere inde omkring holdet, og disse har fået en god indsigt i 
hvad der kræves for at kunne begå sig på dette niveau, og en god læring til næste år i 5. Division – hvor 
holdet naturligvis skal spille om tilbagevenden til 4. division. Holdet vil i sæson 2018 være i pulje med 
Nordborg, Ribe og Aabenraa 
For dameholdets vedkommende ventede der endnu en spændende sæson i 3. division. Holdet var i 2017 i 
pulje med gamle kendinge - Esbjerg og Gyttegård samt nedrykkerne fra 2. Division i sæson 2016 - Jelling. 
Holdet vandt deres pulje og kvalificerede sig til oprykningsspil på Fredericia Golf Klub’s bane den 2. 
september 2017. Matchen var imod Mollerup Golf Klub. BGK damehold vandt deres match sikkert og skal 
i sæson 2018 spille i 2. Division Vest, hvor modstanderne bliver Odense, Esbjerg og Varde 
Det væsentligste grundlag og forudsætning for, at både plan og målsætninger kan opfyldes, er bl.a. at der er 
spillere til rådighed, med henblik på at understøtte og forfølge målsætningerne. Der vil forventeligt netop 
være tilstrækkeligt antal spillere til rådighed, med henblik på at BGK også kan deltage med tre herrehold 
og et damehold i DGU-holdturnering sæson 2018.  
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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 2018. Det er lige om et øjeblik. BGK Elite startede sæson 2018 op med Spillermøde 
1. tirsdag i november 2017. 
Afsluttende skal der lyde en stor til spillere, ledere og trænere for indsatsen i 2017. Også en kæmpe stor tak 
til BGK Erhvervsklub for støtte og opbakning - og ikke mindst tak fra 1. hold/Herrer til ”Årets 
boldsponsor” A/S Erik Andersen – der i øvrigt også sponserede boldene i forbindelse med dameholdets 
oprykningsspil.   
BGK Eliteudvalg har gennemført evaluering af den snart afsluttede sæson, med henblik på at planlægge 
sæson 2018. Målsætninger og plan for sæson 2018 vil kunne findes på BGK Elite som er en del af BGK 
hjemmeside.  
 
Kim Meyer/  
Eliteansvarlig   
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BGK Juniorafdeling 2017: 
 
BGK har 72 juniorer i alderen 4-18 år, hvoraf 31 er Par 3-bane medlemmer. De 72 juniorer er fordelt med 
24 piger og 48 drenge og er i alderen fra 5 til 18 år. Vi har haft nogle store årgange, som er blevet for 
gamle til at være ”rigtige” juniorer, men alle op til 21 år er velkommen i Junior- og ungdomsafdelingen. Vi 
har 12 til 14 medlemmer, som er fra 19-21 år, som har deltaget i junior- og ungdomsafdelingens aktiviteter. 
Så junior- og ungdomsafdelingen rummer 84-86 spillere. 
 
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 lægger 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 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, at 
vores juniorer og unge værdsætter den støtte, vi får og de muligheder, vi har. Intet kommer af sig selv. 
Hvis man vil nyde, 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 fredagsmatcherne 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. Der er spillet i 3 rækker og der har i gennemsnit været 26 deltagere ved hver match. I alle 3 
rækker spilles der om vandrepokaler, som kommer med dagens vinder hjem, indtil næste match afholdes. 
Ved den sidste match i oktober måned, blev årets samlede vindere fundet. C-rækken, som afvikles på par 
3-banen, blev vundet af Eline Graarup. De 2 andre rækker blev afviklet over 9 huller på stor bane. B-
rækken blev vundet af Oliver Grossman Møller. A-rækken blev vundet sikkert af Mads Munkgaard 
Pedersen for andet år i træk. Vitus Duelund Jepsen var runner up blot et point efter. Alle tre vindere har nu 
modtaget vandrepokalerne med eget navn indgraveret. Stort tillykke til jer alle 3. 
Stor tak til Gyrithe og Kurt Skov og Blue Water Shipping for sponsoratet til denne match, som er en 
meget populær match med efterfølgende spisning i klublokalet for deltagere og forældre/bedsteforældre. 
 
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, Sommerferiematch med 
forældre (18 huller) og match mod Breinholtgård Erhvervsklub og eliteafdelingen (18 huller). 
Boldopsamlingen var i år flyttet til en søndag, hvor der blev samlet omkring 4000 bolde op. 
 
Tak til forældre og bedsteforældre, som kommer fredag efter fredag og giver en hånd med. Vi har 
mange små spillere, både på par 3 banen og på stor bane, så vi har derfor 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 
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være hovedansvarlig for afvikling af fredagsarrangementerne og tusind tak til Helle Pedersen for at holde 
styr på køkkentjansen.  
 
For sin store indsats, blev Helle år kåret som Årets Hjælper. Helle sørger for, med hendes smil og 
hyggesnak med de unge, at alle har det godt og får lidt godt til ganen. Helle har styr på mængder og indkøb 
og finder altid selv en afløser, hvis hun en enkelt gang er forhindret. Helle yder en fantastisk service og det 
skal vi alle huske at sætte pris på. Helle modtog en stor flot buket blomster og et gavekort til et par 
træningslektioner, så hun også selv kan komme lidt mere i gang med golfspillet. Forplejningen er helt i 
top i juniorafdelingen. Tusind tak, Helle for din store indsats og dit glade og rolige sind. 
 
Opstartsmøde og –match blev afholdt 1. april. Matchen blev afviklet som en greensome 
generationsmatch med 12 deltagere på par 3-banen og 54 deltagere, som spillede 18 huller på stor bane. En 
god måde at skyde sæsonen i gang. 
 
Bedsteforældrematchen blev igen i år afholdt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvor alle 
bedsteforældre og børnebørn uanset alder kan deltage. Matchen blev afviklet den 26. maj med 50 
deltagere. Matchen blev afviklet som en greensome stableford både på par 3-banen og på stor bane. Der 
var 10 par på par-3 banen og 15 par, som spillede 18 huller på stor bane. Tak til alle bedsteforældre og 
reservebedsteforældre for den store opbakning. Sæt kryds i kalenderen fredag den 11. maj 2018. 
 
Junior-Cup, som er en landsdækkende turnering, hvor der spilles slagspil fra scratch og der findes en 
vinder i hver aldersgruppe for både piger og drenge, blev afholdt søndag den 23. april. Rasmus Haahr 
Thygesen, Lærke Møller-Jensen, Thomas Guldberg Nielsen, Perle Porsholdt Thrane, Vitus Duelund 
Jepsen, Mads Munkgaard Pedersen, Nicolai Dahl og Jesper Porsholdt Thrane vandt deres årgange og 
gik videre til distriktsmesterskaberne. Tillykke til jer alle. Desværre var der ikke mange deltagere i år. Vi 
har desværre små årgange med spillere, som har under handicap 36. 
 
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 U16C deltog Perle Porsholdt Thrane, Julie 
Pedersen Markus Damkjær Nielsen og Rasmus Thygesen, U16B Lærke Møller-Jensen, Thomas Guldberg 
Nielsen og Oliver Willumsen, U22C Lasse Friis Pedersen, Morten Kristensen og Jonathan Havndrup 
Sørensen, U22B Emma Mølleskov Pedersen, Jesper Porsholdt Thrane og Mathias Laustsen, U22A Jacob 
Kiellberg, Anders Vad Christensen og Jakob Porsholdt Dam og sidst et hold i Eliterækken, hvor der er 4 
spillere på holdet: Jeppe Thybo, Nicolai Dahl, Camilla Pedersen og Mads Pedersen. Stor tak for 
indsatsen til alle holdledere, både de spillende og dem, som også er med som chauffører. 
 
JDT er en turnering, som afvikles over 6 slagspilsrunder, hvor de 4 bedste runder er tællende. I 2017 
deltog følgende spillere: U22: Jacob Kiellberg, Mathias Laustsen, Mads Ebsen, Lasse Friis, Emma 
Pedersen, Anders Vad Christensen og Morten Kristensen. U19: Peter Vissing Jørgensen og Jonathan 
Havndrup Sørensen. U16: Mads Munkgaard Pedersen, Oliver Lund Willumsen og Vitus Duelund Jepsen. 
U14: Rasmus Thygesen og Thomas Guldberg. Jacob Kiellberg endte på 3. pladsen i U22. I U16 blev Mads 
Pedersen nr. 3 og Vitus Duelund Jepsen nr. 8 og alle 3 kvalificerede sig til Super Cup, som blev spillet i 
Nykøbing Falster (Distrikt 5) i uge 42. I Super Cup spiller de 5 distrikter i landet mod hinanden. Vore 
spillere repræsenterede Distrikt 3, som fik en 4. plads i U16 og en 2. plads både i U19 og U22. Stor tak til 
Claus Pedersen, som igen i år har været holdleder. Claus har stor andel i, at denne turnering er blevet en 
god social turnering for vore spillere.  
 
Ribe Amts Junior Tour er lig med sammenhold og gode golfoplevelser. Vi har I år haft 35 forskellige 
spillere med på holdet, når vi har spillet mod klubberne fra det gamle Ribe Amt og Royal Oak. 
Turneringen er afviklet over 7 spillerunder på 7 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. Det er i denne turnering, at 
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man kan deltage, så snart man er frigivet. Efter en langsom start og ikke for mange point i de første 
spillerunder, kom vi godt igen og vandt pokalen både i Kaj Lykke Golfklub og til den sidste match, som 
blev afholdt på Breinholtgård den 7. oktober. Vi endte på en samlet 4. plads. Turneringen er 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.  
 
Weekendturen gik igen i år til Rødding Fritidscenter, hvor faciliteterne er super gode med bl.a. 
svømmehal, bowlingbaner og en sportshal. Der var i alt 30 deltagere. De 25 tog afsted fredag eftermiddag 
og lørdag kom 4 par 3-bane medlemmer og Allan Grosmann. Lørdag blev der spillet golf i Vejen Golf 
Klub og søndag spillede 8 af deltagerne JDT i Royal Oak og de øvrige deltagere kørte til Ribe og spillede. 
Alle havde en fantastisk dejlig tur med masser af golfspil, rundbold, boldspil, svømning, leg og socialt 
samvær. Tusind tak til Jesper Pedersen, Allan Grosmann, 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. Der var 18 deltagere, som fik et par rigtig gode dage på Breinholtgård. 
Allan Grosmann stod for aktiviteterne, da Frank og Klaus skulle hvile ørerne. Teltene blev slået op på 
plænen ved flagstangen og der var bl.a. arrangeret orienteringsløb på banen og nat golf på par 3-banen. 
Tusind tak til Allan Grosmann for indsatsen, som indebar planlægning, indkøb og en vågen nat i 
klublokalet og en stor tak til Frank og Klaus for et par gode, sjove og lærerige dage. Tak til Martin 
Thygesen for at vende pølserne på grillen og tak til de øvrige, som gav en hånd med mandag aften. 
 
Titleist & Footjoy West Coast Masters 2017 blev igen i år afviklet den første weekend i juli, dog med 
start den 30. juni, hvor der var arrangeret Get together Party for spillere, forældre, sponsorer og hjælpere. 
46 spillere ud af de 82 deltagere deltog i fredagens aktiviteter, hvor det nye i år var Speedgolf, som var en 
stor succes. Turneringen var igen i år fyldt op, d.v.s. 82 spillere fordelt med 13 piger og 69 drenge i alderen 
op til 21 år. Fra Breinholtgård Golf Klub deltog følgende: Camilla Pedersen, Lærke Møller-Jensen, Jacob 
Kiellberg, Anders Vad Christensen, Mads Munkgaard Pedersen, Vitus Duelund Jepsen, Nicolai Dahl, 
Jakob Dam, Jeppe Thybo og Morten Dam. Ud af de 10 spillere klarede Camilla, Nicolai Dahl, Morten og 
Jeppe cuttet og kvalificerede sig til søndagens finalerunde. Morten sluttede efter en spændende 
finalerunde på en meget flot 2. plads to slag efter vinderen, som var Frederik Kjettrup fra Brønderslev 
Golf Klub. Stort tillykke til Morten. Jeppe sluttede på en 7. plads, Nicolai på en 29. plads og Camilla som 
nr. 5 i pigerækken. Tillykke med de fine placeringer. 
TWCM’s succes, som landsdækkende ranglisteturnering, skyldes helt klart den store opbakning, 
som findes blandt klubbens medlemmer. Stor tak til alle hjælpere, 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 og medvirkede til den 
gode afvikling af turneringen og til den gode stemning, som var på Gården hele weekenden. Vi håber at se 
jer alle igen til TWCM 2018 den 6. juli – 8. juli 2017. Tak for godt samarbejde i TWCM-udvalget, som 
udover undertegnede er Jesper Munkgaard Pedersen, Frank Atkinson, Frank Olsen og Niels Erik Jensen. 
 
Ved Klubmesterskaberne 2017 blev der fundet en klubmester i drenge-rækken, men desværre ikke i pige-
rækken på grund af for få tilmeldte. Drenge-rækken afgøres over 36 hullers slagspil fra tee 60. Der var 6 
deltagere i drengerækken. Med 2 runder i par, altså 2 x 71 slag, blev Jeppe Thybo en sikker klubmester i 
drenge-rækken. Flot spillet, Jeppe og stort tillykke. Juniorrækkens slagspil om lørdagen er sidestillet med 
dame- og herrerækkerne, hvor de 4 bedste scores går videre til hulspilsmatcher om søndagen. 
Juniorafdelingen var rigtig godt repræsenteret om søndagen, hvor 2 af semifinalerne udelukkende var med 
juniorspillere. I damerækken spillede Camilla Pedersen og Lærke Møller-Jensen den ene semifinale og i 
herrerækken spillede Jeppe Thybo og Nicolai Dahl. Stort tillykke til jer alle 4 for kvalifikationen til 
hulspilsmatcherne. Camilla vandt over Lærke og Jeppe vandt over Nicolai, så Camilla og Jeppe spillede sig 
til finalen, hvor Camilla skulle spille mod Min Guldberg Hansen og Jeppe skulle spille mod Olav 
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Nørregaard Andersen. Som en meget stolt Juniorformand vil jeg ønske et KÆMPE stort tillykke til både 
Camilla og Jeppe for at blive KLUBMESTRE i dame- og herrerækken.  
 
I uge 31 blev der for første gang afholdt DGU Junioruge. Vi tilbød alle børn og unge træning på de 5 
hverdage og to dage var der arrangeret en match på par 3-banen om eftermiddagen. Det åbnede op for, at 
alle som kunne have lyst til at prøve at spille golf kunne komme. Vi er rigtig glade for, at mange 
bedsteforældre tog imod tilbuddet og tog deres børnebørn med i klubben i de dage.  
 
Mandag i uge 38 havde vi besøg af 100 børn fra Nordvangskolen. Der var arrangeret et program fra kl. 9 – 
13, hvor alle børn kunne prøve at spille golf, men også køre i golfbiler og dekorere golfbolde. For at kunne 
have besøg af så mange børn på en gang, krævede det også mange hjælpere og det virkede ikke som om 
det var et problem. Tusind tak til Ruth og Kaj Pedersen for jeres deltagelse og for, at I kunne finde så 
mange glade hjælpere, som havde lyst til at hjælpe os i Juniorafdelingen. Vi var 27 hjælpere og TUSIND 
TUSIND tak til jer alle for opbakningen og det gode humør, som fik alle til at føle sig godt tilpas. Alle 
havde vist en rigtig god dag – både børn og voksne. Tak til Frank, Klaus og Nicolai Dahl for jeres 
indsats på driving range. 
 
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 2016/17 bød også på bl.a. bueskydning og 
skøjteløb. Den 12/3 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 og Henrik Thrane for sæson 2016/17. Off-golf 
sæson 2017/18 er lige gået i gang, men ser i år helt anderledes ud. Denne vinter bliver der tilbudt træning 
ved EmCare Sundhed en gang i ugen og hele træningsdage på Breinholtgård, hvor der lægges vægt på 
mental træning, game planning på egen og fremmede baner, træningsplanlægning og kostvejledning. 
Derudover planlægges der fodbold på flexbanerne og en tur i Dokken for at se håndbold.  
 
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 2016/17 
fungerede rigtig fint og 2017/18 er netop startet op.  
 
Ved Valtor Offshore Afslutningsmatch den 28/10 blev der spillet Ryder-Cup. Der var 40 spillere og 5 
holdkaptajner. Det var en meget blæsende og regnfuld efterårsdag, så holdkaptajnerne havde travlt med at 
servere varm kakao og opmuntrende bemærkninger til deres spillere. Spillerne var fra 6 år og op til 21, 
som spillede Foursomes, Bestballs og rafle golf. Spillerne var opdelt på ”holdet med de grønne huer” og 
”holdet med de røde huer”. Som forsvarende mester valgte Rasmus Lykke-Kjeldsen de grønne huer. 
Rasmus og det grønne hold havde i år to vice captains – Jacob Lykke-Kjeldsen og Anders Vestergaard. 
De røde huer havde Mathias Gladbjerg og Peter Ankersø som holdkaptajner. Det er fantastisk dejligt, at 
vi kan få 5 holdkaptajner til at gøre vores Afslutningsmatch til noget ekstraordinært. Tusind tak for jeres 
opbakning. Rasmus, Jacob, Anders og ”De grønne huer” løb med sejren. De lagde sig allerede i front efter 
de første runder i rafle golf og holdt forspringet hele vejen og vandt 18 ½ mod 11 ½. Vi var omkring 80 
børn og voksne til spisning og præmieoverrækkelse, diverse kåringer og uddelinger. Tusind tak til Valtor 
Offshore A/S for støtten i 2017. 
 
Årets Junior sæson 2017 blev Rasmus Haahr Thygesen. 
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, pokalen/golfspilleren og den meget flotte Wilson 
bag broderet med ”Årets Junior 2017”. Frank sagde bl.a. følgende til Rasmus: Vi taler om en spiller, som 
har spillet RAJT, fredagsmatcher og var med på weekendtur. Juniortræning deltager mange juniorer i, men 
nogle er mere aktive. Det er en spiller under handicap 32. Han har spillet JDT og deltaget i Sommercamp. 
En meget behjælpsom ung mand. Han har hjulpet ved TWCM, hvor han bl.a. hjalp greenkeeperne kl. 5 om 
morgenen. Han gik meget op i nøglesalget ved årets Jubilæums Nøglelotteri. (Han bliver vist en god sælger 
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en dag). Hans ansigt er tit i klubbladet. Han er en god kammerat og taler og opfører sig pænt overfor dem, 
han spiller sammen med. Kender golfsportens etikette. Hans forældre er her i dag og de burde være stolte 
af ham. Årets Junior på Breinholtgård bor i Tjæreborg, har handicap 30 og er 11 år.  Årets Junior 2017 er 
RASMUS – stort tillykke. Juniorudvalget ønsker Rasmus et kæmpe stort tillykke med titlen som Årets 
Junior. 
 
Det er altid med lidt vemod, at vi ved afslutningsmatchen skal sige farvel til en årgang. I år er det årgang 
1999, som ikke længere er juniorer, når sæson 2018 starter op. Tusind tak til Victor Groth Pedersen, 
Peter Vissing-Jørgensen, Camilla Pedersen, Jesper Porsholdt Thrane og Jeppe Thybo 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. 
 
I år måtte vi så også tage afsked med årgang 1996, som nu hellere ikke længere er ynglingespillere. Det får 
lidt flere konsekvenser for dem, da de nu ikke længere kan deltage i junior- og ynglingeturneringer og kun 
kan spille herreranglisteturneringer. Held og lykke og en kæmpe stor tak for tiden i 
junior/ungdomsafdelingen til Jacob Kiellberg og Jakob Porsholdt Dam – og husk at I er altid 
velkommen til at deltage i juniorafdelingen. 
 
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. 
 
Stor tak til Mogens Mikkelsen for det gode samarbejde. 
 
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. Uden jer kunne 
vi ikke give juniorerne så mange muligheder og oplevelser, som vi gør, både socialt og sportsligt. Tusind 
tak. 
 
Tak, til juniorudvalgsmedlemmerne for det gode samarbejde i 2017. 
 
Tusind tak til alle juniorspillere, som gør det til en kæmpe fornøjelse at være i juniorafdelingen.  
 
Pernille Porsholdt Dam 
Juniorudvalgsformand 
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Sponsor- og Matchudvalgets beretning for 2017 
 
Klubmatcher  
I 2017 blev der gennemført 4 klubmatcher med i alt 448 deltagere, hvilket giver et gennemsnit på ca. 112 
spillere per match.  
 
I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til vores trofaste match sponsorer: 

• Nykredit Erhverv – makker match med 64 flights / 128 deltagere 
• Glaspartner – makker match med 44 flights / 88 deltagere 
• Pink Cup – velgørende match – med 88 flights   
• Jubilæums match – makker match med 78 flights / 156 deltagere 

 
Året bød på 25 års jubilæum og uge 33 var jubilæums uge. En uge med diverse matcher som blev afsluttet 
med en jubilæumsmatch hvor alle 3 sløjfer blev benyttet med efterfølgende spisning / fest i telt på putte 
green. 
 
Årets sidste match - jule matchen sponsoreret af Golfstore v. Janet og Frank Atkinson - er af naturlige 
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 vores juniormatch, åbnings og 
afslutningsmatchen samt til Danbolig for støtten til vores begynder arbejde. 
 
Gennemførelsen af ovennævnte matcher har kun været muligt grundet vores sponsorer samt ikke mindst et 
stort arbejde af matchudvalget og andre frivillige. 
Det er dejligt, at konstatere, at antal tilmeldinger, til klubturneringer fortsat er på niveau med 2016.  
I 2018 forventer vi, at bibeholde samme antal matcher.  
 

 
 
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! 
 
Company day 
For 24. gang i klubbens historie blev der i august afholdt Company day.  
Og som vanligt blev dagen tilsmilet af godt vejr.  
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Ligeledes en dag, hvor stemningen var i top og som ikke blev mindre under og efter den efterfølgende 
spisning.  
Sådan en dag kan kun gennemføres med hjælp fra vore mange sponsorer – så en stor tak til dem – ikke 
mindst deres økonomiske tilskud til juniorafdelingen.  
En stor tak skal ligeledes gives til arbejdsgruppen der fik dagen til at lykkes 100%. 
 
Klubmesterskab 
Klubmesterskaberne blev igen afholdt over en weekend – som sidste år blev klubmesterskabet afholdt uden 
for de af DGU anbefalede datoer. Dette blev gjort for at ikke at ”konflikte” med greenkeepernes arbejde på 
banen og tilsikre så optimale betingelser som muligt. 
I år med deltagelse af 62 spillere mod 76 i 2016. 
 
En weekend, hvor der blev vist spændende og god golf med en del af klubbens medlemmer, som tilskuere 
til de spændende finaler. 
Som altid var det muligt at følge 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: Aflyst 
Junior drenge: Jeppe Thybo 
Damer: Camila Pedersen  
Herre: Jeppe Thybo  
Midage dame: Aflyst 
Midage herre: Kim Brændstrup  
Senior damer: Aflyst 
Senior herre: Per Christensen 
Veteran damer:  Grethe Larsen 
Veteran herre: Lars O. Hansen 
 
Et stort tillykke til vinderne og tak til alle deltagere for indsatsen samt til de personer, som stod for den 
praktiske afvikling. 
Også et stort tillykke til Marthin J. Jensen som på Skovens hul 5 i 2. runde formåede at lave en hole in one. 
Der vil i 2018 blive kigget på hvorledes der kan tiltrækkes flere af klubbens medlemmer til denne match.  
  
Peter Skjærbæk 
Sponsor- og Matchudvalget 
 


