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Fra: Breinholtgård golfklub 
Sendt: 22. november 2017 10:35
Emne: Breinholtgård Golf Klub - Nyhedsbrev

 

 

 

Greenfee Club No 1. 

Vi fortsætter det gode samarbejde i Greenfee Club No 1. i 2018 

 

Normalpris er 800,- kr. men køber du inden 

den 22. december får du det til kun 700,- kr. 
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De kan bestille fra nu af og kan afhentes fra den 14. december 2017. De kan 

bestilles på mail: info@bggc.dk eller på tlf. 75 11 57 00 

 

Greenfeeclub no. 1 er en populær fritspilsordning mellem seks jyske 

golfklubber, hvor du som BGK-medlem kan spille ubegrænset på 5 andre baner 

alle ugens dage, dog undtaget i weekender og på helligdage i tidsrummet fra kl. 

9.00 – 12.00. Her kan du se klubberne, der alle ligger ca. 45-60 minutters 

kørsel fra Esbjerg. Klik her 

  

 

Nisseturnering 2017 søndag den 3. december kl. 10.00  

 

 

Turneringen er en åben, single, stableford 4-kølle 

turnering. 

Der spilles 1 runde over 9 huller den 3. december 

2017 kl. 10:00 på Skoven. 

Efter spillet serverer Restauranten en buffet. 

Buffetpris 100 kr. der betales i Restauranten  
 

Turneringens sponsor er Proshoppen - BGK. 

 

Tilmelding påbegyndes torsdag den 16. november 2017 kl. 18:00. 

Tilmelding senest fredag den 1. december 2017 kl. 13:00. 

Tilmelding skal ske: 

 På Golfbox eller 

 På tilmeldingslisten på opslagstavlen. 

Husk tilmelding til Buffeten. 

 

Turneringen har venteliste prioriteret efter "Først til mølle"-princippet. 

 

Der er ingen handicap begrænsning for deltagelse. 

Alle spiller Stableford med fuld spillehandicap dog tildeles max 46 slag, 

dvs. max 23 slag på de 9 huller. 

Der må kun medbringes 4 jern/køller hvoraf den ene skal være en putter. 
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Der spilles i en ”Juniorrække” samt 2 lige store ”Seniorrækker” opdelt på 

handicap. 

 

Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 6, sidste 3, sidste hul og 

lodtrækning. 

 

Turneringsfee er en flaske vin, der afleveres i Proshoppen inden 

tilmeldingsfristens udløb. 

 

Turneringsfee vil blive anvendt til præmier. 

Der er præmier til: 

 De bedste i hver række 

 Nærmest flaget 

 Bedst udklædte nisse. 

 

Scorekort afhentes ved skranken i Lobbyen inden kl. 09:40 

Kl. 09:40 Info ved Puttegreen. 

Kl. 10:00 Gunstart. 

 

Præmieoverrækkelsen foregår ca. 1 time efter aflevering af det sidste 

scorekort. 

 

Ovenstående betingelser og praktiske oplysninger gælder forud for BGK's 

generelle betingelser for turneringer og matcher. 

 

Turneringsledelse: Frank Atkinson, Niels Erik Jensen (3027 0759) 

turnering.bgk@gmail.com  
 

Måtter  
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Når der som nu spilles fra måtter, så 

er der tale om at måtterne SKAL 

bruges på fairway og semirough, og 

der kan IKKE handicap reguleres.  

 

 

ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERING 
BREINHOLTGÅRD  

2017  

 

 

Så er der igen i år gennemført en succesfuld ægtepar/samlever turnering 

 

Det er nu 15 år siden turneringen blev startet. Turneringen går over 5 måneder 

fra maj til og med medio september, hvor parrene spiller op til 5 matcher med 

andre par, der er i samme gruppe. 

 

I år var der 5 grupper med i alt 37 par.  

 

Hver måned i turneringen bliver der rundsendt informationer om, hvordan 

stillingen står, så man kan følge med i, hvordan det går med de andre i ens 

pulje samt alle de andre puljer. 

 

Turneringen spilles som en greensome match, hvor begge driver ud fra 

henholdsvis 57 (gul) og 46 (rød) tee, herefter vælger parret den bold der ligger 

bedst ud fra forskellige strategier såsom, hvem er bedst til at slå det næste slag 

– er der bunker eller vand i spil o. lig.  Det giver mange overvejelser. 

 

Det er en meget hyggelig matchform, der giver nogle gode timer, sammen med 

andre par, der har nogenlunde  samme antal tildelte slag, under 

konkurrencemæssige vilkår.  

 

Turneringen sluttede af med en selvstændig afslutningsmatch den 16. 

september, hvor de 17 tilmeldte par skulle spille omvendt foursome, damerne 
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skulle drive ud fra 57 (gul) tee og mændene fra 46 (rød) tee – da det er 

foursome skiftes man til at drive een bold, der så skiftevis skal spilles i hul. 

 

Afslutningsdagen sluttede af med en dejlig middag, hvorunder der var 

præmieuddeling både for den løbende turnering og dagens lidt specielle 

turnering. 

 

Turneringsudvalget takker alle deltagerne for årets turnering og håber på 

gensyn næste år. 

(Tag også gerne nye par med næste år, så vi bliver endnu flere) 

 

Bente & Henning Vestergaard 

Jette & Per Nørsten   
 

 

Lidt om vores nye Chef greenkeeper  

 

  



6

Jeg er fra Gotland og har 2 voksne 

børn. Både min søn og datter bor i 

Sverige, men min datter kommer 

gennem sit arbejde ofte til Danmark. 

 

I 1993 startede jeg som greenkeeper 

i en svensk golfklub og har siden 

arbejdet på flere baner i Sverige og 

Danmark som chefgreenkeeper 

deriblandt Waxholm golfklub, 

Benniksgaard GK og Søllerød GK. 

Jeg har taget min greenkeeper 

uddannelse i Sverige som består af 

3 trin: grunduddannelse, 

videreuddannelse og højere 

greenkeeper uddannelse, derudover 

har jeg studeret med fjern 

undervisning på 

Penn State University. 

Jer er meget passioneret med mit 

arbejde, det er utroligt 

tilfredsstillende og spændende, at 

arbejde med 

naturen og vejret, som har stor 

betydning for de resultater som man 

ønsker at opnå. 

I forbindelse med min tid hos 

Benniksgaard Golfklub, blev jeg 

meget betaget af Jylland og den 

jyske mentalitet, jeg er derfor meget 

glad for, at jeg igen får muligheden 

for at arbejde og bo i Jylland. 

Efter at have mødt de mennesker, 

som arbejder på Breinholtgård samt 

 

Mit navner Fredrik Engström, jeg er 
svensker og 51år gammel.   
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set det flotte anlæg og spillet den 

smukke bane, er jeg blevet endnu 

mere imponeret og glæder mig til at 

fortsætte det gode arbejde i 

fremtiden.  
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