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Sekretariatet/Golf Manager:
Michael Klose 75 11 57 00

Fax  75 11 55 12

Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

Onsdag dog til kl. 16.00

Pro-shoppen:
Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

Fax  76 13 12 07

Mandag-fredag: kl. 09.00 - 18.00

Lørdag, søndag 

og helligdage: kl. 09.00 - 16.00

Turneringsdage: 1 time før start

Restaurant Breinholtgård:
Morten Thomsen 75 11 57 55

Chefgreenkeeper:
Hardy Mathiasen  75 14 47 61

Greenkeepere 75 11 77 95

Golfklubbens bestyrelse:
Hans Olav Olesen 75 15 60 27

Knud Erik Laursen 75 15 22 01

Peter Skærbæk 75 13 22 11

Karin Thybo Olesen 75 11 65 00

Peter Lykke-Kjeldsen 75 11 77 43

Dorte Gladbjerg 75 18 12 08

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Bodil Eskildsen 75 15 22 81

MedlemsNyt
Redaktør:  Jakob Kristensen

 40 29 47 55

 jakob@golfonline.dk

Produktion:

EsaTryk ApS 75 15 70 00

Oplag:  750 stk

Næste nummer udkommer:
April 2010, sidste frist for 

indlevering af stof:  1. april

Forsidefoto: 

Klubmestrene 2009.

UDVALGENE
Begynderudvalg:
Formand: Bodil Eskildsen

 75 15 22 81

Mogens H. Andersen, Jytte Bertelsen, 

Poul Erik Buhl, Benthe Egelund, 

Erik Knudsen, Anne-Grete Nielsen, 

Steen Nybo Pedersen, Jørn Schultz, 

Inge Skovbjerg, Lene Thomasen og 

ad hoc hjælpere.

Eliteudvalg:
Formand: Peter Lykke-Kjeldsen

 75 11 77 43

Frank Atkinson, Kim Meyer, 

Jakob Gladbjerg, Lis Boe-Hansen, 

Torben Nyborg, Thorbjørn Pedersen, 

Børge Frøkjær og Karen Kjems.

Juniorudvalg:
Formand: Dorte Gladbjerg

 75 18 12 08

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, 

Thorbjørn Pedersen, Pernille Dam

Peter Larsen, Mariann Lindberg, 

Peter Meyer, Torben Møller-Jensen

og Ib Olsen.

Sponsorer og matchkalender:
Formand: Peter Skjærbæk

 75 13 22 11

Matchudvalg:
Formand: Lennart Voss

 20 96 30 08

Niels Erik Jensen, Aksel Olsen og 

Peter Skjærbæk.

Sportsafdelingen:
Formand: Kim Meyer

 75 27 23 52

Peter Lykke-Kjeldsen og Dorte Glad-

bjerg.

Baneudvalg:
Formand: Knud Erik Laursen

 75 15 22 01 

Frank Atkinson, Hardy Mathiasen, 

Hans Olav Olesen, Sisse Droob og 

Michael Klose.

Restaurationsudvalg:
Formand: Børge Bull

 40 74 11 76

Bente Vestergaard, Sisse Droob, 

Michael Klose og Hans Olav Olesen.

Ordens- og Regeludvalg, 
Handicap komité
Formand: Kim Meyer

 75 27 23 52

Erik Knudsen, Ib Olsen, Knud Erik 

Laursen, Peter Degn Olsen og 

Bodil Eskildsen.

Info-udvalg (ansvar klubblad):
Formand:  Jakob Kristensen

 40 29 47 55

Bente Vestergaard.

Spil- og banekontrol:
Formand: Knud Erik Laursen

 75 15 22 01 

Frank Atkinson, samt en række 

frivillige hjælpere.

Company Day:
Formand: Mogens Heyk Petersen

 75 15 60 01

H. P. Andersen, Lars Frikke og 

Hans-Jørgen Lassen. 

Klubber i klubben:
Formand: Henrik Mortensen

 75 13 52 83

John Nielsen og Aksel Olsen.
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Skal vi tro på den gamle snak om, at når der er mange 

bær og nødder, får vi en hård vinter, ja - så må vi stå over-

for en rigtig isvinter, for sjældent har træer og buske væ-

ret så fyldt med bær, nødder, agern og bog som i år. De 

mange - især røde farver - gør i år efteråret særlig smukt, 

hvilket vi kan nyde på en runde golf, hvis man har øje for 

det og ikke kun ærgrer sig over, at sæsonen nu snart er 

slut. Men vintergreens og vintertees minder os unægtelig 

om, at det snart bliver den tid, hvor vi skal spille på dem.

Rent personligt er jeg nu glad for at bo på disse bred-

degrader med de årstider og skift i naturen, der følger. 

Som golfspiller giver det mange varierede oplevelser året 

rundt: Foråret er glæden ved at alt bliver grønt, og kulden 

forsvinder, og vi får stor lyst til rigtigt at komme i gang 

med spillet. Det er også tiden, hvor vi har store mål for 

vores spil i sæsonen. Sommeren kan være mere eller min-

dre god eller våd, men har altid temperaturer, som giver 

gode forhold til golf. Efteråret med det flotte farvespil har 

sin charme, selv om mange af os almindelige klubgolfere 

på denne tid igen må erkende, at man heller ikke i år fik 

trænet så meget, at spillet blev mere stabilt. Vinteren er 

tiden, hvor man kan lave meget andet end at spille golf, 

og kan man ikke undvære køllerne, har de sidste års milde 

vintre også givet gode muligheder for at spille.

Golfåret 2009 i Breinholtgård Golf Klub
På dette tidspunkt sidste år brugte jeg vist udtrykket, 

at det var helt vildt, at vi havde to hold i elitedivisionen! 

Desværre måtte vi i år opleve, at begge hold rykkede ned 

igen. Dog var det meget lidt medvind, der skulle have væ-

ret med os, for at begge hold kunne have klaret skærene, 

og måske kan vi næste år spille os op i eliten igen? Vi har 

stadig mange dygtige golfspillere i vores eliteafdeling, så 

det skulle ikke være umuligt. Og vi har et stort materiale 

af nye spillere i juniorafdelingen, som også i år har vundet 

Ribe Amts Junior Tour.

En stor tak til alle i elite- og juniorafdelingen for den 

kæmpe træningsindsats, der er ydet. Også tak til de 

mange hjælpere, der er tilknyttet her. Og sidst men ikke 

mindst tak til trænerteamet og Erhvervsklubben for den 

støtte og opbakning, der kommer herfra.

Klubmatcher og klubmesterskaber i 2009
Heller ikke i år har vi fået deltagerantallet i vore klubmat-

cher op på det ønskede. Næste år vil vi forsøge med nogle 

nye tiltag, og vi vil igen opfordre alle medlemmerne til at 

melde sig til klubmatcherne - vi mangler især tilmeldinger 

fra de nye spillere. Får vi ikke hævet deltagerantallet, kan 

vi få svært ved at fastholde vore sponsorer. 

Klubmesterskabet samlede pænt med deltagere, og 

der var mange gode dueller, før de rigtige klubmestre 

blev fundet. Et stor til lykke til vore dygtige klubmestre og 

også en stor tak til de trofaste hjælpere her!

Banen - Centret - Klubben 2009
Vores bane har i år igen fået en tand opad og jeg tror 

aldrig, vi har haft en flottere bane, end vi har oplevet i år. 

Der skal her lyde en stor tak til centret og vores green-

keepere for deres indsats i 2009.

Restauranten har i år fungeret fint under Mortens 

ledelse og hen over året er der serveret mange dagens 

middage.

Vi slutter året med det antal medlemmer, vi har som 

fælles mål og har en lille venteliste til næste år. Så alt i alt 

ser vi frem til 2010 med en tro på, at vi kan få et fortsat 

godt samarbejde med ejerne af banen.

Til slut vil jeg ønske alle medlemmerne endnu nogle 

gode golfrunder i det flotte efterår og takke for samværet 

i 2009. 

Hans Olav Olesen

NU ER ENDNU ET GOLFÅR 
VED AT VÆRE GÅET

•
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Sommeren er gået alt for hurtigt og 

mørket og kulden har allerede holdt 

sit indtog på vores smukke golfan-

læg. Når du læser dette er vi gået 

over til vintertid igen og inden længe 

skal vi tænke på julegaver og jule-

frokoster. Og det er jo ikke så slemt!? 

Der bliver tid til andre gøremål, 

familie og venner skal plejes og så 

er der tradition for at hygge i denne 

mørke tid! 

Apropos hygge! Så holder vi en 

Portvins- og chokoladesmagning i 

november måned i samarbejde med 

Vignoble som har inviteret et af de 

store portvinshuse fra Portugal til 

Esbjerg og Breinholtgård Golf Center. 

Arrangementet finder sted den 19. 

november. Se mere på hjemmesiden.

Året går på hæld og når jeg kig-

ger tilbage synes jeg at det har været 

meget positivt i alle henseender. 

Danmarks flotteste og sværeste
Vi startede året med at blive kåret 

som Danmarks 25. bedste golfbane, 

hvilket vi alle kan være stolte af. Det 

er ikke gået stille af. Trods finanskrise 

har vi haft fremgang i antallet af 

greenfeespillere der har besøgt vores 

bane. Jeg har kun hørt rosende ord 

om banen og golfanlægget generelt. 

Bl.a. har vi fået tre utrolig flotte an-

meldelser fra Teetime.dk som du kan 

læse på vores hjemmeside. 

DGU’s rating team har været på 

besøg og vurderet sværhedsgraden 

af banen. Siden 2006, hvor banen 

blev rated sidst, er der jo sket en del 

forbedringer og ændringer, der også 

er med til at gøre banen vanskeligere 

at spille. Fire mænd brugte det meste 

af en dag for at indsamle de oplys-

ninger de skulle bruge for at vurdere 

banens sværhedsgrad. Resultatet 

er, at vi er absolut en af Danmarks 

sværeste golfbaner. Vi er tæt på 

top-10. Det betyder bl.a. at du fra års-

skiftet vil få tildelt et eller flere slag 

på banen – uanset hvilket handicap 

du har i dag.

Nye medlemmer
Vi har i år fået mere end 100 nye 

medlemmer, både etablerede og 

begyndere. Begynderne har især 

overrasket mig positivt. Bl.a. kan jeg 

nævne Hans Jørgen på 43 år, der 

mødte op til Golfens Dag, meldte sig 

ind på dagen og 1½ måned senere 

havde han bestået alle prøver og 

kunne ”lukkes” ud på den store bane. 

Det har kostet ham blod, sved men 

ingen tårer. I de første uger måtte jeg 

uddele flere stykker plaster, da han i 

sin træningsiver slog sine hænder til 

blods og fik mange vabler. Den 21. 

august var Hans Jørgens handicap 

på 22,4!

Og så er jeg imponeret over det 

sammenhold der er blandt be-

gynderne i år. Mange har stiftet en 

del nye bekendt- og venskaber og 

begynderne har lavet deres egen lille 

klub i klubben og mødes hver tirsdag 

til en runde golf.

2010 og hvad så? 
Vi har stadig mange planer for golf 

centeret og vi arbejder hele tiden på 

at forbedre banen og forholdene på 

centeret. Hardy og jeg har stadig-

væk det mål, at vi skal være blandt 

Danmarks 10 bedste golfbaner. Med 

årets kåring som nr. 25 samt det 

arbejde der er lagt i banen i år, så er 

jeg overbevist at vi er nået endnu 

tættere på vores mål.

I november afholdes der general-

forsamling i Breinholtgård Golf, hvor 

bl.a. kontingentet for 2010 vedtages. 

Men det er også nu du skal meddele 

at du eventuelt ønsker at melde dig 

ud af klubben – uanset årsag. Eller 

hvis du ønsker at ændre din status 

fra aktiv til passiv medlem. Ifølge 

vedtægterne for Breinholtgård Golf 

Klub skal du skriftligt meddele hvis 

du ønsker at melde dig ud eller vil 

ændre din medlemsstatus. Dette skal 

ske senest den 15. december ved at 

du sender mig et brev eller en mail.

Nye medlemmer
Kender du nogen der gerne vil i gang 

med at spille golf eller skifte fra en 

anden golfklub, så må du endelig 

anbefale dem at kontakte mig. Vi 

har åbent for nye medlemmer, både 

begyndere og etablerede. Vi starter 

minimum to begynderhold op i 2010 

og det første hold starter ca. 1. marts 

og hold nr. 2 den 1. april. Vi tilbyder 

alle begyndere et prøvemedlemskab 

på 3 måneder til kr. 2685,- inkl. 7 indi-

viduelle træningslektioner, fri bolde 

på træningsanlægget og frit spil på 

par-3 banen. Ønsker man at fortsætte 

efter de 3 måneder, trækkes beløbet 

fra total beløbet for medlemskabet 

og indskuddet.

Tak for endnu en god sæson!

Mange golf-hilsner 

Michael Klose

Golf Manager
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RASMUS PÅ LANDSHOLDET
Inden for de sidste par år har Breinholtgård Golf Klub 
markeret sig stærkt på eliteplan i Danmark. Dette er 
bl.a. kommet til udtryk via deltagelse i Elitedivision-
erne for både herrer og damer, og sejre for indtil flere 
af vore bedste spillere. Seneste resultat af elitear-
bejdet i klubben er udtagelsen af Rasmus Lykke-
Kjeldsen til herrelandsholdet i golf!

Udtagelsen sker på baggrund af en kombination af et 

ekstraordinært talent, og en meget stor træningsindsats, 

der har strakt sig over flere år. Flot af og stort for Rasmus. 

Men samtidig beviset for alle andre ambitiøse spillere i eli-

tetruppen på, at indsatsen og investeringen ”giver pote”, 

når bare man vil og tror på at det skal lykkes.

Endelig er denne udtagelse også udtryk for, at BGK 

Elite er på rette vej, og at vi som klub skal gøre sig klar 

til fremadrettet, at udvikle og forbedre de allerede nu 

eksisterende vilkår for elitegolf på allerhøjeste niveau. 

Grundlaget er der - det skal der passes på! Spændende 

om klubben vil forfølge situation, udviklingen og mulig-

hederne.

Inden Rasmus drog afsted til Tyrkiet for at spille sin 

første turnering i landsholdssammenhæng, så bad redak-

tionen ham om at skrive lidt om sæsonen 2009:

Min bedste sæson
Sæsonen 2009 startede med, at min bror og jeg vinkede 

farvel til det kolde vintervejr i Danmark, og tog til Thai-

land på kombineret ferie- og træningsophold. Vi havde 

fået kontakt til en klub, hvor vi kunne træne og spille. Da 

vi kom ud til klubben, blev vi positivt overraskede. Det var 

et verdensklasseanlæg, hvor der var super træningsfor-

hold og en rigtig god bane. Her trænede vi intensivt i fem 

uger og spillede 5-6 gange 18 huller, hvilket var en helt 

perfekt start på sæsonen. Vi kunne træne under optimale 

forhold i stedet for at være pakket ind i alt for meget tøj. 

Jeg havde før sæsonen valgt, at jeg ville bruge stort 

set al min tid på golfen i år. Jeg havde via Ecco Tour-kva-

lifikation i efteråret 2008 spillet mig adgang til alle Ecco 

Tour turneringerne i år, og de turneringer havde fået høj 

prioritet i min kalender. Det havde jeg valgt, fordi man der 

har muligheden for at måle sig mod nogle af de bedste 

spillere i Norden. 

Ecco Tours: Jeg har deltaget i alle fem Ecco Tour tur-

neringer i år. Det har været turneringer, som jeg har fået 

rigtig meget ud af. Jeg har kunnet mærke, at den øgede 

konkurrence der er i disse turneringer, er med til, at man 

at man skal spille op til sit bedste for at gøre sig gæl-

dende. Den første turnering blev spillet i Royal Oak, og 

var også min første turnering i år, så det var spændende 

at se om vinterens træningsture havde båret frugt. Jeg 

spillede godt i de første to runder, hvilket betød jeg var 

ude i tredjesidste bold på finaledagen, men her var spillet 

ikke som de første to dage, så det endte med et resultat 

omkring top 20. De efterfølgende turneringer på Ecco 

Touren spillede jeg fornuftigt og klarede cuttet i dem alle, 

med placeringer midt i finalefeltet. 

Min bedste Ecco Tour turnering var sæsonens sidste, 

som blev spillet på Ledreborg Palace golf, her spillede 

vi under forholdsvis svære vejrforhold. Det passede mig 

egentlig fint, for jeg var rigtig godt spillende og var efter 

de to første runde på en delt. 7. plads i samlet 3 under par. 

Det betød, at jeg skulle ud i tredje sidste bold for anden 

gang i sæsonen. Denne gang klarede jeg det noget 

bedre, og det resulterede i en top-10 placering som num-

mer 9 og prisen som bedste amatør i turneringen. Det var 
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en super afslutning på årets Ecco Tour, hvor jeg har lærte 

rigtig meget ved at spille mod så gode spillere og bevise 

overfor mig selv, at jeg kan spille med på det niveau.

Tre sejre hos amatørerne: Jeg har hen over sæsonen 

også deltaget i nogle af de mange amatørturneringer 

som bliver arrangeret af klubberne rundt omkring og 

også nogle DGU-arrangerede turneringer. Jeg har gen-

nem flere år spillet med i Gyttegårds ranglisteturnering 

Hovborg Kro Open. Der er altid godt styr på tingene i den 

turnering, og der er mange, der bakker op om elitegolfen 

i Gyttegård, og derfor er der mange tilskuere. Jeg havde 

efter de to runder lørdag spillet mig i den delte føring 

med professionelle Peter Ellebye (som senere på sæsonen 

deltog i British Open), og vi havde lagt os et godt stykke 

foran resten af feltet, så jeg vidste godt, at det var mellem 

os, at turneringen skulle afgøres. Vi havde en rigtig god 

dyst, hvor føringen skiftede lidt frem og tilbage, og da vi 

havde puttet ud efter 18 huller var vi stadig lige, så der 

skulle omspil til, for at finde en afgørelse. Her trak jeg det 

længste strå på andet omspilshul, efter vi begge havde la-

vet par på første, afgjorde jeg turneringen med en birdie 

på banes 18. hul. 

Sæsonen anden sejr kom på hjemmebane, da Brein-

holtgård for første gang var værter ved en junior- og 

ynglinge ranglisteturnering. Jeg havde været med i 

arbejdsgruppen, som havde fået de praktiske ting om-

kring turneringen på plads, og jeg glædede mig til at se, 

hvordan arrangementet skulle forløbe. Turneringen blev 

afviklet til UG, og jeg har efterfølgende kun hørt rosende 

ord omkring turneringen, jeg vil gerne udnytte lejlighe-

den til at, takke alle de frivillige hjælpere, der var med til 

at gøre arrangementet så succesfyldt, som det blev. TAK. 

Turneringen gik spillemæssigt, som jeg havde håbet 

og regnet med, da der ikke var så mange topspillere med 

i ynglingerækken. Jeg vandt turneringen med 10 eller 15 

slag, men det var en god lejlighed til at få arbejdet med 

nogle tekniske ting i turneringssituationer, og så er det 

altid rart at spille turneringer på hjemmebane. 

Den tredje sejr kom i den tredje afdeling af DGU’s 

Royal Tour, som er en række af fire turneringer, hvor de 

bedste amatørspillere deltager. Denne afdeling blev 

afholdt i Varde golfklub. Jeg havde spillet godt om lørda-

gen og var 4 under par efter 36 huler. Det var et slag mere 

end Mads Søgård, som førte turneringen. Efter vi havde 

spillet forni i finalerunden, var der ikke meget der tydede 

på endnu en sejr, men med birdie på 11. hul og eagle på 

12. hul, var jeg pludselig med i kampen igen. Da vi var 

færdige med de 18 huller, havde jeg hentet det ene slag 

jeg var efter, og derfor skulle der endnu engang omspil til 

for at få det afgjort. Vi delte de første fire omspilshuller i 

henholdsvis par, birdie, par, par, og da vi skulle slå ud på 

femte omspilshul, lavede Mads den første fejl i omspillet, 

og det formåede jeg at udnytte, og jeg kunne to-putte 

for birdie og vinde turneringen. 

Landsholdet: Det har de sidste par år været et mål for 

mig at komme ud og spille internationalt. Mulighederne 

for at komme ud og spille de store internationale turne-

ringer, er meget små, når man ikke er inde i landsholds-

regi. Efter at have spillet i de samme turneringer stort set 

år efter år, havde jeg et ønske om at komme ud og spille 

noget mere internationalt, og det ønske bliver lettest 

opfyldt, hvis man kommer på landsholdet, så det blev et 

stort mål for mig. 

Anders Christiansen (landstræneren) kontaktede mig 

midt på sommeren, og vi havde en snak om, hvad der 

skulle til for at komme i betragtning til landsholdet. Hans 

krav var lige til at gå til, han ville have nogle tekniske æn-

dringer, samtidig med jeg blev ved med at lave resultater. 

Så havde jeg noget at forholde mig til og jeg, tog fat i 

Frank og Danny som fik fremlagt planen, der skulle bringe 

mig på landsholdet, og de var begge to med på den. Jeg 

arbejdede hårdt med det tekniske, på træningsbanen, 

og forsøgte at få det nye sving til at fungere godt nok på 

banen til at resultaterne, blev opretholdt. Jeg snakkede 

løbende med Anders igennem processen, og han var 

positiv overfor det, han teknisk så. 

Resultaterne blev ved med at være gode som tidligere 

beskrevet, sejren i Royal Tour III og top 10 placeringen 

kom efter, at vi var begyndt at arbejde med Anders, så det 

var en rigtig dejlig meddelelse, jeg fik en tirsdag kort før 

træning, at han gerne ville udtage mig til landholdet, og 

samtidig udtage mig til min første internationale opgave 

for landsholdet nemlig Turkish Amateur, som jeg skal ned 

og spille fra 1.-4. oktober, og herefter går turen til Florida, 

hvor jeg sammen med en landsholdskammerat skal spille 

St. Augsutine Amateur fra den 16.-18. oktober.

Jeg vil godt her til slut takke Frank og Danny for den 

tekniske hjælp, de har givet mig hen over de sidste tre 

måneder, hvor der har været mange nye ting at arbejde 

med. Jeg vil også rette en stor tak til Breinholtgård Golf 

Klub og Breinholtgård Erhvervsklub, som støtter mig til 

alle de turneringer, jeg spiller i løber af året. Tak!

God Vintersæson 

Rasmus Lykke-Kjeldsen 
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Tilfældigt havnede jeg sidst i juli på en klubhjemmeside, 

hvor man havde valgt at bringe en liste over klubbens 50 

laveste handicaps. Inspireret af denne liste henvendte jeg 

mig til Michael Klose, som straks sendte mig en liste over 

samtlige medlemmers handicaps. Det var faktisk spæn-

dende læsning - ikke mindst at Breinholtgård Golf Klub 

kunne opvise en langt flottere top-50 hos herrerne end 

den klub, jeg fandt på nettet. 

Netop handicappet gør golf så unik en sportsgren - 

man kan spille med og mod andre golfere uanset om de 

er meget bedre eller dårligere en en selv. Selvfølgelig er 

der en vis præsige i at have et lavt handicap, og det bør 

der også være. Alle golfere burde stræbe for at få så lavt 

et handicap som muligt. Desværre betyder det masser af 

træning på driving range og det er jo ikke lige dér det er 

sjovest at bruge sin sparsomme fritid, Eller er det?

Visse privilegier følger med et lavt handicap - man 

kan spille med i alle de gode turneringer (kaninmatcher 

undtaget) og mange tror også de er bedre til reglerne! 

Omvendt, så giver et højt handicap en mulighed for at 

slå til når der endelig er noget at spille for – store præ-

mier. Desværre bliver man efter sådan en runde straffet 

urimeligt og de næste mange uger går med indlevering 

af EDS, så man endelig igen kommer op i et handicap 

man kan spille til!

Pr. 1. august 2009 var der 1419 personer, fordelt på 480 

damer og 939 herrer, med et registreret handicap i Brein-

holtgård Golf Klub. Heraf havde henholdsvis 324 damer 

og 812 herrer et handicap på 36 eller derunder. I procent 

er det altså 67,5% af damerne og 86,5% af herrerne et 

”hæderligt” handicap.

Ser man på aldersfordelingen af klubbens medlem-

mer, så er det ikke uden grund at man kalder golf for en 

gammelmandssport. Gennemsnitsalderen er næsten 50 

år for klubbens herrer og tæt på 55 år for damerne. Al-

dersmæssigt, så fordeler klubbens medlemmer sig fra 8 til 

86 år blandt herrerne, medens de kvindelige medlemmer 

er fra 10 til 81 år. 

Mere skræmmende for den sportslige udvikling i 

klubben er, at der i klubben kun er 21 kvinder under 30 

år. Samlet er der 41 under 40 år! Og ser vi i denne gruppe 

bort fra de piger og damer som har et handicap der er 

højere end 36, så bliver der med 23 spillere ikke trængsel 

på rød tee foreløbig.

Selvfølgelig vælger mange kvinder i deres unge år 

familielivet frem for golfen, men klubben burde fremme 

en meget større tilgang af pigespillere, så de sportslige 

ambitioner kan holdes i hævd.

Jeg har altid synes det kunne være interessant at vide 

hvor jeg selv ligger i forhold til andre i klubben og kan 

oplyse at med mit handicap som i august var 10,8 (nu 11), 

så ligger jeg lige uden for top-100 blandt klubbens herrer! 

Ikke dårliget af en mand på 54 år! 

Tabellen på næste side viser hvilket handicap man 

skulle have for at være i top-25, top-50 osv. for henholds-

vis damer og herrer. Den sidste kolonne viser det samme, 

men for alle klubbens medlemmer samlet. 

Ser vi på medlemmernes handicap i relation til alde-

ren, så har jeg i denne artikel valgt at bort fra alle handi-

caps over 36, da der i visse grupper mange begyndere, 

som får tildelt et handicap på 72. 

Ikke uventet så er det de unge der i gennemsnit kan 

STYR DIT HANDICAP!
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1 Rasmus Lykke-Kjeldsen +1,3

2 Jacob Lykke-Kjeldsen +1,0

3 Danny Sejer Jørgensen +0,2

4 Per Strandbygaard 1,0

5 Mathias Gladbjerg 2,2

6 Jamie Jens Villumsen 2,5

7 Torben Nyborg 2,6

8 Henrik Søholt 2,7

 Simon Madsen 2,7

10 Klaus Aagesen 3,0

 Teis Kristensen 3,0

12 Søren Gammelgård Nielsen 3,2

 Thomas Arendal Jørgensen 3,2

14 Frank Atkinson 3,7

15 Kim Brændstrup 3,9

16 Anders Kromann 4,0

17 Bjarke Christensen 4,1

18 Laurids Jørgensen 4,2

 Mikkel Meyer Hansen 4,2

20 Brian Schmidtdorf 4,3

1 Laura Boe-Hansen 2,7

2 Charlotte Moesgaard Strand 3,3

3 Min Guldberg-Hansen 4,5

4 Pernille Frøkjær 5,8

5 Lisa Lindberg 7,0

6 Rikke Bernhard 7,2

7 Dorthe Lykke-Kjeldsen 8,2

 Anne-Mette Thoft Wium 8,2

9 Birte Skøtt 8,8

10 Anne Julie Bank Lauridsen 10,3

11 Pernille Porsholdt Dam 10,9

12 Elisabeth Frimodt Joensen 11,3

13 Anne-Grete Nielsen 11,8

14 Janet Atkinson 11,9

15 Lilli Frøkjær 12,0

16 Dorte Gladbjerg 13,2

17 Marianne Falbe Andersen 14,5

18 Grete Larsen 15,5

 Lis Heyk Petersen 15,5

20 Rikke Dahm Jørgensen 16,0

fremvise de bedste handicaps. I grup-

pen 25-29 år topper herrerne med et 

handicap på 12,8 i snit. 

For mig er det overraskende at 

det gennemsnitlige handicap kun 

stiger lidt med alderen. Kvinder i 

gruppen 40-44 år har ikke et nævne-

værdigt lavere handicap end grup-

pen 65.69 år. Selv når man tænker 

på at visse aldersgrupper oplever en 

stor tilgang af nye spillere.

Jeg håber, at disse sider vil inspi-

rere nogle af klubbens medlemmer 

til, at spille sig op i top-100, top-200 

eller måske bare i top-500. Så har 

man da gjort forsøget. Vi ses på 

driving range til sommer!

Jakob Kristensen
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Herover top-20 af klubbens spillere mht. handicap fordelt på damer og herrer.

Tabellen herunder viser den gennemsnitlige fordeling af medlemmernes handicap for-

delt på 5-årige aldersgrupper. De tynde lodrette streger angiver spredningen i handicap 

for den enkelte aldersgruppe.

Plac. Damer Herrer D + H

25 17,3 4,6 4,5

50 20,0 6,9 6,3

100 24,0 10,6 10,0

150 28,0 12,7 12,2

200 30,9 14,5 13,9

300 35,5 17,2 16,5

400 46,0 19,6 18,6

500 - 22,7 20,9

600 - 25,9 23,4

700 - 30,0 25,2

800 - 36,0 27,6

900 - 49,0 30,6

1000 - - 33,5
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- SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMÆSSIG SUCCES FOR 
BREINHOLTGÅRD GOLF KLUBS ELITE OG JUNIORAFDELING!

Breinholtgård Golf Klubs Juniorafdeling gennem førte 

i dagene 11.-12. juli 2009 den præmiemæssigt største 

golfturnering for junior- og ynglingespillere i Danmark 

benævnt Titleist West Coast Masters. 

Med Acushnet/Titleist som hovedsponsor, har vi  

skabt mulighed for at kunne gennemføre en særdeles 

attraktiv golfturnering for den bedste del af junior- og 

ynlingespillerne i Danmark. Turneringen var den første af 

foreløbigt tre, men forhåbentligt mange 

kommende turneringer.

Turneringen blev gennemført for første gang i 2009 

med 53 deltagere fra hele Danmark. Spillerne var delt op i 

fire rækker: 35 junior drenge, 10 ynglinge drenge, 6 junior 

piger og endelig to ynglinge piger. Da ambitionsniveauet 

er højt hos turneringsledelsen, vil man invitere spillere fra 

det øvrige Norden, samt lande som Tyskland og Italien. 

Derved vil turneringen med årene opnå en højere status 

nationalt og dermed tiltrække de allerbedste spillere.

Turneringen blev gennemført som en 54 hullers slag-

spilsturnering med cut efter 36 huller. Som noget helt nyt 

for juniorranglisteturneringer, var der efter den ordinære 

turnering en “shoot out”, hvor 7 spillere med den bedste 

score, dystede om en førstepræmie i form af et golfsæt. 

ÅRETS BEDSTE JUNIORRANGLISTETURNERING

g

foreløbigt tre, men forhåbentligt mange 

kommende turneringer.

Mathias Gladbjerg.

Quiet please!

Rasmus Lykke-Kjeldsen.
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Allerede da spillerene ankom til Breinholtgård Golf 

Center fornemmede de, at der var noget stort i vente. Alle 

spillere fik udleveret en Titleist rygsæk i velkomstgave og 

det vrimlede med hjælpere og officials, som var klar til 

at svare på eventulle spørgsmål. Ja, faktisk allerede om 

fredagen kunne spillerne se, at dette var en turnering der 

vil frem. Hele banen Skoven/Sletten var reserveret for 

prøvespil for deltagerne i Titleist West Coast Masters. Tak 

til Breinholtgård Golf Center for den gestus.

På driving range blev øveboldene stablet i flotte pyra-

mider, under runden var der live scoring og servicen var 

i top med fortæring på banen, kager fra Guldbageren og 

hole in one præmier. 

Således lykkedes det for en enkelt spiller - Niklas Lade-

gaard Andersen fra Københavns Golf Klub - i tredje runde 

at score en hole in one på 18. hul, hvilket udløste en præ-

mie på en fatboy hængekøje fra Bo Bedre i Esbjerg. 

Rent sportsligt blev Titleist West Coast Masters 2009 

også en succes for Breinholtgård Golf Klub, da to af 

klubbens spillere suverænt vandt deres rækker. Laura 

Boe-Hansen med 12 slag til Marianne Eriksen fra Varde og 

Rasmus Lykke-Kjeldsen med hele 16 slag til Lasse Torben 

Kristensen fra Ribe. Juniorrækken blev vundet af lands-

holdsspilleren Nikolai Skov Jensen fra Esbjerg, som under 

præmieoverrækkelsen høstede det største bifald ved at 

sige, at Breinholtgård var den bedste bane, han havde 

spillet til dato i 2009! Bedste juniordreng fra Breinholt-

gård blev Mikkel Meyer Hansen på en 8. plads og Rikke 

Bernhard fik en delt 2. plads i pigerækken. For yderligere 

resultater, se resultatsiden her i bladet eller golfbox.dk.

Da der her var tale om ranglisteturnering kunne kun 

de bedste af klubbens juniorer deltage, men mange af 

de med for højt handicap var med hele weekenden som 

hjælpere og tilskuere. Flot at de er med, selv om de ikke 

kunne spille. 

Som nævnt tidligere var der i fortsættelse af selve ho-

vedturneringen en såkaldt “Shoot Out” for de syv spillere 

med den bedste bruttoscore. Shoot Out’en blev gennem-

ført over tre huller, og vinderen kunne først findes efter 

to gange omspil. Vinderen blev Rasmus Lykke-Kjeldsen 

med Sebastian Czyz Bendsen fra Vejen Golf Klub som 

runner up. Rasmus vandt et golfsæt fra Titleist, og alle 

øvrige deltagere i “Shoot Out” vandt hver et dusin Pro V1 

bolde. Stort tillykke til Rasmus og øvrige del-

tagere i shoot out! Vejrmæssigt havde det holdt tørt hele 

weekenden, men under de sidste tre hullers shoot out 

begyndte det at regne. Dog ikke nok til at ødelægge en 

god golfoplevelse!

I forbindelse med slagspilsturneringen var det fra 

turneringsledelsens side besluttet, at de deltagende spil-

lere skulle støtte andre børn og unge mennesker, der ikke 

selv kan spille golf. Derfor var det besluttet, at der skulle 

indspilles et beløb til Børnecancerfonden. Birdies udløste 

25 kr., eagles 250 kr. og albatros 500 kr. Det skal i relation 

hertil bemærkes, at der scoringsmæssigt blev sat noget 

nær en rekord af vinderen i ynglingerækken, idet Rasmus 

Lykke-Kjeldsen alene indspillede 1000 kr. ved at score 

hele fire eagles i de to første runder.

Der blev i alt scoret 105 birdies og 

7 eagles, så der suppleret 

hele fire eagles i de to første runder.

Der blev i alt scoret 105 birdies og

7 eagles, så der suppleret g ,øvrige deltagere i “Shoog

Laura Boe-Hansen med den flotte glaspokal.

Hole in one!

FORTSÆTTES…
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med særskilte bidrag til 

dette formål, bidrog til, at Juniorafdelingen sammen med 

Acushnet/Titleist kunne skænke Børnecancerfonden en 

check på 9500 kroner. 

Breinholtgård Golf Klubs Juniorafdeling kunne kun 

gennemføre et sådant sportsligt og oplevelsesmæssigt 

spændende og succesfuldt arrangement, som konse-

kvens af en fantastisk stor og positiv opbakning fra mere 

end 50 frivillige medlemmer der hjalp til begge dage, 

mere end 25 forskellige sponsorer fra Esbjergområdet, og 

ikke mindst Erhvervsklubben og KD Selskaberne/Brein-

holtgård Golf Center, samt Golfstore 

Breinholtgård. Stor tak til alle hjælpere og sponsorer. 

Juniorafdelingen håber meget på, at også alle hjælpere, 

sponsorer med flere, har fået en god oplevelse ud af sam-

arbejdet, og ser frem til videre samarbejde i 2010.

BGK Juniorafdeling ser allerede nu frem til næste år, 

hvor turneringen vil blive gennemført i første eller anden 

weekend af juli 2010, alt efter hvorledes DGU Turnerings-

plan bliver for sæsonen 2010. Planlægningen af dette 

arrangement er allerede godt i gang. 

Kim Meyer/Jakob Kristensen

d kilt bid til holtgård Golf Center samt Golfstore

Adskillige firmaer havde 

tegnet sig for et sponsorat 

hvis størrelse afhang af hvor 

mange birdies og eagles der 

blev scoret i turneringen. 

Hver birdie udløste 25 kr og 

hver eagle 250 kr. til  Børne-

cancerfonden. Da der var 

flere firmaer til at betale be-

tød det, at Marianne Nielsen 

fra Børnecancerfonden efter 

præmieoverrækkelsen mod-

tog en check på 9500 kr.

Frederik Wehner under søndagens runde.

Herunder Rikke Bernhard, som desværre 

missede førstepladsen i pigerækken.

Til højre øverst: Mikkel Meyer Hansen 

og trekløveret fra Breinholtgård som 

blev ”publikumsbolden” i juniorrækken 

søndag.

Knud Erik Laursen - et eksempel på, at 

man kan godt deltage i en juniorturnering 

selv om man har rundet de 65!
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I weekenden 29.-30 august blev årets klubmesterskaber 

afviklet i Breinholtgård Golf Klub. Samlet deltog der 78 

spillere i mesterskaberne, men når disse spillere skulle 

fordeles ud på ti rækker, så var fremmødet ikke impo-

nerende. Kun i Midage Herrer og Senior Herre havde 

et passende deltagerantal. Tre af mesterskabernes fem 

damerækker kunne kun mønstre én eller ingen deltagere, 

så derfor blev der kun kæmpet om mesterskabet i dame 

og i dame senior rækken.

I både drenge junior og herrerækken var der spæn-

ding om hvem der skulle blive den nye mester, da Rasmus 

Lykke-Kjeldsen sidste år havde spillet sit sidste juniorme-

sterskab og i år på grund af en turnering i Sverige, slet 

ikke stillede op i klubmesterskaberne.

Hos junior drenge havde både Mathias Gladbjerg og 

Mikkel Meyer Hansen vist gode resultater i år, så junior-

mesterskabet skulle helt sikkert stå mellem dem. Mikkel 

Meyer fik dog med en første runde i 90 slag, ødelagt sine 

chancer for triumf i sin sidste sæson som junior.  I stedet 

kunne Mathias Gladbjerg efter to stabile runder i 77 slag 

sikre sig pokalen i juniorrækken. Runner up blev Jamie 

Willumsen - fem slag efter, med Mikkel Meyer på tredje-

pladsen efter en flot sidste runde i 76 slag. 

I fraværet af brødrene Rasmus og Jacob Lykke-

Kjeldsen, så var der frit spil i herrerækken. Efter første 

runde førte Simon Madsen noget overraskende, med en 

80’er. Både Torben Nyborg, Teis Kristensen og Jan Boye 

fik styr på tingene til anden runde og overhalede Simon, 

der måtte nøjes med fjerdepladsen i slagspilskvalifikatio-

nen. Kun 10 herrer stillede op til dette mesterskab - noget 

skuffende, når vi tænker på, at klubben sportsligt måler 

sig med de bedste i landet.

I damerækken stillede seks spillere til start. I slagspils-

kvalifikationen var Laura Boe-Hansen bedst efter en før-

ste runde i 82 slag. To slag bedre end Charlotte Moesga-

ard Strand. I anden runde var Laura så fire slag bedre med 

en 78’er. Også Charlotte forbedrede sin score fra første 

runde med fire slag og sluttede således samlet fire slag 

efter Laura. Spillerne var i første runde ramt af et dræ-

bende tempo hos de forangående juniorer. Det skyldes, 

at der her var to drenge, som aldrig tidligere har spillet 

fra hvis tee, som på den hårde måde opdagede hvad det 

krævede for at blive klubmester! Længe troede man ikke 

at alle kunne nå ind i klubhuset inden kl. 20, men anden 

runde gik mere smertefrit. 

Deltagermæssigt, så er mid-age herrerrækken et hit - 

hele 19 optimistiske spillere stillede op til start og i denne 

række bliver der spillet 36 hullers kvalifikation, med 

efterfølgende hulspilsturnering om søndagen for de fire 

bedste spillere.

Peter Skjærbæk vandt kvalifikationen med tre slag til 

Per Christensen. Tom Andersen og Peder Lykke-Kjeldsen 

tog sig af de næste pladser. 

KLUBMESTERSKABERNE 2009

Mestrene 2009: 

Fra venstre Lars O. Hansen (senior herre), 

Gert Hansen (veteran herre), 

Mathias Gladbjerg (junior drenge), 

Charlotte Moesgaard Strand (dame), 

Anne-Mette Toft Wium (senior dame), 

Peter Lykke-Kjeldsen (mid-age herre) 

og Teis Kristensen (Herre).

FORTSÆTTES…
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Seniorrækkerne bliver spillet med 

18 huller lørdag og finale søndag, så 

holdene ændres alt efter spillerenes 

score fra førstedagen til andendagen. 

I senior damerækken var der hele 

syv spillere til start. Det var ingen 

overraskelse at Anne-Mette Wium 

overnattede på førstepladsen. Men 

at Anne-Mette efter ni huller var helt 

nede på 3. pladsen, havde ingen reg-

net med. En runde i 90 slag var nok 

til at føre med et enkelt slag foran 

Anne Marie Jensen. Søndag satte 

Anne-Mette dog endelig tingene 

på plads med en 87’er og hun vandt 

seniormesterskabet med hele ni slag 

foran Anne Marie Jensen og Susanna 

Lauridsen på tredjepladsen.

Trods det lave deltagerantal, så 

var der et par damer som for første 

gang deltog i klubmesterslaberne 

og efter hvad vi kunne forstå, så var 

det ikke sidste gang. For det var jo 

hyggeligt! 

Rækken senior herre er nok klub-

bens mest præstigefyldte række 

- ikke kun fordi de har den største 

pokal, men også når man ser på, 

hvem der deltager. Dette er dagen 

hvor tingene skal sættes på plads 

blandt de ærekære herrer.

I år var der dog ikke megen spæn-

ding om udfaldet, da Lars O. Hansen 

med to runder i 84 slag stak af fra 

feltet og sejrede foran Peter Degn 

Olsen og Ib Olsen.

I rækken veteran herrer vandt 

Gert Hansen foran Pauli Birkelund. 

Mest imponerende var Gerts åb-

ningsrunde i 85 slag. Det var hele 

otte slag bedre end den næstbedste 

score i rækken - en score som Gert 

også stod for!

Søndagens hulspilsfinaler for 

damer, herrer og mid-age herrer blev 

både spændende, intense og fik alle 

nogle overraskende udfald.

Hos damerne stod finalen mel-

lem Laura Boe-Hansen og Char-

lotte Moesgaard Strand, som havde 

besejret henholdsvis Rikke Bernhard 

og Min Guldberg Hansen i deres 

semifinaler. 

Charlotte viste noget af det bed-

ste spil hun har præsteret på Brein-

holtgårds bane og på intet tidspunkt 

kom Laura rigtig ind i kampen. På et 

tidspunkt var Charlotte oppe med 

fire, men så vandt Laura tre huller i 

træk, men tættere på kom hun ikke. 

Charlotte vandt med 2/0. En fortjent 

sejr til Charlotte, som i finalerunden 

var 2 over par.

Mathias Gladbjerg havde hos ju-

niorerne kvalificeret sig til herrernes 

hulspilsmesterskab med en samlet 

score på +12, så han var forhåndsfa-

vorit. De øvrige deltagere i herrenes 

hulspilsturnering var Torben Nyborg 

(+15), Teis Kristensen (+17) og Jan 

Boye (+18). 

I semifinalerne sejrede Mathias og 

Teis begge med 5/3 over henholdsvis 

Jan Boye og Torben Nyborg.

I herrefinalen viste det sig, at 

Teis havde de bedste nerver og han 

kunne køre en forholdsvis sikker sejr 

hjem med scoren 2/0. Stort tillykke til 

begge finalister, som begge har haft 

en god sæson med flotte resultater. 

Hos mid-age herrerne blev outsi-

deren Peter Lykke-Kjeldsen den store 

vinder. Først besejrede han Peter 

Skjærbæk i semifinalen og skulle så 

i finalen møde Tom Andersen der 

havde trænet meget op til klubme-

sterskaberne. I finalen lagde Tom 

stærkt ud og hentede et par huller 

tidligt i matchen. Først på 18. hul 

lykkedes det Peter Lykke at udligne, 

så nu gik turen over til 19. hul hvor 

kampen fortsatte. Her missede Tom 

et kort put for at dele hullet - i stedet 

blev det til en tabt match og me-

sterskab, så ikke underligt at vejen 

tilbage til klubhuset var lang. 

Set i bakspejlet så var der mange 

ting der kunne være gjort bedre 

både fra spillernes side, men så 

sandelig også fra turneringsledelsens 

side. Det burde være naturligt, at 

spillere ved et klubmesterskab stiller 

op i handicaprækkefølge, og at der 

under matchafviklingen løbende 

bliver ført kontrol med at spillerne 

ikke skaber unødig forsinkelse i spil-

let. Når det er sagt, så skal der her 

lyde stor ros til Niels Erik Jensen som 

hele weekenden, ene mand klarede 

matchafviklingen i de mange rækker 

upåklageligt. 

Jakob Kristensen

Matias Gladbjerg

Charlotte Moesgaard Strand

Jacob og Rasmus Lykke-Kjeldsen var 

passive tilskuere til det mesterskab 

de har vundet så tit. Det er udtryk for 

sportsmanship, når de sådan møder op i 

hjemmeklubben efter en tur i udlandet.
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AFSLUTNINGEN PÅ 
NYKREDIT ELITEDIVISION 
2009 
Som det er mange bekendt opnåede Breinholtgård Golf 

Klub i 2009 status som Elitedivisionsklub for både damer 

og herrer. Så det var med stor spænding og stor optimis-

me, vi startede sæsonen 2009. 

I damernes række viste Sønder jyske Eagles, at være 

i særklasse med flotte sejre i samtlige matcher samt en 

generhvervelse af titlen som danmarksmestre 2009. Vores 

øvrige modstandere Odense og Rungsted var til at være 

til at tale med, og vi havde nogle meget spændende 

matcher, som helt klar har været med til at udvikle vores 

spillere. Desværre er spillertruppen fortsat for lille til, at 

modstå skader, som sammen med manglende erfaring 

blev udslagsgivende for, at vi desværre sluttede på sidste-

pladsen med en dårligere indbyrdes score end Rungsted 

og derfor rykker ned i 1. division for 2010. Som sagt giver 

disse tætte matcher meget erfaring, og vi har ligeledes i 

2009 haft fornøjelsen af, at indspille to nye spillere på hol-

det, nemlig vores nye dame klubmester Charlotte Strand 

og juniorspilleren Rikke Berhard, som helt sikkert har 

styrket holdet både på nuværende tidspunkt, men især 

på sigt. På den baggrund ser vi fortrøstningsfuld frem til 

den kommende sæson i 1. division og en hurtig tilbage-

vending til Elitedivisionen.

Også Herrernes tilbagevending til Elitedivisionen 

var forbundet med spænding ikke mindst efter, at en af 

holdets faste spillere - Johan Kristensen - i 2009 valgte at 

søge nye udfordringer uden for Breinholtgård. 

Elitedivision vest med modstanderne Ålborg, Holste-

bro og Gyttegård skulle vise sig som af det mest jævnbyr-

dige, man kan tænke sig, hvor alle hold kunne vinde og 

tabe til hinanden. Efter en svag sæsonstart uden point til 

Breinholtgård i første turneringsweekend, kom vi stærkt 

igen med 3 point i anden turneringsrunde og med en sik-

ker udesejr over Gyttegård i den sidste turneringsrundes 

lørdagsmatch, så det lige pludselig meget lovende ud for 

Breinholtgård. Vi kunne således med en sejr i søndagens 

hjemmematch mod Ålborg sikre os deltagelse i medalje-

slutspillet. Desværre var marginalerne ikke på Breinholt-

gårds side i denne match, og vi tabte med den mindst 

mulige margin 10-8. Vi havde flere muligheder på hul 18 

for at vinde det ene matchpoint for, at dele hele matchen, 

hvilket ville have betydet, at Breinholtgård havde vundet 

Elitedivisionen med bedste matchscorer, men nu endte 

det med, at vi trak det korteste strå og endte på sidste-

pladsen med nedrykning til 1. division. 

På lige fod med damerne medførte sæsonen også den 

positive udvikling, at der var førsteholdsdebut til Mikkel 

Meyer Hansen, Theis Kristensen og Jamie Willumsen, samt 

at Mathias Gladbjerg blev spillet ind på holdet. Dette 

medfører. at vi til sæsonen 2010 råder over betydelig flere 

spillere, som kan gøre sig gældende på førsteholdet, og vi 

forhåbentlig kan spille med om oprykningen til Elitedivi-

sionen.

2. herrehold spillede en flot sæson og vandt deres 

turnering, som medfører direkte oprykning til 3. division 

for 2010. 2. damehold vandt ligeledes deres turnering og 

de skulle efterfølgende spille oprykningsspil om en plads 

i 2. division for 2010, desværre lykkes det ikke pigerne i 

denne omgang at komme en række op, men det gør de 

nok til næste år.

Peder Lykke-Kjeldsen, Sportsudvalget

Deres håndværksguldsmed
Deres pokal leverandør, også til Breinholtgård Golf Klub.
Små pokaler og store pokaler, til alle klubber i klubben.
Vi graverer alle pokaler.

Flere brillianter i fruens alliancering, spørg fagmanden.

Fagmanden er Henrik Nielsen, Guldsmedien.
Håndværksmæssigt korrekt arbejde til aftalt tid og pris.

Deres håndværks Guldsmed
KIRKEGADE 18 · 6700 ESBJERG · TLF. 75 12 88 25

www.guldsmedien.dk

Dameholdet efter sejren mod Rungsted på hjemmebane.
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Billede 1

Vintergreen med permanent orange flag.

Billede 2

Flag som viser at der spilles til vinter-

greens. Placeres ved 1. teested på den åbne sløjfe.

Billede 3

Såfremt forholdene gør det muligt senere på dagen at spille til 

sommergreens kører denne golfbil rundt med et blåt flag. 

Man kan så vælge at gå over til at spille til sommergreens.

Vi er nu inde i den for golfspillere noget mere kedelige tid 

på året.

Hvis vejret tillader det, vil vi igen i år spille til sommer-

greens i den udstrækning, det er muligt. Skoven 1. og 

7. vil det meste af tiden have permanente vintergreens. 

Flere kommer måske til. Det vil blive tydeligt annonceret 

på teestederne.

Greenkeeperne har travlt med mange forskellige 

opgaver i den mørke vintertid. Derfor er det besluttet, at 

der kun vil være én 18 hullers bane åben i hele vinterpe-

rioden. Den vil veksle mellem de tre sløjfer. Hvilken der er 

åben, fremgår af hjemmesiden og opslagstavlen. Endvi-

dere vil der kun være én boldrende i brug.

Selv om der kun er én bane åben af gangen, tillades 

det, at der startes på hul 10 for at få spillerne hurtigt på 

banen i den kolde vintertid. Reglerne herfor vil være 

forskellige afhængig af hvilken sløjfe det drejer sig om. 

Gældende regler vil være vist ved teestederne, på op-

slagstavlen og ved boldrenden.

Banen

Der er lyttet til de udtalelser, der kom frem sidste år. Det 

betyder, at vi har forsøgt at gøre forskellen i længde fra 

rød og gul tee næsten den samme, som når der spilles fra 

sommertees.

Der er etableret provisoriske teesteder udenfor de 

normale teesteder. Nogle af disse er ikke så jævne, som vi 

kunne have ønsket os. Vi håber, at medlemmerne bærer 

over med os, og får det bedste ud af forholdene.

Som noget nyt har vi markeret greens med en blå 

stiplet linie, således at de, der tæller putts eller på anden 

måde, spiller seriøs golf om vinteren, kan vurdere. om 

bolden er inde eller ude.

Spilleregler

Alle vintergreens forsynes med et orange flag, som forbli-

ver på disse hele sæsonen (Se billede 1).

Når der skal spilles til vintergreens, placeres et orange 

flag ved 1. tee på hver sløjfe med teksten: ”Bemærk der 

spilles til vintergreens” (se billede 2).

Det betyder, at selv om der står et flag i hullet på som-

mergreens skal der spilles til vintergreens. 

Hvis det bliver tøvejr, og sommergreens bliver frostfri i 

løbet af dagen, vil sommergreens igen blive åbnet. Dette 

tilkendegives ved, at de orange flag ved teestederne fjer-

nes, og at golfbil nr. 6 kører rundt på banen med et blåt 

flag (se billede 3). Når spillerne tydeligt har bemærket bil 

og flag, kan de afgøre, om de vil spille resterende huller 

til sommergreens. Vores hjemmeside vil ligeledes give 

denne information.

Undgå at gå henover de normale teesteder. Al trafik 

på denne årstid slider hårdt på dem.

Når græsset holder op med at gro, skal vi spille fra 

måtter ude på banen. Pro-shoppen er leveringsdygtige i 

forskellige modeller.

Måtterne skal bruges på fairways, semirough (alle klip-

pede områder) og på forklæderne. Altså ikke i rough og 

på teestederne.

Der vil være river i bunkers, og der skal rives helt 

normalt som om sommeren. Riv også andre spor i din 

nærhed, når du alligevel er i bunkeren.

Husk stadigvæk at rette nedslagsmærker op; det er 

om muligt endnu vigtigere om vinteren. Greens tager 

næsten uoprettelig skade, hvis dette påbud ikke overhol-

des.

Skulle man være så uheldig at slå sin bold på en lukket 

sommergreen, må bolden ikke hentes før sommergreens 

er åbne. Lempelse efter regel 25.1.b.

Andre oplysninger

Overtrædelse af vinterspilleregler: Alle vore normale 

golf- og etiketteregler skal naturligvis overholdes, men da 

overtrædelser af nogle af ovenstå-

ende punkter har forskellige følger 

for banen, vil der også være forskel-

lige sanktioner.

BREINHOLTGÅRDS VINTERBANE SÆSONEN 2009 -10
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Der vil blive slået hård ned over for:

• Færdsel på lukket green

• Manglede brug af måtte

• Ikke at reparere nedslagsmærker

• Ikke at følge et eventuelt forbud mod brug af vogne

• Overtrædelse af reglerne for at starte på hul 10.

Overtrædelse af disse punkter betragtes som alvorlige 

regelbrud.

Der vil fortsat blive ført banekontrol.

Der kan ikke foretages handicapregulering i den tid, 

der spilles på vinterbane.

Kørsel med golfbiler: Sekretariatet og pro-shoppen vil 

være opdateret om status.

Såfremt vi løber ind i perioder med megen nedbør, 

må medlemmerne være indstillet på, at der kan blive ind-

ført forbud mod brug af elvogne og almindelige vogne 

således, at det kun bliver tilladt at bruge bærebags på 

banen.

Oplysninger herom vil blive lagt ind på hjemmesiden, 

opslagstavlen og på det åbne teested.

Greenfee priser og rabatter: Se separat opslag.

Spørgsmål – gode ideer:

Når dette læses har arbejdet med at etablere vinterbanen 

været i gang et stykke tid. Der har været kommentarer, 

som har medført forskellige justeringer. Er der nogen som 

har spørgsmål og/eller gode idéer, så kontakt baneudval-

get gerne via undertegnede på kel@tuegruppen.dk eller 

mobil 20492332.

Baneudvalget

I august måned havde vi besøg af et ratingteam fra DGU. 

Formålet var fra DGU side at fortage en rutinemæssig 

genrating af banen.  BGK Baneudvalg havde forinden væ-

ret i kontakt med DGU, for at høre om de ændringer, som 

er blevet foretaget på banen, ville medføre en genrating. 

Så her var fælles interesse. DGU Rating team bestod af 4 

erfarne rating folk som DGU uddanner til formålet. DGU 

Handicap- og Course Rating Komite er øverste instans på 

handicap- og course ratingområdet i Danmark. Komi-

teen rådgiver overordnet om Handicapsystemet, og er 

ansvarlig for rating af danske golfbaner. Komiteen følger 

handicapreglernes udvikling i forhold til EGA, og Course 

Rating og Slopesystemt i forhold til USGA.

Hvert hul på banen rates ud fra 10 parametre:

• Topografi (højdeforskelle, skrånende lies osv) 

• Hvor let er fairway at ramme fra tee 

• Genfindelighed og rough (hvor let er det at finde sin 

bold i evt. rough og hvor let er det at komme i spil 

igen, hvis man laver noget bras) 

• GSM (green som mål) – hvor svær er den at ramme 

• Bunkers (hvor dybe er de og hvor svære er de at 

komme op af) 

• Out of bounds – hvor meget hhv. hvor lidt er det i spil 

• Vandhazards – størrelse, placering og indflydelse på 

spillet 

• Træer – højde, drøjde og antal samt placering 

• Greenoverflade - hastighed

• Psykologi (eksempelvis: Svære drives over eller langs 

med vand, svære udslag fra tee osv.) 

Ratingkomiteens resultatet forelå i september. Resul-

tatet viste at vi reelt spiller på en af de sværeste baner i 

Danmark. Som eksempel kan anføres at en mellemhandi-

capspiller i henhold til genrating og den af DGU foreslå-

ede handicapnøgle vil få 2 ekstra slag på alle sløjfer. 

DGU begrunder normalt ikke ændringer til baneratin-

gen. På vores forespørgsel herom blev det dog oplyst, at 

de væsentligste årsager til ratingen bl.a. var at træerne er 

vokset (efter orkanen i 1999), at vinden tillægges større 

betydning, vore meget hurtige greens og selvfølgelig de 

ændringer der er foretaget siden den seneste rating for 

3-4 år siden.

I forbindelse med udregningen af resultatet kom DGU 

også med et forslag til en ny handicapnøgle. Den viste 

GENRATING AF BANEN

Etablering af greenbunkeren i venstre side på 12. hul har været 

medvirkende til at banen nu rates sværere

FORTSÆTTES…
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markante afvigelser i forhold til den 

nuværende på flere af hullerne. For-

slaget er kun vejledende, da det er 

klubbens egen opgave at fastlægge 

handicapnøglerne ud fra nogle ”spil-

leregler” udarbejdet af DGU. Ordens-, 

Regel- og Handicapudvalget er gået 

i gang med dette arbejde. Resultatet 

skal godkendes af bestyrelsen, så de 

nye konverteringstabeller og handi-

capnøgler kan træde i kraft senest i 

forbindelse med sæsonstart 2010.

Til orientering kan det endvidere 

oplyses, at udvalget p.t. arbejder 

med opdatering af vore lokale eti-

kette- og golfregler, øvrige regler for 

hele anlægget, samt er ved at lægge 

sidste hånd på et par regel og etiket-

tesatsninger i 2010. Dette arbejde 

forventes også at være klar inden 

sæsonstart 2010.

Ordens-, Regel- og Handicapudvalget

KUNSTEN AT 
REPARERE
Vi er alle interesserede i at have en 

god og velholdt bane at spille på. 

Det er ved at lykkes rigtigt godt. Ikke 

mindst på grund af vore dygtige 

greenkeepere, men også medlem-

mer, der tager mere og mere hensyn 

til banen.

Der er dog en ting, som ikke er 

blevet bedre, tværtimod, det er at 

rette nedslagsmærker op på greens.

I Regel- og Ordensudvalget er det 

besluttet at gøre noget ved dette 

problem. I første omgang prøver vi 

med ”gulerodsmetoden”, og håber 

det hjælper. 

Efterfølgende billedserie viser, 

hvordan det skal gøres. Kunsten er så 

at få os alle til at huske det i hverdag-

en. Her er en måde at gøre det på. 

Når du rammer green, så tag automa-

tisk din pitchfork i hånden på vejen til 

green og læg den først tilbage i lom-

men, når du har rettet dit nedslags-

mærke op. Finder du ikke dette, så 

tag et eller flere af de mange andre, 

som du sikkert kan få øje på. 

Følger vi alle disse simple regler, 

så vil problemet være løst i løbet af 

kort tid.

Hjælp til alle!

Vi vil helst undgå at skulle bruge 

”pisken”. Lykkes det ikke, så begynder 

vi at lede efter den.

Forkert

Pitchfork sættes i jorden og presses opad. 

Herved trækkes planternes rødder over 

og græsset dør så der dannes brune plet-

ter. I vækstperioden giver det grobund 

for ukrudtsfrø og dermed dårligere 

greens. 

Eksempel på en brun plet der er opstået 

ved forkert opretning af nedslagsmærke.

Rigtigt - alternativ 1

Pitchforken stikkes flere gange skråt ned 

i græsset. Herefter presses græsset sam-

men ind mod nedslagsmærkets centrum, 

indtil mærket er repareret .

Rigtigt - alternativ 2

Pitchforken stikkes lodret ned i græs-

set flere gange og vrides forsigtig indtil 

mærket er jævnet ud

I begge tilfælde kommer mærket til at se 

ud på dette billede. Det jævnes herefter 

forsigtigt helst med en putter, men ellers 

med foden.

Baneudvalget

NEDSLAGSMÆRKER

Ændringerne ved green har bevirket at 

10. hul nu er blandt banens sværeste.
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Som nævnt andetsteds i bladet går 

mange golfere op i deres handicap 

som den mest naturlige ting i verden. 

Andre må udover golfhandicappet 

kæmpe med et fysisk handicap gen-

nem hele livet.

Ved årets Pamper match fik jeg 

blandt andre fornøjelsen af, at spille 

sammen med 39-årige Gitte Lynge 

Olesen, som efter fire hjerneopera-

tioner, en blodprop og en kræftbe-

handling nu hygger sig med golf i 

Breinholtgård Golf Klub. 

-Det er ikke så meget, fordi du 

skal skrive om mig og mit handi cap, 

men fordi jeg synes godt Breinholt-

gård Golf Klub kunne gøre noget 

mere for de handicappede, og for-

søge at opnå betegnelsen ”handicap-

venlig golfklub”. Blandt andet, så 

synes jeg, toiletforholdene er for 

dårlige, og så er det ikke smart, at 

shoppen ligger på 1. sal. Jeg synes 

det ville være fint, hvis Breinholtgård 

også blev kendt for at tage godt 

imod handicappede.

I efteråret 2001 led Gitte af kon-

stant hovedpine og gik derfor til 

læge, men blev sendt hjem igen med 

besked om at hun led af ”panik-

angst”. Hurtigt efter fik hun flere epi-

lepsilignende anfald og blev derfor 

indlagt. Ved en scanning af hjernen 

konstaterede man så en hjernesvulst, 

som delvis blev fjernet ved en ope-

ration. Året efter blev resten fjernet 

og igen senere i 2002 fandt lægerne 

så endnu en hjernesvulst, som også 

blev opereret væk. Umiddelbart efter 

denne operation fik Gitte en blod-

prop i hjernen, der delvis lammede 

højre side af kroppen, så man kan 

sige hun har prøvet mere end de 

fleste. Her efter gik der et par år, hvor 

alt tegnede lyst for Gitte.

I 2007 fik Gitte konstateret yder-

ligere to hjernesvulster, som begge 

blev fjernet ved operation. Næsten 

samtidig fik hun også konstateret 

kræft og gennemgik 36 stråle-

behandlinger. Med sådan et syg-

domsforløb er det svært at passe et 

arbejde og hun blev derfor nødt til at 

gå på førtidspension. 

Gode venner anbefalede Gitte, 

nu da hun havde så god tid, at prøve 

at spille golf, da det var god motion, 

og en måde at holde sig i gang på. 

Gitte var af den mening, at golf kun 

er for ældre mennesker, men tog 

dog alligevel ud og prøvede kræfter 

med spillet. Efter første enetime 

med Klaus var hun solgt. Siden er 

det blevet til golf op til tre gange om 

ugen, og hun hygger sig med det. 

Jeg har nogle gode venner, jeg spiller 

fast sammen med, og kommer jeg 

herud alene, så er der altid nogen, 

der tilbyder at tage mig med.

Gitte bor i Hjerting og må på 

grund af sit handicap ikke køre bil. 

Derfor tager hun og sønnen Christian 

cyklen ud til golfbanen.

- Det er godt nok en farlig vej 

herud, vi mangler en cykelsti fra 

Hjerting. Christian er ni år og er lige 

kommet i gang med at spille. Når 

muligheden for kørelejlighed byder 

sig, så siger han ikke nej! 

Gitte har stadig sin første 18-hul-

lers runde til gode. Når hun er ude 

at spille, siger kondien stop efter ni 

huller. -Havde jeg en el-vogn, så tror 

jeg ikke, det ville være noget pro-

blem. Jeg går ikke så stærkt og vil 

nødig være i vejen, når der er mange 

spillere på banen.

-Jeg hygger mig virkelig med 

golfen, og jeg synes, alle i klubben er 

så flinke. Tidligere spillede jeg meget 

badminton, men det her er en helt 

anderledes social sport.

Siden strålebehandlingen, synes 

Gitte, at det er gået meget fremad 

helbredsmæssigt, og hun overvejer 

måske igen at få et arbejde. Uanset 

spillet så smiler Gitte hele tiden, og 

hun håber på i fremtiden at få et bed-

re handicap – både i golf og i livet!

Jakob Kristensen

HUN KÆMPER MED OG FOR HANDICAPPET
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COMPANY-DAY
Fredag den 7. august mødte 124 veloplagte golfspillere 

op på Breinholtgåed Golf Klubs anlæg kl. 7.45 for at spille 

den efterhånden traditionsrige Company-day.

Company Day - der er en invitationsmatch med 

venteliste - er til nu gennemført 17 gange (første fredag i 

august) i Breinholtgårds historie, og de deltagende hold 

er primært aktive erhvervsdrivende. Formålet med mat-

chens afholdelse er at skabe dels et økonomisk bidrag til 

ungdommen i klubben, dels en hyggedag for deltagerne. 

Resultat er et bidrag på 40-50.000 kr.

Spillerne blev modtaget af match-kommiteen (Lars, 

Hans Jørgen, Mogens og Hans Peter), hvorefter de gik til 

et veldækket morgenbord.

Efter velkomst og morgenmad for gæster og hjælpere 

er der livlig aktivitet på putting green før end matchens 

start kl. 09.00

Banen var sædvanen tro sat godt op til dagen af 

greenkeeperne. Op af dagen blev vejret godt, men til 

trods herfor var scorerne for hold dog beskeden - som 

arrangører er vi dog tilpas med, at matchen ikke vindes 

med en “for høj score”.

Resultatet af turneringen blev som følger:

Holdturnering

1. Carl Backs A/S (110 p) v/Thomas Nielsen, Anders W. 

Larsen, Mikael Nielsen og Klaus Aagesen 

2. K.G. Hansen & Sønner A/S (109 p) v/ Kim Brændstrup, 

Lars Frikke, Lars Dagø og Brian Lauridsen

Carl Backs A/S

Valtor Offshore A/SKG Hansen & Sønner A/S

Vi siger tak til sponsorerne ved Company Day, der er følgen de:

A/S Erik Andersen Dieter W Andersen aps Nordea

Baker Oil Tools Esbjerg Skind & Pels Nykredit

Bent Pedersen A/S ESE-Holding A/S PC-Know How ApS

Bo Bedre ESVAGT A/S Proshoppen BGK

Bo Tjek Finn Hansen A/S QA-Consulting A/S

BHM-Vest  Frøkjær Vin Restaurant BGK

Brdr. Færgemann  Grafisk Trykcenter A/S Skorstensbygger Aa

Carl Backs A/S Ingvard Christensen Slagter Theilgaard 

ComTec Int. Jill & Joy A/S Steelcon Chimney 

Danske Bank KG Hansen & Sønner A/S Steff Byg

Dat-Schaub AmbA KD-selskaberne Sydbank

Deloitte MARK Modetøj Plads ledig
Den Jyske Sparekasse Mr. Svanholm Plads ledigCO
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MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 15 37 55 · Fax 75 15 52 12

3. Valtor Offshore A/S (108 p) v/ Carsten Christensen, Niels 

Puggaard Pedersen, Peter Skjærbæk og Peter Toft.

Individuelt:

1. A-rækken: Brian Lauridsen, Hcp=10,6 40 p.

 B-rækken: Anne Marie Jensen, hcp=17,5, 38 p.

2. A-rækken: Torben Nyborg, hcp=2,6 38 p.

 B-rækken: Henning Aa, hcp=24,8 38 p.

3. A-rækken: Dieter W. Andersen, hcp=13,2 36 p.

 B-rækken: Karl Otto Bjerre, hcp=18,5 36 p.

Nærmest flaget

Skoven 5 Ib Hansen 4,22 m

Skoven 8 Anne Marie Jensen  0,32 m

Sletten 4 Janet Street 2,47 m

Sletten 6 Janet Street 0,48 m

Sletten 9 Morten Andersen 3,29 m

Længste drive

Damer: Lene Godtfredsen, herrer: Teis Kristensen.

Længste drive dame & herreVindere individuel A & B

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk
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INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

Herved indkaldes til klubbens ordinære 

generalforsamling torsdag den 26. november 

2008, kl. 18.00 i klublokalet.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det 

forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

til godkendelse.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget 

og kontingenter for det kommende år.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen



Fredags matcher/ Statoil Open

Der har igen i år været stor fremmøde til Fredagsmatcher 

og Statoil Open.  Til Statoil Open har vi haft den glæde 

at have besøg af forskellige elitespillere, tak for det.  Vi 

har haft god hjælp fra forældre til afvikling af matcherne, 

også tak for det. Jeg vil her opfordre til, at endnu flere 

forældre hjælper til.

Der bliver spillet 9 huller på stor bane, juniorer der ikke 

er “frigivet” spiller par-3 banen.  Efter matcherne er der 

småkager og saftevand samt præmieoverrækkelse. Ved 

Statoil Open er  der fællesspisning efter matchen.  Sidste 

fredagsmatch er 23. oktober og afslutningsmatchen er 

lørdag d. 24. oktober.

hilsen Mariann

Ribe Amt Junior Tour

Det lykkedes igen i år, at vinde Pokalen, som nu overvin-

trer i Breinholtgård. Årsagen til vores store succes er uden 

tvivl den store tilmelding af juniorspillere til hver match 

og Breinholtgård har ligget fremme i tabellen hele året.

RAJT er en gennemgående juniorturnering som 

afvikles over ni matcher på 9 forskellige baner imod lige 

så mange klubber. Den sidste match blev afviklet på 

hjemmebane, stillingen før matchen var således. at vi var 

på andenpladsen, et point efter Skærbæk Mølle; men 

Breinholtgård Golf Klub trak på hjemmebane det længste 

strå og har nu er klubbens navn indgraveret i pokalen 

i både 2008 og 2009. Vi håber at 2010 vil bringe lige så 

stor en lyst, til at tilmelde sig, så vi kan forsvare vores titel 

som Ribe Amts Junior Tour mestre. Stor ros til alle de 31 

spillere, som på skift har deltaget i turneringen igennem 

sæsonen.

Tak for i år - Pernille & Peder

Status for 2009

Nu her hvor efteråret er på vej kan vi i juniorafdelingen 

gøre status på en flot sæson. 

Vi har blandt andet haft syv deltagere med i Junior-

distriktstouren og fire deltagere i Minitouren.

Formålet med disse to juniorturneringer er at styrke 

interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere, 

samt lette juniorernes overgang til de lavere handicap-

grupper og deres turneringer. Turneringerne danner 

grundlag for udtagelsen af et distriktshold, der skal møde 

de 4 andre juniordistrikter. Vi er med som deltagere i 

distrikt 3, som omfatter Syd- og Sønderjylland samt Fyn.

Juniordistrikststouren U16 og U19 

I år har der været spillet på banerne, Kolding Golf Club, 

Breinholtgård Golfcenter, Langelands Golfklub, samt 

Varde Golfklub.

De otte bedst placerede i U-16 og U-19 på JDT ved sæ-

sonslut, har spillet sig til en plads på distriktsholdet, som 

spiller mod de andre distrikter i en Ryder Cup lignende 

turnering. Denne turnering afvikles i uge 42 skiftevis 

øst og vest for Storebælt, i 2009 er distrikt 4 værter fra 

søndag den 11. oktober til onsdag den 14. oktober 2009. 

Der skal spilles på banerne Kokkedal Golfklub, Hørsholm 

Golfklub, samt Fredensborg Goldklub.

Fredrik Wehner blev nr. 8 i den samlede stilling for ju-

niorer i gruppen U16 og har dermed spillet sig til en plads 

på distriktsholdet. Tillykke til ham og vi ønsker ham held 

og lykke i uge 42.

Mini tour U13

I år har der været spillet på banerne Barløseborg Golfklub, 

Gyldensteen Golfklub, Brundtland Golfklub, samt Fanø 

Golfklub.

3. afdeling i Gyldenssteen Golfklub vandt Mads Skøtt 

Larsen, mens Jakob Porsholdt Dam vandt 4. afdeling på 

Fanø og Mads Møller-Jensen fik en 2. plads, så det er flot 

spillet.

De otte bedst placerede spillere har kvalificeret sig 

til Mini Super Cup der afvikles i weekenden op til uge 

42. Der skal spilles på banerne Rømø Golfklub samt Ribe 

Golfklub.

I den samlede 

stilling, i Minitour i 

distrikt 3, blev Jakob 

Porsholdt Dam en 

flot nr. 1 og Mads 

Skøtt Larsen blev 

samlet nr. 3. Begge 

juniorer spillede sig 

dermed på distrikts-

holdet, men da Ja-

kob Porsholdt Dam 

måtte melde afbud 

skulle der indkaldes 

en reserve. Som samlet 9’er og 1. reserve er Mads Møller-

Jensen kommet på distriktsholdet. Tillykke til jer og held 

og lykke i uge 42.

Quiet please Mr. Atkinson!

JUNIORSIDEN
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Tirsdagsherrernes udflugt til Lüb-

ker Golf Resort.

Tirsdag den 26. maj 2009 var Tirs-

dagsherrerne på udflugt til Lübker 

Golf Resort på Djursland.

Kl. 07.30 stillede 26 morgenfriske 

golfspillere på Breinholtgård, for med 

bus at blive kørt til det midtjyske.

Der er ca. 3 timers kørsel til 

banen, når man regner lidt GPS-

drilleri med, men hvad betyder det, 

når ”bager Max” har sørget for kaffe, 

rundstykker og en lille én til ansigtet. 

Vi blev budt velkommen på an-

lægget med en voldsom gang regn. 

Men da sidste bold var gået ud, hørte 

regnen op. For så at vente tilbage en 

halv time senere, og da med torden 

og skybrudsagtige regnskyl. 

De 3 hold vi i vores bold kunne se, 

udviste meget forskellig adfærd i det 

tordenlignende vejr.

Lübker Golf Resort består af 3 x 

9 huller. Vi spillede Sand og Forrest 

banerne. Alle huller var med utro-

lig ensartede teesteder og greens, 

medens fairways var tætte. Banen var 

altså i tip top stand. Der var dog lidt 

forståelsesproblemer med lokale reg-

ler, påbud, lempelser og lignende på 

banen, idet scorekortet kun fandtes i 

en engelsk udgave.

Sand Course er 3.119 m lang med 

bl. a. par 3 huller på 198 og 167 m, 

samt et enkelt par 4 på 439 m, og 

hvad med et par 5 på 564 m?

9. teested på Lübkers Sand Course.

Forrest Course lagde ud med et 

par 5 hul på 561 m, men blev derpå 

”mere normal”. Samlet længde er her 

2757 m. Alle mål er fra gul tee.

At, der var langt fra én green 

til næste tee, blev af nogle spillere 

betragtet som en fordel (man fik ikke 

en bold i hovedet), medens andre 

nok synes, at gåturen fra 4. til. 5 hul 

på vores egen Ådalen, efter at prøvet 

Lübker, nu ikke er noget at snakke 

om.

Der blev spillet en Sokrates for 

hold med en sweepstake, og indivi-

duelt slagspil. Holdspillet blev vundet 

af Viggo Hvistendal, Steen Andersen, 

Teis Kristensen og Pedro.

Gæsterne Teis og Anker, der gik 

henholdsvis 1 under og 2 over par, 

blev dagens bedste spillere, medens 

klubbens Erik Larsen og Jørgen 

Wium fulgte tæt efter.

Dagen blev afsluttet med en læk-

ker gang mad i centrets restaurant. 

Per Petersen

Til Seniorklubbens herrer

Jeg vil godt lige sige en stor tak til 

hele senior klubbens medlemmer.

Min makker og jeg var ude og gå en 

runde på 18 huller fredag den 1. maj 

2009. Vi tog sløjfen Skoven/Sletten.

Vi slog ud kl. ca. 07.30 og der var næ-

sten ingen på denne tid, så vi havde 

faktisk de første ni huller for os selv.

Da vi så kommer til Sletten, ja så 

er der totalt fyldt op, ca. 6-7 hold (4 

mand på hvert hold). Som alle er fra 

senior klubben. Det ser ikke godt ud, 

men vi skal jo flette, så vi går over til 

første tee.

Vi bliver allerede lukket igennem 

ved første hul. Og minsandten om 

vi ikke bliver lukket igennem ved de 

næste 5 huller lige efter hinanden.

Det var en hel fornøjelse, at der 

alligevel er nogle på Breinholdtgård, 

som kender til regler og ikke bare 

vender ryggen til teestedet og bare 

går videre. 

Det er der nok en hel del golfere, 

der kunne lære lidt af seniorklubben. 

Endnu engang, stor respekt og tak til 

seniorklubbens herre.

Mange sportslige hilsner fra

Michael Hjermgarth og Brian Carlsen.

Hjertestarter

Husk - hvis uheldet en dag skulle 

være ude - så råder klubben over 

en hjertestarter. Den hænger ved 

opslagstavlerne i klubhuset.

Bents vandgang

Under en tur med Banekontrol, 

finder jeg Bent i gang med en runde 

med sin kone og efter at have spillet 

ind på greenen på Slettens hul 8, går 

han rundt herom via stien og slipper/

skubber sin vogn mod 18. Desværre 

“slicer” den en del med retning mod 

søen. Bent ser at det snart går galt, 

men på det tidspunkt er løbet kørt, 

så at sige, og vognen ender i vandet. 

Bents uheld er dog ikke ovre her, 

vognens forhjul sætter sig fast idet 

hjulet rammer søen hvorved hele 

vognen tipper forover og indholdet 

tømmes ud i søen.

Nu er Bent jo ikke sådan at 

skræm me, så han begynder at afklæ-

de sig med en kommentar i retning 

af “Det var da godt at lommerne var 

lynet”. Iført intet andet end rigtige 

mandeunderbukser tramper Bent 

ud i søen, blot for at opdage at der 

i søens bund ligger et tykt stykke 

meget glat gummi. Bents kone og 

undertegnede er derfor nødt til at 

yde hjælp ved at holde et golfjern 

fra breden som Bent kan støtte sig 

til. Vandet var KOLDT men heldigvis 

har Bent golfjern med grafitskafter, 

så enden af grippet lige akkurat lå og 

vuggede i vandoverfladen.

Om Bent vandt runden, melder 

historien ikke om.

Med venlig hilsen

Carsten Lund
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Ægteparturnering 2009

Ægteparturneringen blev i år gen-

nemført med 46 par indelt i 8 grup-

per, hvor grupperne var sammensat 

således at man dystede med ægte-

par, der havde nogenlunde samme 

styrke.

Parrene har spillet 5 matcher i 

løbet af turneringsperioden der løb 

fra april til september.

Matchformen var greensom 

hulspil, hvilket er en meget hyggelig 

turneringsform for par.

Sæsonen sluttede af med den 

traditionelle afslutningsmatch som er 

en omvendt foursom, hvor damerne 

slår ud fra gul tee, og herrerne fra rød 

tee. Det giver altid en vis spænding. 

Efter afslutningsmatchen nød vi 

en 3 retters festmenu, og ind imellem 

var der præmie uddeling (tak til pros-

hoppen & restauranten for velvillig 

sponsor bidrag). Vi sluttede aftenen 

af med dans.

Derefter var endnu en hyggelig 

ægteparturnering slut.

Har I aldrig prøvet at deltage i 

denne turnering, vil vi opfordre jer til 

at prøve det næste sæson. 

Hilsen matchkomiteen

Frank bød til reception

Den 15. september 2009 fyldte klub-

bens cheftræner - Frank Atkinson 50 

år, og i den forbindelse indbød han til 

reception i klublokalet for medlem-

mer, venner, kolleger og forretnings-

forbindelser. 

Mange var mødt op for at sige 

tillykke til Frank, som samtidig 

kunne fejre sit 30-års jubilæum som 

golftræner. Frank har tidligere været 

træner i Vejle, Kolding, Gyttegård og 

Dejbjerg.

På billedet ses Frank sammen 

med Janet foran de mange gaver.

Tiden går

I forbindelse med Titleist West Coas 

Masters fik klubben sponseret et 

starterur af Erhvervsklubben, tømrer-

firmaet Erik Andersen og urmager I. 

Møller Thorgaard.  

Uret bliver nu brugt som starter-

ur ved alle divisionsmatcher og 

turneringer som f.eks. klubmester-

skaberne.

Ny hjemmeside på plads

Den 9. september blev Breinholtgård 

Golf Klubs redesignede hjemmeside 

endelig frigivet.

Det nye design giver mulighed 

for at klubbens webredaktører kan 

angive nyheder på forsiden, og 

samtidig får vi alle de øverste bjælker 

frigivet til klubbens hovedområder. 

Dermed frigives der plads i højre side 

til underbjælker. På den måde for-

venter vi, at de fleste informationer 

nu kan nås med kun tre klik.

Vil du undgå at skulle over golf-

centerets hjemmeside for at komme 

til klubbens side, kan du gøre det ved 

at lægge klubbens forside ind i fore-

trukne i stedet for det hidtidige.

Der er stadig en del udfordringer 

i den nye struktur, de vil blive tacklet 

hurtigst muligt.

Har din klub i klubben brug for 

hjemmeside, har i nu muligheden for 

at få tildelt sider og redaktionsrettig-

heder hertil.

Vi håber den nye struktur må 

blive godt modtaget, og tager med 

glæde imod konstruktiv kritik.

per@norsten.dk

Skal vi have et medlemsblad?

I arbejdet med at færdiggøre dette 

blad har jeg funderet over, om der er 

et behov for et medlemsblad.

Jeg mener ja! En klub som Brein-

holtgård bør have et medlemsblad. 

Og set i forhold til de ressourcer der 

nu bliver brugt, så er bladet et billigt 

aktiv. Støt op om det!

Selvfølgelig går det ikke uden 

penge og med ganske få annoncører, 

så kan det sagtens løbe rundt - også 

med 3-4 numre om året. Så hvis du er 

interesseret i at få din annonce i Med-

lemsNyt næste år, så kontakt Peter 

Skjærbæk på telefon 75 13 22 11.

Jakob Kristensen

Redaktør
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BGK Erhvervsklub Open, 3. maj 2009

A-række: 18 huller greensome stableford Point

1 Teis Kristensen/Laurids Jørgensen  44

2 Brian Lauridsen/Susanna Lauridsen 42

3 Mikkel Meyer Hansen/Peter Meyer Hansen 38

4 Jan Hegner/Jørgen P. Sørensen 37

5 Carsten Lund/Søren Brodersen 37

B-række: 18 huller greensome stableford Point

1 Kim Damsgaard/Gitte Damsgaard 43

2 Gertrud Bang/Niels Peter Bang 43

3 Bent Kristensen/Karen Kjems 40

4 Karin Thybo/Carsten Thybo 37

5 Joan Valeur/Karsten Valeur  36

Golfhæftet Open, 22. maj 2009

A-række: 18 huller slagspil Slag

1 Bent Kruse +12

2 Robert Rosborg +18

3 Anders Bæk Christensen  +19

4 Erling Rasmussen  +19

5 Margit Maas +19

B-række: 18 huller greensome stableford Point

1 Hanne Nørholm 28

2 Jørn Winther Jørgensen  27

3 Ketty Laugesen  26

4 Anna Holm 26

5 Bjarne Wulff Nørholm  26

Signal Classic, 24. maj 2009

A-række: 18 huller slagspil Slag

1 Jan Ulrich -3

2 Jan P. Hansen Par

3 Keld Jørgensen Par

4 Jan Boye Par

5 Lars Chr. Nielsen +2

B-række: 18 huller stableford Point

1 Anne-Marie Hansen 37

2 Anders W. Larsen 37

3 Poul Guldberg Nielsen 36

4 Thorbjørn Pedersen 35

5 Joan Valeur 34

C-række: 18 huller stableford Point

1 Hansen, Ellen Østergaard 37

2 Christensen, Axella 34

3 Valeur, Karsten 32

4 Kjer, Jacob 32

5 Ellegaard, Karin 31

Carl Backs Open, 21. juni 2009

A-række: 18 huller slagspil Slag

1 Jan Ulrich +1

2 Pauli Birkelund +1

3 Gert Hansen +2

4 Kim Linde +3

5 Jens Christensen +3

B-række: 18 huller stableford Point

1 Karsten Valeur 37

2 Per Birkelund 36

3 Martin Mathiesen 35

4 Allan Baun 34

5 Henning Hansen 34

C-række: 18 huller stableford Point

1 Hardy Gregersen 35

2 Gitte Damsgaard 34

3 Lars Gadeberg 33

4 Villy Finn Jensen 30

5 Lars Møller 29

Bagboy Classic, 2.-3. juli 2009

27 huller foursome stableford Point

1 Hans Ole Andersen/Lillian Keimling 21 + 40 = 61

2 Ketty Møller/Jørgen Møller 22 + 38 = 60

3 Ged Roberts/Marco Roberts 22 + 37 = 59

4 Peter og Dorthe Lykke-Kjeldsen 16 + 41 = 57

5 Anne-Grete Nielsen/Frank Uhd Nielsen 20 + 36 = 56

Titleist West Coast Masters 2009, 11.-12. juli

Junior piger:

1 Iben Sass Hvass 93-87-88 = +55

T2 Rikke Bernhard 87-92-90 = +56

T2 Sabine Dahl 93-84-92 = +56

4 Julie Daugård 93-87-90 = +57

5 Iben Thurøe 93-95-99 = +74

Ynglinge piger:

1 Laura Boe-Hansen 76-82-83 = +28

2 Marianne Eriksen 84-82-87 = +40

Junior drenge:

1 Nikolai Skov Jensen 77-78-77 = +19

T2 Sebastian Czyz Bendsen 77-79-78 = +21

T2 Søren Corell 77-78-79 = +21

4 Kevin Chen 77-79-79 = +22

8 Mikkel Meyer Hansen 76-80-84 = +27

T9 Mathias Gladbjerg 86-78-77 = +28

14 Frederik Wehner 79-84-82 = +32

18 Martin Johansen 86-80-83 = +36

21 Jamie Jens Villumsen 78-85-91 = +41

Ynglinge drenge:

1 Rasmus Lykke-Kjeldsen 70-73-74 =   +4

2 Lasse Torben Kristensen 79-73-81 = +20

3 Jonas Terp Christensen 77-85-77 = +26

4 Mike Tækker Svendsen 85-78-82 = +32

Bang & Olufsen Open, 23. august 2009

A-række: Slag

1 Anker Ankersø 69

2 Claus Hjorth 69

3 Brian Lauridsen 71

4 Anne-Grete Nielsen 72

5 Michael Hjermgart 73

B-række: Point

1 Karsten Valeur 40

RESULTATSIDEN…
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2 Johnny Olsson 34

3 Carsten Dahl 32

4 Flemming Christensen 31

5 Jørn Schultz 31

C-række: Point

1 Sten Mortensen 40

2 Ulrik B. Pedersen 40

3 Sten Tøstesen 38

4 Per Birkelund 37

5 Karin Thybo 36

Klubmesterskaber, 29. - 30. august 2009

Junior Drenge Total

1 Mathias Gladbjerg 77 - 77 = +12

2 Jamie Jens Villumsen 84 - 77 = +19

3 Mikkel Meyer Hansen 90 - 76 = +24

4 Frederik Wehner 88 - 81 = +27

5 Mads F. Møller 81 - 89 = +28

Damer, slagspil Total

1 Laura Boe-Hansen 82 - 78 = +18

2 Charlotte Moesgaard Strand 84 - 80 = +22

3 Min Guldberg-Hansen 85 - 87 = +30

4 Rikke Bernhard 96 - 89 = +43

5 Dorthe Lykke-Kjeldsen 92 - 93 = +43

6 Elisabeth Frimodt Joensen 97 - 89 = +44

Herrer, slagspil Total

1 Torben Nyborg 81 - 76 = +15

2 Teis Kristensen 83 - 76 = +17

3 Jan Boye 83 - 77 = +18

4 Simon Madsen 80 - 81 = +19

5 Thomas Arendal Jørgensen 83 - 81 = +22

Midage Herrer, slagspil Total

1 Skjærbæk, Peter 78 - 81 = +17

2 Christensen, Per 83 - 79 = +20

3 Andersen, Tom 88 - 79 = +25

4 Lykke-Kjeldsen, Peter 84 - 83 = +25

5 Jakobsen, Per 83 - 85 = +26 

Senior Damer Total

1 Anne-Mette Thoft Wium 90 - 87 = +35

2 Anne Marie Jensen 91 - 95 = +44

3 Susanna Lauridsen 100 - 99 = +57

4 Lis Boe-Hansen 98 - 103 = +59

5 Ulla Laursen 106 - 98 = +62

Senior Herrer Total

1 Lars O. Hansen 84 - 84 = +26

2 Peter Degn Olsen 89 - 90 = +37

3 Ib Olsen 87 - 92 = +37

4 Peder Frederiksen 90 - 90 = +38

5 Jens Christensen 88 - 92 = +38

6 Egon Nielsen 90 - 92 = +40

Veteran Herrer Total

1 Gert Hansen 85 - 93 = +36

2 Pauli Birkelund 93 - 98 = +49

3 Finn Christensen 96 - 96 = +50

4 Harry Hansen 95 - 100 = +53

5 Knud Erik Laursen 106 - 93 = +57

Damer, hulspil

Laura Boe-Hansen, 6/5

Laura Boe-HansenMin Guldberg-Hansen

Rikke Bernhard
Charlotte M. Strand, 2/0

Charlotte M. Strand, 5/3

Herrer, hulspil

Mathias Gladbjerg, 5/3

Mathias GladbjergJan Boye

Torben Nyborg Teis Kristensen, 3/2

Teis Kristensen, 5/3

Midage Herrer, hulspil

Peter Skjærbæk

Peter Lykke-Kjeldsen, 19. hulPeter Lykke-Kjeldsen, 1/0

Tom Andersen, 3/2 Tom Andersen

Per Christensen

Huset Støc Bo Open 2009, 13. september 2009 

A-række: Point

1 Jens Lindved/Ulrik B. Pedersen 41

2 Susanna Lauridsen/Brian Lauridsen 40

3 Holger Jørgensen/ Steen Raben Hansen 38

4 Finn Hansen/Egon Nielsen 37

5 Jan Ulrich/Ole Byrresen 36

B-række:  Point

1 Gertrud Bang/ Niels Peter Bang 36

2 Lise Johansen/ Thorbjørn Pedersen 35

3 Gert Hansen/ Anne-Marie Hansen 34

4 Michael Knudsen/ Simon Skytte Knudsen 34

5 Lone Rasmussen/Leif Rasmussen 33

C-række: Point

1 Ketty Møller/Jørgen Møller 39

2 Else Mortensen/ Gunner Uth Jensen 32

3 Lise Nygaard Mulberg/Richard Mulberg 29

4 Dorthe Svendsen/Erling Svendsen 29

5 Jytte Nielsen/John Nielsen 28

Estate Mæglerne / SFF, 20. september 2009 

A-række: Slag

1 Holger Jørgensen 67

2 Egon Nielsen 70

3 Jan Ulrich 70

4 Keld Jørgensen 70

5 Robin Thybo 71

B-række:  Point

1 Karen Kjems 35

2 Carsten Dahl 34

3 Per Birkelund 33

4 Karsten Valeur 33

5 Peter Meyer Hansen 32

Alle scores og resultater kan ses på www.golfbox.dk
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Telefon 75 11 57 55
www.bggc.dk

Stor julefrokostmenu:

2 slags sild med tilbehør • 

Fiskefilet med remoulade • 

Rejer med majonnaise • 

Rødkålssalat med appelsin og nødder • 

Gravad laks med pernod dressing • 

Lun leverpostej med bacon  • 

og champignons

Kalveculotte marineret i appelsin • 

 og anis 

Frikadeller med stuvet hvidkål • 

Æbleflæsk • 

Medister med grønlangkål • 

Farseret andebryst med kylling og  • 

pistacie samt cumquat/ kanel chutney 

Ribbenssteg med rødkål • 

Juleskinke med brune kartofler • 

Ostebord med kiks • 

Ris a la mande med lun kirsebærsauce• 

Julekage med chokoladeskum og kanel• 

Frugt og nødder • 

Brød, fedt og smør• 

Og meget mere…

Livemusik & Bustransport
Bussen kører til Hjerting, Sædding & Esbjerg

- i smukke omgivelser på Breinholtgård

Julefrokost

Priseksempler
Mad, musik & velkomstøl      kr. 425,-
Mad, musik & fri øl, vin og vand under maden  kr. 539,-
Se flere muligheder på www.bggc.dk


