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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

På turneringsdage: 1 time før start

Restaurant Breinholtgård

Morten Thomsen 75 11 57 55

Chefgreenkeeper

Hardy Mathiasen  75 11 77 95

Greenkeepere 75 11 77 95

Golfklubbens bestyrelse

Hans Olav Olesen 75 15 60 27

Knud Erik Laursen 20 49 23 32

Peter Skjærbæk 75 13 22 11

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Peter Lykke-Kjeldsen 75 11 77 43

Pernille Porsholt Dam 75 46 16 13

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Bodil Eskildsen 75 15 22 81
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UDVALGENE
Begynderudvalg

Formand: Bodil Eskildsen
 75 15 22 81
Mogens Huld Andersen, Jytte Bertel-

sen, Poul Erik Buhl, Benthe Egelund, 

Erik Knudsen, Anne-Grete Nielsen, 

Steen Nyberg, Jørn Schultz, Inge 

Skovbjerg, Lene Thomasen og ad hoc 

hjælpere.

Eliteudvalg

Formand: Peter Lykke-Kjeldsen
 75 11 77 43
Frank Atkinson, Danny Sejer Jørgen-

sen, Kim Meyer, Jakob Gladbjerg, 

Lis Boe-Hansen, Torben Nyborg, 

Thorbjørn Pedersen, Dorte Gladbjerg 

og Karen Kjems.

Juniorudvalg

Formand: Pernille Porsholt Dam
 75 46 16 13 / 23 46 00 11
Frank Atkinson, Klaus Aagesen, 

Rikke P. Thrane, Søren Thybo, Jesper 

Børsmose, Lars Frank, Peder Larsen, 

Torben Møller-Jensen og Ib Olsen.

Sponsorer og turneringskalender

Formand: Peter Skjærbæk
 61 55 90 00 / 75 13 22 11

Turneringsudvalg

Formand: Lennart Voss
 20 96 30 08
Niels Erik Jensen, Aksel Olsen og 

Peter Skjærbæk.

Sportsafdelingen

Formand: Peter Lykke-Kjeldsen
 75 11 77 43
Peter Lykke-Kjeldsen og Dorte Glad-

bjerg.

Baneudvalg

Formand: Knud Erik Laursen
 20 49 23 32 / 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, 

Morten Thomsen, Michael Klose og 

Hans Olav Olesen.

Ordens- og Regel- og Handicap-

udvalg

Formand: Kim Meyer
 40 25 06 61
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
 20 49 23 32 / 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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De sidste år har vi kunnet spille golf gennem næsten hele 

vinteren. Det var ikke det, vi oplevede i denne vinter. Tre 

måneder stort set uden golf er lang tid, men så er vi vel 

des mere sultne efter at komme i gang nu. Vi håber, at 

den nye sæson vil byde på masser af godt vejr til spil og 

gode golfoplevelser.

Vi går ind i golfklubbens 19. sæson med ca. 1400 

medlemmer. Der er opstartet to nye begynderhold. Vi 

har plads til flere, så kender I nogen, der har lyst til det, så 

tag dem med ud til Golfens Dag, så de kan se, om det er 

noget for dem.

Banen

Efterhånden som banen bliver helt klar efter den hårde 

vinter, mener vi, at vi har en meget flot bane at tilbyde. 

Der er ikke planlagt de store ændringer i 2010. På grund 

af vinteren bliver indspilsområdet desværre ikke klar til 

sæsonen. Det er lovet, at anlægget står færdigt til 1. juni, 

men så skal græsset først have ordentligt fat, og vi regner 

derfor med, at det først kan tages i brug i 2011. 

Ny rating og handicapnøgler

Banen er ratet sværere, og der må derfor blive travlt med 

handicapreguleringer, når vi alle får tildelt flere slag. I 

øvrigt undrer det os, at med alle de medlemmer, vi hører, 

der har været i udlandet for at spille, så har vi fået under 

10 scorekort ind til regulering af handicap?

Golfen i Danmark

På DGU repræsentantskabsmøde den 20. marts blev der 

vedtaget nogle nye regler for oprettelse af medlemska-

tegorier i klubberne. Det kan næsten siges, at det blev 

helt åbent for, at klubberne nu selv kan bestemme, hvad 

de synes, der er bedst for dem. Tidligere var det sådan, at 

skulle spillere i klubben have et DGU kort, var mulighe-

derne for at lave differentiering meget begrænsede. Nu 

er det sådan, at der er to typer DGU kort: Type 1 med fuld 

spilleret og type 2 med et mærke, som kan give visse be-

grænsninger ved spil på andre baner. Alle Breinholtgårds 

medlemmer vil stadig have et normalt DGU kort uden 

mærkning. Laves der nye medlemskategorier, som f. eks. 

det, der blev drøftet på vor generalforsamling i 2008, at 

pensionister kan beholde nedsat kontingent ved at tegne 

et medlemskab, der kun giver ret til at spille på begræn-

sede tidspunkter, vil de få et mærket DGU kort.

Hvad betyder så mærkningen? Gensidighedsprincip-

pet mellem klubberne, hvor alle spillere med gyldigt DGU 

kort kan spille på alle baner, er bevaret. Men de enkelte 

klubber har nu mulighed for at sige, at de ikke ønsker spil-

lere med et mærket DGU kort på deres bane.

Hvorfor har DGU ændret i reglerne? Som det er 

bekendt fra dagspressen har mange klubber problemer 

med økonomien. Selv om der stadig er en svag fremgang 

i DGU-medlemmer, så der nu er ca. 153.000 medlemmer, 

er baneantallet steget til 180 baner. Det vil sige, at antallet 

af golfspillere per golfhul er faldet fra 49 i 2006 til 46 spil-

lere i 2009.

De nye regler træder i kraft fra 1. januar 2011, og vi vil i 

løbet af dette år se på, hvilke nye kategorier der er bedst 

for Breinholtgård Golf Klub at indføre. Green Pas ordnin-

gen ophæves samtidig.

Med en opfordring til alle om at passe godt på vores 

bane, ønskes I et godt golfår!

Hans Olav Olesen

VELKOMMEN 
TIL SÆSON 2010

•
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Hvis det ikke er den værste vinter i 

mands minde – så er det i hvert til-

fælde den værste i klubbens historie! 

Så det har været stille her på ”Går-

den” i januar og februar. Ingen med-

lemmer, en restaurant og Proshop 

som holder lukket i januar måned og 

greenkeepere der enten holder ferie, 

afspadserer eller er på kursus – Det 

har været tomt og ensomt denne 

vinter! 

Nu er det forår!

Endelig er banen grøn og spilbar 

– hvilket vi alle sikkert har gået og 

ventet på og drømt om. Hvor er det 

skønt med alle de medlemmer, der 

allerede har været ude at lufte køl-

lerne. Den glæde og optimisme jeg 

oplever, smitter af på os alle og jeg 

kan kun blive i godt humør. Green-

keeperne er vågnet op fra deres vin-

terhi og arbejder på højtryk for at få 

banen op at stå. Trods lidt sneskim-

mel, er banen sluppet godt gennem 

denne hårde vinter – hvilket mange 

af jer har opdaget. Så har du endnu 

ikke været ude og svinge køllerne, så 

glæd dig, for banen ser allerede flot 

og grøn ud!

Apropos greenkeepere – så er 

det yderst kompetente folk vi har gå-

ende. Tre af dem har brugt vinteren 

på at gøre sig klogere og dygtigere, 

og to af dem er gået i gang med 

greenkeeperuddannelsen!

Golfens Dag

Vi gentager succesen fra sidste år 

og holder igen Golfens Dag. Denne 

gang med flere aktiviteter og flere 

præmier til de fremmødte. Kender 

du nogen, der gerne vil i gang med 

at spille golf, så giv vedkommende 

dette klubblad, hvor der længere 

omme i bladet er mere om Golfens 

Dag, som i år afholdes den 25. april.

Nye tiltag i 2010 

Har du været på driving rangen, har 

du sikkert bemærket ”byggerodet” i 

venstre side. Her er vi i gang med et 

nyt indspilsområde, som tilfredsstil-

ler både begyndere, øvede og eliten. 

Når greenkeeperne er færdige, vil 

du have et indspilsområde i absolut 

topklasse. På grund af den megen 

regn i efteråret og den hårde vinter, 

er arbejdet forsinket, og området vil 

først stå klar til sæsonen 2011. 

Hardy og jeg arbejder stadig på, 

at vores bane kommer i top-10 i Dan-

mark. Derfor er planen at forbedre 

vores nuværende anlæg, hvor vi vil 

fokusere på de steder, hvor banen 

måske kunne trænge til et løft eller 

udbedring af eventuelle mangler/

skader. Der bliver med andre ord ikke 

lavet ændringer i banens layout. 

Selv om vi næsten ingen menne-

sker har været på ”Gården”, så er det 

alligevel lykkedes os at få malet Re-

stauranten samt damernes omklæd-

ningsrum. Lamperne har også fået en 

tur eller er blevet skiftet ud med nye. 

Desuden er bænkene og bordene 

oliebehandlet i omklædningsrum-

met. Vi er selv tilfredse med resulta-

tet og synes, at begge rum fremstår 

flotte og stadig hyggelige. Næste 

vinter tager vi lobbyen og herrernes 

omklædningsrum. 

Så det er bare med at komme 

i gang! Find jern og køller frem, 

bestil eventuelt en lektion hos golf 

pro’erne, tør støvet af golfskoene og 

nyd samværet med dine golfkamme-

rater! Jeg ved, at vi går et godt golfår 

i møde, med en bane vi alle igen kan 

være stolte af! Måske havner banen i 

top-20 i år!?

Velkommen til endnu en spændende 

og god golfsæson!

Mange golfhilsner
Michael Klose
Golf Manager
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Så blev det endelig forår. 

Efter en lang og kold vinter, hvor 

vi alle har fået vores tålmodighed 

sat på en hård prøve, lysner det nu 

endelig.

Siden midten af december har 

golfklubben og især golfbanen ligget 

øde hen. Det er efterhånden mange 

år siden, vi golfere sidst har været så 

hårdt plaget af vinteren. Jeg håber, 

de fleste af klubbens medlemmer 

har overlevet den mørke tid uden for 

meget golfdelirium.

Mange af klubbens medlemmer 

har da også snydt en smule og er 

draget sydpå for at tyvstarte på sæ-

sonen. Lad os håbe de også er blevet 

reguleret derefter! 

Jeg var selv så heldig at være et 

smut i Sydafrika i midten af februar. 

Det blev til seks runder golf på de 

fineste baner i bagende sol. Nok til at 

man kunne udholde yderligere to til 

tre ugers vinterkulde uden golf!

På disse sider bringer vi lidt vin-

terstemningsbilleder for de medlem-

mer, der ikke fandt det værd at be-

søge Breinholtgård i vinter. Hermed 

får I alle en mulighed for at se, hvor 

kønt her er - også selv om man ikke 

kan spille golf.

Nu står sæsonen 2010 for døren 

- bestyrelsen er klar fra starten med 

ny banerating, nye scorekort, revi-

derede fletteregler, og opdaterede 

lokalregler, samt en masse påbud og 

forordninger. Alt sammen ment i den 

bedste ånd - med 1400 medlemmer, 

skal der være tjek på formaliteterne. 

Lad os håbe, at vi hver især får styr på 

vores golf.

Ikke alene har vinteren været hård 

ved banen - det økonomiske klima 

har været bundfrossent og kolde 

vinde har blæst de fleste klubbers 
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budgetter omkuld. Det er efterhån-

den mere reglen end undtagelsen, at 

man nu kan melde sig ind i en golf-

klub uden indskud. Mange klubber 

er yderst kreative i kampen for flere 

greenfeegæster og nye medlemmer. 

Mit råd til klubberne må være, at 

kræse om de medlemmer de har. Så 

kommer der helt sikkert flere til.

Pludselig midt i marts er næsten 

alle greens åbne! Et par dage senere 

må vi igen benytte trolleys! Igen et 

par dage senere behøver vi ikke 

længere at bruge måtter. Hvad 

sker der? Kan banen virkelig 

komme sig så hurtigt? Ja, som-

meren står for døren og med 

den masser af golf og sportsli-

ge oplevelser på vores elskede 

bane ved Breinholtgård. 

God sommer til jer alle...

Jakob Kristensen
Redaktør
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Tirsdag den 23. marts tog 14 spil-

lere fra eliteafdelingen (plus to mere 

ugen efter) afsted på den årlige 

træningslejr, som i år var henlagt til 

Pecanwood Golf & Country Club i 

Sydafrika. Spillerne kunne se frem 

til 12 dage i varmen, hvor der skulle 

gennemføres mange træningssessi-

ons samt minimum ni runder golf.

Pecanwoodanlægget viste sig 

at være ganske fremragende. Både 

hvad angår træningsfaciliteterne og 

ikke mindst banen. Anlægget var i en 

rigtig god stand, og for de fleste af 

spillerne var det noget af en kon-

trast at komme ned i solen og spille 

på rigtig græs igen efter den hårde 

vinter derhjemme. Eneste væsentlige 

kritikpunkt var nok, at hastigheden 

på greens lige var i underkanten af, 

hvad man kunne forvente af sådan et 

anlæg. 

Vores træner Danny Sejer havde 

ene mand stået for at planlægge 

hele turen. Både hvad angår det 

praktiske i forbindelse med rejse og 

ophold og selvfølgelig også det rent 

træningsmæssige. Han havde booket 

tre pragtvillaer, som alle var indret-

tet ideelt til at kunne huse et større 

antal personer. Swimmingpool, spa 

og jacuzzi var standardudstyr. Og 

som noget helt enestående havde 

hvert hus tilknyttet egen “maid”. En 

slags husbestyrerinde, som tog sig af 

alt fra rengøring, opvask, samt ikke 

mindst daglig tøjvask og strygning. 

Selv vores sko blev pudset, hvis vi 

ønskede det. Det var helt fantastisk 

og stærkt vanedannede.

Programmet for dagene på 

Pecanwood var skruet sammen på 

den måde, at man typisk trænede 

tre timer om formiddagen og så 

spillede 18 huller om eftermidda-

gen. Indimellem var der indlagt en 

2 timers siesta, hvis tiden tillod det. 

Træningen var holdopdelt, således 

at nogle trænede på driving range, 

andre på indspilsgreen og igen andre 

på puttinggreen. Videotræning og 

trackman var i brug dagligt. Derud-

over blev der ført træningsdagbøger, 

arbejdet med målsætningsøvelser og 

meget andet. Et par af dagene hjalp 

den lokale pro med puttetræningen 

for at få lidt ny inspiration til denne 

vigtige disciplin. Et par gange om 

ugen var der også indlagt fysisk træ-

ning om morgenen, hvor spillerne 

kunne vælge imellem fitness, løb, 

tennis eller svømning.

Udover dagene på Pecanwood 

var der planlagt golfrunder på tre 

andre baner. Den første vi spillede 

var Lost City banen, midt i det kendte 

forlystelsesområde Sun City. Lost City 

er en kuperet bane, som ligger me-

get naturskønt og har et helt igen-

nem fantastisk Flintstone-agtig klub-

hus. Totaloplevelsen med at spille 

denne bane var helt i top, dog var en 

del af spillerne ikke voldsom impone-

ret af banens layout, idet der var for 

mange blinde huller. Inden vi gik ud 

og spillede banen, advarede Danny 

os om ikke at komme for tæt på 

nogen af de mange aber, der fandtes 

på banen. Ret hurtigt, allerede på hul 

to, skulle vi for første gang få brug 

for Dannys råd. Efter andetslaget 

til green lå Peter Ankersø’s bold på 

green, og Peter Meyer’s lå umiddel-

bart foran green. Men ikke ret længe 

idet en flok aber løb ind og huggede 

boldene til stor overraskelse og moro 

for spillerne. Vi gik derfor en stor bue 

uden om aberne, og på det efterføl-

gende teested, et par tre hul, valgte 

spillerne at slå fra et andet teested 

for ikke at komme for tæt på aberne. 

I den efterfølgende bold skulle det 

dog gå endnu værre. Aberne jagtede 

Rikke og tømte hendes bag for 

bolde!! Derudover huggede de et 

headcover, så Danny, trods sine egne 

advarsler jagtede aberne helt ind i 

deres rede på et klippestykke. Vildt!!. 

Danny fik fat i de stjålne effekter, og 

spillet kunne fortsætte. På hul tretten 

så vi et krokodillepit, og lidt senere 

så vi et helt surealistisk syn, idet en 

elefant passerede forbi umiddelbart 

på den anden side af det hegn, der 

omkransede golfbanen. På hul atten 

var vi ved at blive løbet ned af et par 

brunstige impalaer. Alt i alt en rigtig 

god oplevelse trods golfbanens 

mangler.

ermidda-

der indlagt en 

tiden tillod det. 

des 

ud-

gbøger, 

elser og

e hjalp 

ningen

denne 

e om 

isk træ-

lerne 

løb, 

od

e 

de 

det kendte 

ty. Lost City 

der go

t viste sig

ende. Både

eterne og 

var i en

f

den må

tre timer o

lede 18 hul

dimellem v

esta, hv

n var holdopdelt,

ænede på driv

spilsgreen

reen. Vid

var i bru

der ført

med må

ndet. Et

ale pro 

lidt ny 

discipli

ar der o

m morg

vælge im

ler svøm

er dage

anlagt g

er. Den f

y banen

område S

bane, som ligger me-

 og har et helt igen-

lintstone-agtig klub-

del af spiller

ret af banens

ge blind

og spillede b

os om ikke

nogen 

på ban

to, sku

d

å indlagt

n, hvor sp

m fitness

g.

på Pecan

under 

te v

reen, o

art for

Breinholtgårds Elitetræningslejr 2010 

PECANWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB, SYDAFRIKA
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Den anden bane, vi skulle have 

spillet, var Britsbanen, som ligger 

meget tæt på Pecanwood. Besøget 

blev dog aflyst, da banens stand 

var for ringe. Ærgerligt, idet spil-

lerne havde set frem til at spille en 

rigtig sydafrikansk bane med mange 

dyr på banen. I stedet spillede vi 

Pecanwood igen.

Den sidste “fremmede” bane vi 

spillede, var Gary Player banen i Sun 

City. En bane, som hvert år først i de-

cember huser turneringen “NetBank 

Challenge”. Banen var som forventet i  

topklasse. Det var derfor en stor golf-

oplevelse at spille denne bane, og 

de fleste af spillerne vil sikkert gerne 

gentage succesen, hvis muligheden 

opstod igen. Alle mand skulle i øvrigt 

have en lokal caddie med rundt. 

Dette var også en fornøjelse at prøve 

for dem, som endnu havde denne 

oplevelse til gode.

Efter spillet på Gary Player banen 

tog en gruppe på 10 mand afsted på 

safaritur i åben jeep ind i Pilansburg 

Nationalpark. Der var store forvent-

ninger til turen, men de skulle hurtigt 

vise sig at blive slukket... af regn! 

Efter 10 minutters kørsel startede 

regnen. De næste tre timer foregik 

i styrtregn, og alle dyrene var gået 

i ly, så det var særdeles vanskeligt 

overhovedet at finde nogen. Turen 

blev noget af en fiasko, til trods for 

at vi dog fik set flodheste, gnuer, 

giraffer, elefanter samt impalaer. 

Det var en noget slukøret og skuffet 

gruppe, der besluttede sig for at køre 

ud af nationalparken igen. Men 200 

meter før vi var ude af parken, fik vi 

lidt dramatik for pengene alligevel. 

En kæmpe elefant stod 5 meter fra 

vores bil og gnubbede sig op ad 

et træ. Vores guide virkede noget 

nervøs over at være så tæt på, og han 

fortalte os, at hvis den fik fokus på os, 

så ville han straks køre, idet han så 

var sikker på, at den ville angribe os. 

Ikke superbetryggende for os at høre 

men alligevel sindssygt spændende. 

Så da elefanten vendte sig mod os, 

trykkede guiden hurtigt på speede-

ren. I øvrigt i fuld overensstemmelse 

med os. Den elefant var lidt for stor 

og frygtindgydende at få for tæt på.

Tidligere på ugen var vi en halv 

dags tid i Glen Afric Safari Parc. Dette 

var et dyrereservat som måske bedst 

kan sammenlignes med Givskud Zoo. 

Flere af dyrene kunne man få lov til at 

gå ud af jeepen og klappe. Eksem-

pelvis var vi ude i et område, hvor der 

gik en elefant og to babyelefanter. 

Her blev Jakob Gladbjerg omsider 

sat på plads :). Da han gik ud af bilen 

for at klappe en af babyelefanterne. 

I kådhed skubbede elefanten Jakob 

Spillerne samlet foran det imponerende klubhus på Lost City, forrest fra venstre: Camilla Kristensen, Laura Boe-Hansen, Min Hansen, 

Charlotte Strand, Malene Bruun, Dorthe Lykke-Kjeldsen, Rikke Bernhard. Bagerst fra venstre: Danny Sejer, Teis Kristensen, Peter An-

kersø, Torben Nyborg, Jacob Lykke-Kjeldsen, Mathias Gladbjerg, Mikkel Meyer Hansen og Søren Bjerge Thomsen.

FORTSÆTTES…
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ind imod bilen, så han kom i klemme 

imellem elefant og bil. Jakob prø-

vede at skubbe igen, men kunne 

overhovedet ikke rokke den lille 

babyelefant. Jakob kom dog fri igen 

og var uskadt, men vi så ikke Jakob 

stige ud af bilen igen, så længe der 

var elefanter i nærheden. Herudover 

så vi en række andre dyr, også løver 

og tigre, men de var heldigvis i bur. 

Aftenerne i Sydafrika blev typisk 

brugt på fællesspisning og social 

samvær. Kvalitetstid som helt klar er 

medvirkende til, at det er en sam-

mentømret spillertrup, der vender 

hjem til Danmark. Det være sig både 

på tværs af køn og aldersskel.

Træningslejren blev sluttet af 

med en landskamp imellem vores 

spillere og en flok 

særdeles dygtige 

elitespillere fra 

Pecanwood. 

Bl.a havde de en 

spiller med, som 

havde været med 

i British Open. Matchen blev spil-

let som hulspil, og vi tabte efter en 

række tætte og spændende dyster. 

Alt i alt en god træningsmatch med 

international erfaring til følge. 

Søndag den 4 april var sidste 

dag på stedet. Der var mulighed for 

at spille en runde golf, inden turen 

gik til lufthavnen, hvilket de fleste 

benyttede sig af. En del valgte dog 

at tage på ballonsafari, hvilket efter 

sigende skulle være en meget stor 

oplevelse. Efter ca. 24 timers rejsetid 

var alle hjemme i vante omgivelser 

igen, mætte af oplevelser, samt for 

de flestes vedkommende, i en klart 

bedre golfform og dermed klar til de 

udfordringer, der ligger foran dem i 

2010 sæsonen.

Peter Meyer Hansen

Som opstart på golfsæsonen har 

der i flere år været afholdt en uges 

træningslejr i enten Portugal el-

ler Spanien og der var derfor stor 

opmærksomhed på årets oplæg til 

en to ugers træningslejr i Sydafrika 

i forbindelse med påskeferien. Bag-

grunden for at det blev Sydafrika 

eller nærmere bestemt Pecanwood 

Golf Resort ved Johannesburg, var at 

Danny Sejer har mange års erfaring 

med dette imponerende golfanlæg, 

som er designet af golflegenden 

Jack Nicklaus. I disse økonomiske 

krisetider var oplægget til turen, at 

merprisen for dette års spændende 

golftilbud skulle finansieres via øget 

egenbetaling fra spillerne, samt at 

alle ledere betalte turens fulde pris. 

Det viste sig hurtigt, at der var meget 

tæt på 100% opbakning til gennem-

førelse af træningslejren på den 

anden side af ækvator.

Efter flyvninger fra Hamburg via 

London til Johannesburg ankom vi 

om morgenen til Pecanwood Golf 

Resort, som omfatter ca. 700 meget 

store og særdeles flotte huse, golf-

bane og rigtig gode træningsforhold, 

samt tennisbaner og svimmingpools 

til fri afbenyttelse. Som mange andre 

steder i Sydafrika er Pecanwood et 

indhegnet område med stor sik-

kerhedsovervågning, men på grund 

af det store område, lagde man ikke 

så meget mærke til denne form for 

”indespæring”.

Danny Sejer havde lavet et meget 

spændende program for trænings-

lejren. Hver dag fra tidlig morgen til 

aften, herunder morgenløb, -tennis 

og -svømning, video- og trackman 

træning på driving range samt 

kortspilstræning. Endvidere havde 

Pecanwood tilknyttet en special 

puttetræner, som havde undervist 

flere tourspillere i putning, og hun 

underviste ligeledes spillerne i to 

omgange..

Det blev til 7 runder golf på 

Pecanwood, inklusiv en landskamp 

mod de lokale sydafrikanere.  End-

videre besøgte vi to gange Sun City, 

hvor vi spillede ”Lost City” og ”Gary 

Player”, begge to fantastisk flotte 

baner. På Gary Player mødte vi på 

indgangen til hul 9 skilte for alle de 

store prominente vindere af ”Sun 

City”: Ballesteros, Langer, Els, Garcia 

m.fl. udover de meget flotte huller 

havde vi fornøjelsen af adskillige 

frække bavianer, krokodiller og ele-

fanter (indhegnede). Med den meget 

tætte bermudagræs i roughen erfa-

rede spillerne vigtigheden af at spille 

på fairway. Gary Playerbanen gav 

endvidere spillerne en spændende 

oplevelse af at have en lokal caddie 

til at bære bagen, samt til at give råd 

om specielt puttelinier m.m.

Ud over de store golfmæssige 

oplevelser blev der tid til en lokal 

safaritur i åben jeep. Her kom vi i tæt 

kontakt med både giraffer, elefanter 

med unger, zebraer, strudse samt 

mange meget aktive indhegnede 

løver. Der blev også tid til en enkel 

shoppingtur for pigerne, samt en 

rigtig spændende ballonsafari for de 

morgenfriske (start 5.00).

Peter Lykke-Kjeldsen

TRÆNINGSLEJR I SYDAFRIKA
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Breinholtgård Golf 

Klubs Elite- og Junior-

afdeling indbyder 

igen i 2010 til den 

præmiemæssigt 

største golfturnering 

for junior/ynglinge-

spillere i Danmark! Vi 

har med Titleist som 

hovedsponsor, fortsat 

mulighed for at gen-

nemføre en særdeles 

attraktiv golfturnering for de bedste 

junior- og ynlingespillere i Danmark.

Turneringen gennemføres i 2010 

over tre dage. Fredag den 9. juli er 

der prøvespil efterfulgt af et fællesar-

rangement. Selve turneringen spilles 

i weekenden 10. - 11. juli 2010.

Deltagerantallet er sat til maksi-

malt 72 spillere. De fleste fra Dan-

mark, men der vil også blive invi-

teret spillere fra de øvrige nordiske 

lande. Mere end 50 frivillige blandt 

klubbens medlemmer forventes 

at hjælpe til, at dette arrangement 

bliver en lige så sportslig superople-

velse for såvel deltagere, som alle de 

forventede tilskuere som i 2009.

Turneringen vil blive gennemført 

som en 54 hullers slagsspilsturnering, 

med cut for de bedste spillere efter 

lørdagens 36 huller. Selve turnerin-

gen efterfølges af en ”shoot out”, 

hvor spillere med den bedste score, 

vil dyste om et golfsæt i førstepræ-

mie samt andre spændende præmier. 

Det bliver og er stort for Breinholt-

gård Golf Klub, at kunne forestå gen-

nemførelsen af dette arrangement.

Arrangementsudvalget har ar-

bejdet på at videreudvikle konceptet 

for dette arrangement, og er så småt 

ved at være klar til de afsluttende 

aktiviteter. Alle hjælpere fra 2009 har 

naturligvis fortrinsret med henblik på 

at hjælpe, men nye er endog meget 

velkomne. 

Skulle du have interesse i at give 

en hånd med en af dagene hen-

holdsvis den 10. og/eller den 11. juli 

2010, da bedes du henvende dig til 

Baneudvalgsformand 

Knud Erik Laursen, 

enten ved at skrive 

dig på det ophængte 

opslag i foyeren eller 

via mail kel@tuegrup-
pen.dk.

Skulle du have 

interesse i at være 

sponsor på et hul, 

eller på anden måde 

at synliggøre din 

virksomhed i forbindelse med Titleist 

West Coast Masters 2010, da bedes 

du henvende dig til Børge Frøkjær, 

som i år er ansvarlig for sponsorer 

mm., via mail fester@esenet.dk. Heref-

ter vil du få tilsendt det udarbejdede 

sponsorkoncept.

Breinholtgård Golf Klub og ar-

rangementsudvalget ser frem til et 

mindst lige så godt arrangement 

som i 2009. Følg med i udviklingen 

frem til og med turneringen via tur-

neringens hjemmeside: 

www.titleistwestcoastmasters.dk, hvor 

man bl.a. kan se mange flotte bil-

leder fra turneringen i 2009.

Vel mødt til spændende dage på 

Breinholtgård Golf Center.

Kim Meyer

TITLEIST WEST COAST MASTERS 2010
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JUNIORSIDERNE
Afslutning på 2009

Afslutningsmatchen 2009 foregik 

den 24. oktober - endnu en vellykket 

match, med god deltagelse fra junio-

rerne. Efter matchen var der diverse 

kåringer og uddelinger. En stor tak til 

Valtor Offshore som endnu en gang 

var sponsor til afslutningsmatchen.

Det var med stor stolthed, at 

vi igen i 2009 kunne konstatere, at 

Breinholtgård Golf Klub for andet år 

i træk vandt Ribe Amts Junior Tour, 

og igen fik vores navn indgraveret 

i pokalen. Til afslutningsdagen var 

der derfor ialt 31 drenge og piger, 

som havde deltaget i løbet af sæson 

2009, der fik overrakt en minipokal til 

minde om sejren. Det bliver spæn-

dende at se, om vi i 2010 skal have 

pokalen for tredje år i træk!

Klubbens trænerteam havde for 

2009 udvalgt Jakob Dam til årets 

junior.  Han er meget seriøs og me-

get afholdt af sine golfkammerater i 

klubben. Han træner flittigt og mø-

der op til de tilbud juniorafdelingen 

tilbyder - desuden er Jakob meget 

hjælpsom og har altid et smil på 

læben.  Jakob var i Kina, da han blev 

kåret, men har efterfølgende fået sin 

velfortjente pokal. Stort tillykke til 

Jakob fra juniorafdelingen.  

Derefter var sæsonen jo faktisk 

slut, men der var dog ca. 15, der 

havde taget imod tilbuddet om at få 

vintertræning. Der var to gange træ-

ning inden jul og to gange her i 2010. 

Da vejret ikke har været det bedste 

til golftræning i de første tre måne-

der i år, besluttede Frank og Klaus at 

flytte den sidste gang vintertræning 

til  ECCO-centret i Tønder . Det var 

en rigtig god tur, og der var igen stor 

opbakning fra spillerne og fra deres 

forældre.

Året sluttede af i juniorafdelingen 

med, at der blev holdt julefrokost. 

Der var arrangeret konkurrencer 

lige fra forskellige sjove golflege til 

snørebåndspisning og tøj i metermål.  

Alle hjalp derefter med at anrette 

julemaden - flæskesteg, lun leverpo-

steg, små frikadeller, æg, makrel  og 

m.m.  Juniorspillerne deltog med 

højt humør både ved legene, ved 

borddækningen og ved anrettelse 

af maden - heldigvis tog Susanne og 

Dorte opvasken! Aftenen sluttede 

med en ordentlig omgang pakke-

leg, hvor alle fik sved på panden, da 

pakkerne skulle åbnes med kniv og 

gaffel og med store vanter på.

Velkommen til 

en ny sæson i juniorafdelingen

Jubiii - så er sneen væk, golfbanen er 

åben igen, og vi skal til at i gang med 

golfsæsonen 2010.

Træningen starter umiddel-

bart efter Påske og lørdag den 10. 

april spiller vi årets åbningsmatch. 

Åbningsmatch en afvikles som en ge-

nerationsmatch, hvor Valtor Offshore 

igen i år er sponsor.

Fredag den 16. april er der opstart 

på Fredagsmatcherne. Igen i år 

afholder vi ugentligt fredagsmat-

cher. Der spilles 9 huller fra kl. 15.45, 

og det står altid på tavlen på ugens 

spilleplan, hvilken sløjfe vi spiller. I år 

vil det være Rikke Thrane og Søren 

Thybo, som har ansvaret for fredags-

matcherne. De vil sammen med 

andre forældre og hjælpere sørge 

for, at matcherne bliver afviklet på en 

måde, så det både er sjovt og lære-

rigt at være med. Efter matcherne er 

der præmieoverrækkelse, en forfrisk-

ning og masser af hygge og samvær 

i klublokalet på 1. sal. Det er vigtigt, 

at forældre/bedsteforældre tilbyder 

deres hjælp nogle enkelte fredage i 

sæsonen, så vi har observatører/gui-

der til at hjælpe juniorerne. Vi mikser 

selvfølgelig nybegyndere og øvede 

juniorer til matcherne, men det er en 

stor hjælp, hvis der også er en voksen 

tilstede på banen. 

Der afholdes ven/venindematch 

fredag den 23. april, hvor alle juniorer 

har mulighed for at tage en ven eller 

veninde med, som ikke spiller golf. 

Der spilles greensomematch, hvor 

man er makker med sin ven/veninde 

på par 3-banen. Efter matchen er 

der præmieoverrækkelse og hygge i 

klublokalet. Vi håber selvfølgelig ved 

den match, at der kommer nogle nye 

juniorer, som har lyst til at spille golf i 

Breinholtgård.

Vi vil fortsætte succesen med at 

afholde forældre/bedsteforældredag 

en gang om måneden, tjek aktivitets-

kalenderen på vores hjemmeside for 

datoer. Denne dag spiller vi junio-

rerne mod de voksne eller ”de gamle 

mod de unge” - og de gamle har vist 

stadigvæk en sejr til gode! Der spilles 

9-hullers stableford, hvor de 10-15 

bedste scores tæller for henholdsvis 

juniorerne og de voksne.

Den første fredag i måneden 

(som hovedregel, tjek lige aktivitets-

kalenderen på hjemmesiden) spiller 

vi STAT OIL OPEN. I disse matcher 

håber vi stadigvæk på, at vore 

elitespillere i klubben vil bakke op, 

som de gjorde sidste år, og sætte 

en fredag eftermiddag af til at spille 

med juniorerne, som jo forhåbentligt 

er vore nye talenter og elitespillere. 

Efter de 9 huller er der fællesspis-

ning i restauranten, hvor vi har et 

rigtig godt samarbejde med Morten. 

STATOIL OPEN er en gennemgå-

ende turnering, hvor der spilles om 

en pokal i tre rækker. Pokalen er en 

vandrepokal sæsonen igennem, men 

ved den sidste STATOIL OPEN match 

i oktober bliver årets vinder kåret og 

vinderen får pokalen til eje. 

Fredag er en rigtig sjov dag i 

juniorafdelingen, hvor mange ven-

skaber starter og styrkes - så kom 

og vær med. Det er også den dag, 

Jakob Dam blev kåret til Årets Junior 

2009.
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hvor de nye juniorspillere får træning 

og den dag, hvor det ”grønne kort” 

skal have underskrifter. Det er den 

dag, hvor alle prøver skal tages - det 

er Ib Olsen og Søren Thybo, som vil 

forestå prøverne.

Hvis du som ny juniorspiller er i 

tvivl om, hvad du skal og hvordan du 

kommer videre med din golf, kan du 

enten spørge ved fredagsmatcherne, 

i Proshoppen ved Frank og Janet 

eller læse vores nye ”Begynderfol-

der”, som du finder i lobbyen eller på 

kontoret ved Michael Klose.

Fredag eftermiddag fra kl. 14.30-

15.30 må alle børn og unge, som har 

lyst til at prøve at spille golf, møde op 

og få træning. Der er mulighed for at 

låne golfudstyr i proshoppen. Så hvis 

du kender en - dit barnebarn, nabo-

ens børn eller måske en helt anden, 

der har lyst til at spille golf, så opfor-

dre dem til at tage på Breinholtgård 

til træning fredag kl. 14.30-15.30. 

Jeg vil gerne på hele junioraf-

delingens vegne sige tusind tak til 

Mariann Lindberg, som har været 

fredagsmatchleder de sidste mange 

år og har ydet en stor indsats for alle 

juniorer.

Klubben deltager i Ribe Amts 

Junior Tour. Her deltager ni klubber 

fra det gamle Ribe Amt. Det er en 

holdturnering, hvor hver klub må 

deltage med 15 spillere. Turnerin-

gen er opdelt i 4 rækker, og alle kan 

deltage uanset handicap. Tilmelding 

til disse turneringer skal foretages på 

hjemmesiden efter først-til-mølle-

princippet, dog vil vi prøve at stille 

op med 4 spillere i A, B og C-rækken 

samt 3 spillere i D-rækken. Det vil 

sige, at de første inden for handi-

capgrænserne vil komme med, men 

såfremt rækkerne ikke bliver fyldt 

op, kan der sagtens være mulighed 

for, at du kan komme med på holdet 

- så tilmeld dig uanset, og du vil få 

besked fra holdlederne, som i år er 

Peder Larsen, Jesper Børsmose og 

Lars Frank.

Ribe Amts Junior Tour er en 

supergod turnering, hvor man 

virkelig føler sig som et hold. Vi har 

af Erhvervsklubben fået sponsoreret 

røde poloer og sorte windstoppere, 

som vore medlemmer får udleveret 

til at spille i, når de repræsenterer 

Breinholtgård Golf Klub. Det ser jo 

brandgodt ud, når de er ens klædt.

Det er en rigtig god social tur-

nering - ikke mindst for forældrene, 

som er rigtig gode til at bakke op. 

Dog skal det siges, at vi til hver match 

skal stille med en markør, som følger 

nogle D eller C-spillere fra andre 

klubber. Der skal vi blive lidt bedre!! 

Det behøver ikke altid at være for-

ældre med børn i C eller D-rækken, 

men vi opfordrer dog til, at forældre 

til børn i disse rækker tilbyder deres 

hjælp.

Vi skal afholde Ribe Amts Junior 

Tour på vores bane lørdag den 2. 

oktober 2010, hvor der formentligt 

kommer 70-80 juniorer.

 Vi har i år tilmeldt 4 hold til DGU’s 

juniorholdturnering. Her spiller 3 

juniorer hulspil mod 3 juniorer fra 

en anden klub. I hver række er der 

3-4 hold, og der spilles en ude- og 

en hjemmekamp. Der spilles uden 

handicap. Vi har tilmeldt et ynglinge-

hold, som Morten Gladbjerg står for 

- et junior-elite hold, som Dorte Glad-

bjerg tager sig af - U16B står Peder 

Larsen og Lars Frank for og til sidst 

et hold i U16C, som Torben Møller-

Jensen og Pernille Dam står for.

For juniorerne er der også Mini-

Tour 1 og 2 samt JDT-turneringer 

som er for juniorer fra 14 år og 

opefter. Disse turneringer er indivi-

duelle turneringer, som løber over 

4 spilledage. Deltagerne spiller om 

point ved hver match, og efter sidste 

spillerunde kåres årets samlede 

vinder. Klubben har mulighed for at 

tilmelde 4 juniorer i hver række.

Juniorcup står også på program-

met, det er en landsdækkende turne-

ring, hvor der spilles aldersmæssigt 

mod hinanden og uden handicap. 

Matchen skal afvikles inden den 1. 

juni, hvorefter de bedste spillere fra 

vores klub, går videre til distrikts-

finaler, som afholdes i Birkemose 

Golfklub. 

Igen i år skal vi en tur i søen på 

hul 7 og 2 for at samle bolde op. Det 

er jo helt utroligt, hvad der ligger af 

bolde i den sø! Det er godt, at der 

altid er mange hjælpere den dag, 

da både børn og omklædningsrum 

trænger til at blive spulet bagefter. 

Efter ”sø-gangen” og vandpjaskeriet 

er der tradition for, at vi spiser pølser 

på plænen under træet og fordeler 

boldene. Det giver mellem 50 og 

100 bolde, til hver af de juniorer, som 

deltager.

Derudover tilbyder vi også en 

Sommercamp, som afholdes på 

Breinholtgård i sommerferien. To 

dage med golf og leg, samt grillmad 

og ikke mindst overnatning i telte.

Vi forsøger også, at få stablet en 

udflugtsweekend på benene. Vi vil 

forsøge at finde et sted, hvor der er 

plads til alle, både de, der vil spille på 

stor bane og de, der har nok i at spille 

på par 3-banen. Det kræver igen stor 

opbakning fra forældrene, for at vi 

kan få så mange juniorer med som 

muligt. På turen skal vi meget mere 

end at spille golf - der skulle gerne 

være en fodboldbane, en svømme-

hal eller måske et par bowlingbaner. 

Meget mere info om det senere.

Vi ønsker alle en rigtig god sæson.

På juniorudvalgets vegne
Pernille Porsholdt Dam

Girls Only

DGU afholdte dette hyggelige arran-

gement på Breinholtgård Golf Center 

den 25. oktober 2009.

Der kom ca. 50 piger fra hele 

distrikt 3. Det blev en hyggelig dag 

med tøsesnak, varm kakao og masser 

af golfsjov - og for en af pigerne en 

uforglemmelig dag, da hun lavede 

hole in one. Det var et arrangement 

for alle piger i alderen 7-18 år, uanset 

handicap. Prøv det, det er virkeligt 

sjovt.

I 2010 vil Girls Only foregå den 

8. maj og den 26. september. Se på 

DGU’s hjemmeside, hvilke baner det 

foregår på.

Der er også Girls Only Tour, som 

er en serie af 3 turneringer på tre for-

skellige baner. Der spilles i 4 rækker 

A-B-C og D med handicap op til 44.

Hvis du skal have golf i sommer-

ferien, er der DGU’s pigelejr fra den 

1. - 5. august i Odense Golfklub.

Tjek DGU’s hjemmeside, www.
dguplus.org/juniorer/dgupigegolf

På juniorudvalgets vegne
Mariann Lindberg
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Sletten:

Hul 1: Nyt layout omkring green. (Bunker, 

sti til hul 3 og ”mounts” i venstre).

Hul 3: ”Mounts” og ny bunker i venstre 

side før green.

Hul 7: Søen i højre lagt fri, så området før 

denne er spilbar. 

BANEUDVALGET 
ORIENTERER!
På generalforsamlingen i 2009 

orienterede baneudvalgsformanden 

om de projekter, der havde været i 

bestræbelserne på at have en af de 

bedste baner i landet. Det er kun om-

kring 5% af klubbens medlemmer, 

der møder op på generalforsamling-

erne. Derfor kommer orienteringen 

og nu også i medlemsbladet.

Banen 2009

Der er sket rigtigt meget på banen. 

Tiltag som har medført, at banen af 

forskellige eksperter vurderes som 

værende mellem de 5 - 25 bedste i 

landet.

De væsentligste ændringer 

beskrives nedenfor og vises i en lille 

fotokavalkade:

Skoven:

 Hul 9: Ny sti ved teested. ”Parkerings-

plads” er flyttet til gul tee. 

 Hul 2: Ryddet op og området før søen i 

højre er gjort spilbar. 

 Hul 3: Moradset bag green er fjernet. 

Ådalen:

Hul 1: Stensætning ved broen.

Andet:

Ca. 75 træer flyttet. Nogle på Sletten…
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2010 - væsentlige opgaver

Oven på sidste års mange aktiviteter 

bliver 2010 et år i vedligeholdelsens 

tegn. Der er dog planlagt nogle lidt 

større og tidskrævende aktiviteter: 

• Nyt stort professionelt indspils-

område færdiggøres i løbet af 

året. Den lange vinter har gjort 

det usandsynligt, at anlægget bli-

ver helt færdigt så det kan tages i 

brug i år.

• Fortsætte arbejdet med at få 

Ådalen på niveau med Skoven 

og Sletten. Stierne fyldes op og 

kantes. Den tætte underskov 

tyndes ud.

• Udtynding forskellige steder på 

Skoven og Sletten.

Fra venstre mod højre: Jørgen Tang, Ole Pedersen, Hardy Mathiasen, Ib Olsen, Peter 

Hundebøl og Peter Tangaa. Ikke tilstede: Bendt Petersen og Peter Jørgensen

… og nogle på Skoven hul 7. Udslagsbanen forlænget mod Ådalen. 

Uden et godt samarbejde mellem baneudvalget og en 

velfungerende og dygtig greenkeeperstab kunne en 

udvikling som den præsterede, ikke være sket. I et godt 

samarbejde mellem mange mennesker er der altid for-

skellige opfattelser og holdninger. 

Der er et gammelt ord, der siger: ”at en kamel er en hest 

tegnet af en komite”.

Jeg oplever, at vi i langt de fleste tilfælde har fået 

tegningen til vise en ”hest”.

En stor takt til alle greenkeeperne for det.

Hvem er de så de mennesker, som kører rundt på 

deres store maskiner?

Vi ser dem jo de fleste gange iført hjelm og anden 

beskyttelse. Det lykkedes at få de fleste samlet for at tage 

et gruppebillede. Her er de i almindelig påklædning.

Pas på vore greenkeepere!

Vær tålmodig når der arbejdes på banen. Tænk på at 

greenkeeperne ofte arbejder med høreværn og derfor 

ikke kan høre dit FORE, hvis din bold uheldigvis slicer over 

på en anden fairway.

Husk at en greenkeeper altid har fortrinsret. Du må 

kun slå til din bold, efter at greenkeeperen har vinket dig 

frem, eller efter han har forladt hullet, og er udenfor fare 

for at blive ramt af en dødsensfarlig golfbold.

Baneudvalget ønsker alle medlemmer en god golf-

sæson 2010 og et godt og gensidigt respektfuldt samar-

bejde med greenkeeperne.

Knud Erik Laursen
Baneudvalgsformand

TAK TIL GREENKEEPERNE
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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





Netop som vinteren satte ind i 

begyndelsen af december måned 

satte Laura Boe-Hansen kursen mod 

Sydspanien for at forsøge at kvalifi-

cere sig til Ladies European Tour. 

Hos damerne er det noget nem-

mere end hos herrerne, at komme 

med på tourskolen – man skal ”blot” 

have et handicap under 3,0! Selve 

kvalifikationsturneringen foregik i 

ugerne op til jul, og blev spillet på 

det kendte golfresort La Manga, 

som har to baner i topklasse. Med 

sig på turen havde Laura sin træner, 

Danny Sejer, der agerede caddie 

under turneringen og sin bror Johan 

Kristensen, der tidligere har været 

proassistent i Breinholtgård. 

Efter to dage med prøvespil på 

både nord- og sydbanen var Laura 

klar til første runde. Hun skulle ud 

som en af de første, og netop som de 

startede, brød et uvejr løs. Regnen 

kom ikke ovenfra, men ind fra siden 

og efter ni huller var Laura tabt af fel-

tet med en score på hele 13 over par. 

Heldigvis blev turneringen afblæst, 

og det blev besluttet at alle scores 

skulle annuleres og man startede 

forfra om tirsdagen. Så det var med 

god grund, at Laura kunne tegne en 

lille smiley på den duggede rude i 

det tætpakkede klubhus.

Laura havde følgende at fortælle 

efter hjemkomsten:

-Turen til La Manga blev en stor 

oplevelse for mig og jeg fik måske 

ikke de ønskede resultater, men mas-

ser af erfaring, og jeg er sikker på, at 

jeg vil forsøge mig igen på La Manga 

i 2010.

-Rent spillemæssigt, gik det ikke 

så godt. Mit spil fungerede fantastisk 

godt, men desværre forstod jeg ikke 

at score godt nok. Jeg havde på de 

tre dage ikke et eneste skidt drive, 

men det kneb til tider med puttnin-

gen.

-Af ca. 120 deltagere sluttede jeg 

på en delt 58. plads – kun de 48 bed-

ste gik videre til 2. Stage. Jeg opnåe-

de dog at være i den bedste halvdel, 

som fik lov at spille tre runder. 

-En helt anden oplevelse for mig 

var den store pressedækning, vi var 

udsat for – hele fem danske journali-

ster var på La Manga under turnerin-

gen. Der blev skrevet om mig og de 

andre danske deltagere i medier som 

www.golfonline.dk, www.dgu.org, 

Jyske Vestkysten og Børsen. Så både 

mit navn og Breinholtgård Golf Klub 

blev nævnt flere gange.

Laura blev student i sommeren 

2009 og har siden haft job på Billum 

Kro for at tjene til både tourskole og 

de mange træningsture, hun i løbet 

af vinteren har været på. Desuden er 

hun taknemmelig for den støtte hun 

fik af  Erhvervsklubben i forbindelse 

med selve turen til La Manga!

Siden oplevelsen på La Manga er 

der næsten ikke gået en eneste dag, 

hvor Laura ikke har trænet golf – det 

er blevet til rigtig mange timer på 

loftet i Breinholtgård, men også flere 

ture sydpå.

I hele februar måned var Laura 

i Sydafrika for at spile golf. I marts 

blev det først til en uge i Spanien, så 

en uge fri og i slutningen af måne-

den gik turen igen til Sydafrika med 

resten af eliteholdet.

I denne sommer venter der et 

intenst turneringsprogram, hvor 

Laura har sat forventningerne til at 

levere gode resultater noget højere 

end tidligere år – hun ved nu hun kan 

være med blandt de bedste kvinde-

lige golfere i Europa.

Mødet med tourskolen har givet 

Laura masser af motivation og hun 

kan næsten ikke vente til det bliver 

vinter igen, for så skal hun atter 

forsøge sig igen. Det er værd at vente 

på.
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på.

De mange journalister som flokkedes om 

de fem danske deltagere på La Manga, 

resulterede i flere artikler omkring dame-

golfen i Danmark, som for en kort stund 

fik lidt opmærksomhed. Børsen bragte 

ovenstående helsides artikel om Laura 

og kollegerne på Tourskolen. 



I løbet af vinteren har Frank og Janet Atkinson ansat en ny 

medarbejder til at sørge for boldopsamling og rengøring 

omkring driving range – ja, man kunne jo næsten kalde 

ham Range Manager!

De fleste vil nok nikke genkendende til personen – for 

der er nemlig tale om Erik Rosenkilde-Hansen, som også i 

sidste sæson på lidt mere løs basis, hjalp til med boldind-

samlingen.

Erik er udviklingshæmmet og vil meget gerne have, at 

klubbens medlemmer er klar over, at han er handicappet, 

så de behandler ham derefter.

Interessen for golf har Erik fået gennem fjernsynet, og 

han henvendte sig sidste år i april sammen med sin hjem-

mevejleder for at høre om det var muligt, at han kunne 

komme til at spille golf.

Frank startede ud med en prøvelektion med Erik, og 

trods en let lammelse i venstre arm, klarede Erik sig fint. 

Her efter blev det til masser af træning. Det har været en 

udfordring for Frank at undervise Erik. De har nu ved fæl-

les hjælp fundet et niveau, der virker.

Erik bliver meget frustreret, når tingene ikke fungerer 

for ham – men på det punkt er han jo ikke meget forskel-

lig fra sine medgolfere. Han gør alt, hvad han kan for at 

spille så godt som muligt. 

Erik fylder snart 45 år. Han har siden han var barn boet 

på et hjem i Skodsborg, men i 1995 fandt han ved egen 

hjælp sin biologiske mor og flyttede til Esbjerg, hvor hun 

bor. 

Selve ansættelsen hos Frank og Janet kom i stand, 

efter at Erik under en af sine utallige træningstimer 

spurgte Frank, om ikke han kunne blive ansat til at samle 

bolde. Erik havde på det tidspunkt job på en tæppefabrik 

i Bramming, men havde det svært med alle de stressende 

opgaver han blev stillet i produktionen. Han ville meget 

hellere arbejde i det fri.

Erik startede hos Frank i efteråret – lige inden vinte-

ren satte ind. I stedet for at samle bolde, blev Erik udlånt 

til greenkeeperstaben, hvor han vinteren igennem har 

hjulpet til. Bl.a. er samtlige terrassestole blevet gået efter 

og har fået sat nye skruer i sæder og ryglæn. 

Nu er driving range åbnet, og her i foråret er der 

anskaffet en ny boldopsamlingsmaskine, som Erik nyder 

at køre i. Han vil dog gerne have, at klubbens medlem-

ERIK ER HERRE PÅ DRIVING RANGE

Den nye boldopsamlingsmaskine er Eriks foretrukne arbejds-

plads. Endnu et læs bolde er samlet ind - her de sidste af vinte-

rens gule bolde. I sommerhalvåret bruges hvide bolde.
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Driving Range - Ordensregler
Medlemmer af BGK har gratis bolde.

Gæster skal købe poletter i receptionen / pro shoppen.

Boldautomaten timerstyres og åbner normalt kl. 7.15
Automaten slukkes senest 1½ time før solnedgang eller senest:

kl. 19.30 i perioden 1/4 til 1/5

kl. 20.00 i perioden 1/5 til 1/9

kl. 18.30 i perioden 1/9 til 1/10

I vinterperioden henvises til tavle ved receptionen.

Rangen er lukket mandag formiddag indtil greenkeeperne 
er færdige med den ugentlige græsklipning.

Det er strengt forbudt at slå bolde ud fra søndag kl. 16
til greenkeeperne er færdige mandag formiddag.

Efter brug skal spande stilles på plads.

Indspilsgreen
Træningsbolde skal samles op fra greenbunkeren 

og bunkeren rives efter brug.

Indspilsgreenen er kun beregnet til korte indspil.
Andre slag slås fra huset eller markering ved siden af.

Det er strengt forbudt at slå ud, når der samles bolde på rangen.
Bemærk: Rangebolde må ikke fjernes fra rangen.



mer respekterer, når han samler bolde ind – og med blink 

på taget er der ingen undskyldning for ikke at have set 

ham! Normalt samles boldene ind om formiddagen, men 

hver søndag eftermiddag kl. 16, lukker driving range, for 

der skal alle bolde samles ind. Mandag morgen foretager 

greenkeeperne nemlig den ugentlige klipning.

Ifølge Frank er Erik en super boldopsamler – han nær-

mest støvsuger arealet for bolde og mange gamle bolde 

er blevet genfundet, efter at Erik er trådt til.

Ud over arbejdet på driving range hjælper Erik også til 

i shoppen, når nye varer kommer hjem og skal pakkes ud, 

mærkes og sættes på plads.

Vi ønsker Erik velkommen i klubben og håber, at alle 

medlemmerne vil tage godt imod ham.

Jakob Kristensen

NYT FRA PRO OG SHOP
Efter en lang vinter er der så småt ved at komme gang 

i alle aktiviteter i klubben igen. Janet, Klaus og Frank i 

shoppen har dog ikke ligget på den lade side – der har 

været åbent siden 1. februar, og nu er alle forårets og 

sommerens nyheder ved at være på plads.

I år har Janet udvidet tøjkollektionen med mærker 

som Tiger Woods (Nike), PING og FootJoy. Det betyder, at 

det nu er muligt at købe det populære regntøj fra FootJoy 

i shoppen. Desuden er der også blevet plads til det nye 

svenske mærke Röhnisch, som henvender sig til damer i 

både normal- og plusstørrelse.

-Vi oplever, at herrerne i de seneste år går meget mere 

op i, hvilket tøj de har på, når de spiller golf end tidligere. 

Et behov vi forsøger at imødekomme, fortæller Janet.

I den forbindelse kan vi nævne, at alle de nye varer vil 

blive vist ved en modeopvisning den 28. april. Det koster 

100 kr at deltage og billetter købes i shoppen.

Af andre nyheder for den kommende sæson er, at 

elitetræner Danny Sejer også kan tilbyde almindelige 

medlemmer undervisning med brug af video og Track-

man. Disse lektioner er planlagt til at foregå på onsdage, 

så det er nødvendigt at bestille tid. 

Endelig oplyser Frank og Janet, at deres populære 

sommerturnering – Bag Boy Classic – i år er udskudt til 

den 16.-17. september. 

BREINHOLTGÅRD

GOLF
MODESHOW
Onsdag d. 28. april
kl. 18.30
Pris 100 kr.

TLF. 75 46 11 00

PRO TEAM BREINHOLTGÅRD
Gennem de seneste 10 år har der i Breinholtgård Golf 

Klub været fokus på, at udvikle et miljø, hvor klubbens 

bedste spillere har kunnet udvikle deres golfspil. Dette 

har bl.a. medført, at klubben i 2009 var repræsenteret i 

landes bedste række Elitedivisionen for både damer og 

herrer, og Breinholtgård har aldrig tidligere været så godt 

placeret på ranglisterne for damer, herrer og juniorer.

For at fastholde denne positive udvikling oprettes 

der et ”Pro Team”, som består af klubbens bedste playing 

proer og amatører, som skal hjælpe den nye juniorelite og 

elitetræner med at skabe optimale og spændende ram-

mer for specielt juniorelitespillerne.

”Pro Teamet” skal støtte de unge juniorer i deres 

golfspil på banen og i den daglige træning. Udover at 

være en god juniorgolfspiller kommer der lige pludselige 

mange mentale aspekter ind i spillet samt delmålsætnin-

ger for runder og turneringer, som de unge mennesker 

skal lære at håndtere og forstå vigtigheden af for at 

udvikle deres talent.

”Pro Teamet” består af Peter Ankersø, Jakob Lykke-

Kjeldsen, Laura Boe-Hansen og Rasmus Lykke-Kjeldsen. 

Teamet samarbejder med Danny Sejer, som er hovedan-

svarlig for  juniorelitetræningen.

Det er endvidere planen, at ”Pro Teamet” vil deltage 

som assistenttrænere på arrangerede golfrejser for klub-

bens medlemmer i vinterhalvåret.
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Kvinder

• Polo-shirts med eller uden ærmer

• Golfbluser med krave (evt. turtleneck) og/eller ærmer

• Shorts/nederdel i knælængde

• Lange bukser af valgfri design

• Golfsko eller “look a like” sportssko.

Kvinder

• T-shirts

• Soltoppe og lignende

• Korte shorts

• Joggingtøj af enhver art

• Hullet og slidt tøj

• Hovedbeklædning i restauranten og klublokalet

• Færdsel i klubhus uden fodtøj.

Herrer

• Polo-shirts med ærmer

• Golftrøjer med krave (evt. turtleneck)

• Skjorter med ærmer

• Shorts i knælængde

• Lange bukser af valgfri design

• Jeans (dog ikke hullede eller med meget lav talje)

• Golfsko eller “look a like” sportssko.

Herrer

• T-shirts

• Undertrøjer

• Korte shorts

• Joggingtøj af enhver art

• Hullet og slidt tøj

• Hovedbeklædning i restauranten og klublokalet

• Færdsel i klubhus uden fodtøj.

DRESS CODE BREINHOLTGÅRD

TILLADT:

IKKE TILLADT:

INFORMATION 2010
Begynderudvalget ønsker dig velkommen i Breinholtgård 

Golf Klub – klub nr. 78. Vi håber, du får glæde og fornø-

jelse af et medlemskab og vil befinde dig godt i klubben.

Indmeldelse

Indmeldelse sker til Golf Centeret, enten som prøvemed-

lem i tre måneder eller som direkte medlem. Priser og 

betingelser samt yderligere oplysninger fås i sekretariatet. 

Efter betaling får du et medlemsnummer, et grønt spil-

lebevis og et midlertidigt bagmærke. Disse ting skal altid 

medbringes.

Program hos Begynderudvalget

Som ny spiller skal du modtage både teoretisk og praktisk 

undervisning samt gennemgå et fastlagt program for at 

erhverve ”golfkørekort”, d.v.s. at blive frigivet til spil på 

stor bane og opnå medlemskab i Dansk Golf Union.

Begynderprogrammet foregår altid om onsdagen. Se 

opslag med tilmeldingslister på Begyndertavlen.

Elevtiden starter med bestilling af træningslektion i 

PROshoppen. Efter to træningslektioner (pkt.1 i spillebe-

viset) kan man tilmelde sig en introduktionsrunde på par 

3-banen, hvor især sikkerheds- og etiketteregler gennem-

gås. (pkt. 2 i spillebeviset). 

Kvalifikation del 1 (pkt. 3 i spillebeviset er en slagprøve 

med en række forskellige slag: Lange slag, indspil pitch, 

indspil chip, bunkerslag og putning.

Næste opgaver er to gange spil på par 3-banen, der 

arrangeres som match (pkt. 4.a og 4.b i spillebeviset).

På dette tidspunkt skal Regelinformation del A+B (pkt. 

5 i spillebeviset) være gennemført. Regelinformationen 

foregår dels som teori og dels i marken.

Herefter følger kvalifikation del 2 (pkt. 6 i spillebe-

viset), hvor man spiller 4 huller på stor bane. Ved bane-

prøven skal spilleren dokumentere, at han/hun kender 

de grundliggende golfregler og etiketteregler, at man 

behersker spillet og beskytter banen.

Sidste del af begynderprogrammet er deltagelse i to 

Onsdagsmatcher over 9 huller (pkt. 7.a og 7.b. i spillebevi-

set). Efter den første Onsdagsmatch må man spille øvespil 

på stor bane søndage efter kl. 15, når man ledsages af en 

etableret spiller.
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Varighed

Begynderprogrammet med træning og gennemførelse af 

alle punkter i spillebeviset tager sædvanligvis mindst 12 

uger. Træningslektioner aftales individuelt med pro’erne. 

Der opsættes kalender og tilmeldingslister for øvrige 

aktiviteter på Begyndertavlen. Man kan kun deltage i én 

prøve pr. onsdag, dvs. at prøveforløbet i sig selv tager syv 

uger.

Mød altid i god tid, kend dit medlemsnummer og 

medbring spillebeviset. Modtag instruktion og råd og 

vejledning med et godt humør. Du er altid velkommen til 

at rette henvendelse til Begynderudvalgets medlemmer 

og sekretariatet med spørgsmål.

Begynderudvalget ønsker velkommen!

Bodil Eskildsen
Formand

Kalender for begynderaktiviteter sæson 2010

Begynderaften er altid onsdag. Regelinformation holdes 

tirsdage kl. 18.30. Bemærk, at der alle onsdage i perioden 

fra den 14. april til 25. august er følgende program: kl. 

17 afholdes kvalifikation del 2 på Ådalens hul 1-4, samt 

introduktion til par 3-banen. Kl. 18 er der så Par 3-match 

og Onsdagsmatch. Der afholdes regelmodul 1 + 2 i alt tre 

gange hen over sæsonen. Husk tilmelding på Begynder-

tavlen! Medbring grønt spillebevis.

14/4: SÆSONSTART. Onsdagsmatch over 9 huller på Sko-

ven og Sletten.

20/4: Kl. 18.30 Regelmodul 1 og 2 i klublokalet.

21/4: Onsdagsmatch over 9 huller på Sletten og Ådalen.

25/4: kl. 11-15: GOLFENS DAG - åbent hus. Tag en ven med i 

klubben - alle er velkomne.

28/4: Onsdagsmatch over 9 huller på Ådalen og Skoven.

4/5: Kl. 18.30 Regelmodul 1 og 2 i klublokalet.
5/5: Onsdagsmatch over 9 huller på Skoven og Sletten.

12/5: Onsdagsmatch over 9 huller på Sletten og Ådalen.

19/5: Onsdagsmatch over 9 huller på Ådalen og Skoven.

25/5: Kl. 18.30 Regelmodul 1 og 2 i klublokalet.
26/5: Onsdagsmatch over 9 huller på Skoven og Sletten.

2/6: Onsdagsmatch over 9 huller på Sletten og Ådalen.

8/6: Kl. 18.30 Regelmodul 1 og 2 i klublokalet.
9/6: Onsdagsmatch over 9 huller på Ådalen og Skoven.

16/6: Onsdagsmatch over 9 huller på Skoven og Sletten.

23/6: Sct. Hans Match. 

Onsdagsmatch over 9 huller på Sletten og Ådalen.

30/6: Onsdagsmatch over 9 huller på Ådalen og Skoven.

7/7: Onsdagsmatch over 9 huller på Skoven og Sletten.

14/7: Onsdagsmatch over 9 huller på Sletten og Ådalen.

21/7: Onsdagsmatch over 9 huller på Ådalen og Skoven.

28/7: Onsdagsmatch over 9 huller på Skoven og Sletten.

4/8: Onsdagsmatch over 9 huller på Sletten og Ådalen.

11/8: Onsdagsmatch over 9 huller på Ådalen og Skoven. 

18/8: Onsdagsmatch over 9 huller på Skoven og Sletten.

25/8: Onsdagsmatch over 9 huller på Sletten og Ådalen.

1/9: Afslutningsmatch over 9 huller på Skoven/Sletten.

Tak til alle vore sponsorer.

AKUPUNKTUR-KLINIKKEN
Lars Frederiksen

Speciallæge i Almen Medicin
Edelsvej 18 - 6700 Esbjerg

Tel 2982 5382
www.doktorakupunktur.dk

HVIS DU ER TRÆT AF DIT HANDICAP…

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk
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Kalkun i grøn karry med ris.1. 
r.2. 

r.3. 
Paneret kyllingebryst med whiskeysauce, pommes sauteé og ristede peberfrugter.4. 

5. 
r.6. 

Lasagne med salat.7. 
8. 

Kyllingebryst med ærter samt kartof9. 
10. 
11. 

r.12. 
y, pasta og broccoli.13. 

Dampet pangasius med broccolisalat og brød..14. 
Paprikagryde med kalkun, cocktailpølser og ris.15. 

16. 
17. 

Pasta bolognese.18. 
Gullasch med kartoffelmos.19. 

.20. 
21. 

Mexikanske pandekager med dirty rice.22. 
r.23. 

Lakse/spinat tærte med salat og dressing.24. 
25. 

Kalkun i sur/sød sauce med ristede nudler og grøntsager26. 
27. 
28. 
29. 

Pasta carbonnara med salat.30. 

Telefon 75 11 57 55
www.bggc.dk

Mad ud af huset
V

lækker gourmet middag for to! 

Restaurant

Dagens lune ret i april:

kr. 85,-
kr. 18,-

Er du ekstra sulten? 

Frisk salat og brød tillæg kun 

Dagens lune ret kr. 65,-



NY ELITETRÆNER
Som led i Breinholtgårds nye målsætning for 2010 - 2012 

om at vinde DM guld, har klubben valgt at styrke træner-

teamet omkring de bedste dame-, herre- og juniorelite-

spillere.

I gennem de seneste to år har eliteafdelingen bl.a. lagt 

vægt på styrkelsen af det korte spil gennem samarbejds-

aftale med Danny Sejer, som har varetaget denne del af 

golftræningen. Det gode samarbejde, samt kendskab til 

Danny Sejer var en medvirkende årsag til, at der i efter-

året 2009 blev indgået en aftale med klubbens head pro 

Frank Atkinson om, at ansætte Danny som ny elitetræner 

i Breinholtgård.

Mange af klubbens medlemmer kender ligeledes 

Danny fra tidligere tider, hvor han fik sin træneruddan-

nelse i klubben og Danny vil også på udvalgte tidspunk-

ter kunne give lektioner til klubbens medlemmer gennem 

booking i proshoppen.

Med den ambitiøse målsætning, vil der blive store 

udfordringer til den nye elitetræner og spillertruppen, 

men det er vores klare overbevisning, at med nogle 

rigtige tiltag til udvikling og styrkelse af spillertrupperne 

vil Breinholtgård kunne være med til at præge toppen af 

dansk golf i årene fremover.

På det tekniske plan er målsætningen ligeledes at 

være i front med alle tekniske hjælpemidler, hvilket i 

dag vil sige to-vejs videooptagelser af sving, TrackMan-

målinger til længdekontrol og retningsstabilitet, samt 

puttecomputer til optimering af dette vigtige område. 

Disse målsætninger stiller krav, og udvikler klubbens træ-

nerteam til gavn for både elite- og klubspillere.

Såfremt vi skal fortsætte den positive udvikling for 

eliteafdelingen, er det meget vigtigt samtidigt at skabe 

optimale og spændende træningsbetingelser for klub-

bens juniorelitespillere, og her vil der udover tilførelsen af 

Danny Sejer som ansvarlig juniorelitetræner blive invol-

veret assistance fra klubbens nyetablerede ”Pro Team”, 

som vil medvirke til at motivere de unge juniorer med 

deres erfaringer som golfspiller på højt plan, herunder 

spille med juniorerne på banen, samt udarbejde planer 

for deres golf.

Peter Lykke-Kjeldsen

GOLFENS DAG 25. APRIL
Den 25. april slår vi dørene op for alle interesserede, som 

kunne tænke sig at prøve kræfter med golfsporten. Gol-

fens Dag sætter i år fokus på golfspillets glæder, og ikke 

mindst muligheden for at forlænge livet med fem år.

En undersøgelse fra Karolinska Instituttet i Stockholm 

har nemlig vist, at golfspillere i gennemsnit lever fem år 

længere end resten af befolkningen, så på den baggrund 

kan det være en særdeles god investering at begynde at 

spille golf i Breinholtgård Golf Klub.

Golfens Dag arrangeres af Dansk Golf Union i sam-

arbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Foreningen 

Private Golfbaner og over 100 af landets golfklubber, som 

på dagen inviterer nysgerrige sjæle inden for til en dag i 

golfens univers. Golfens Dag afholdes i år for tredje gang 

med det formål at øge synligheden og kendskabet til 

golfsporten i Danmark. 

Vi opfordrer derfor alle klubbens medlemmer til at 

invitere venner og bekendte - børn som voksne - til at få 

en introduktion til golfspillet og en 

chance for selv at opleve suset, når 

golfbolden rammes. Desuden er der 

mulighed for at vinde flotte lodtræk-

ningspræmier.

Følgende program gennemføres kl. 11 og 

igen kl. 13, så det er vigtigt at møde op til disse tidspunk-

ter:

• Der bydes velkommen ved Klubbens formand, Hans 

Olav Olesen og Golf Manager Michael Klose.

• Rundvisning på golf anlægget.

• Chef golftræner, Frank Atkinson og hans team, giver 

lektioner på driving rangen, hvor alle kan prøve at slå 

til golfbolde.

• Spil to huller på en rigtig golfbane (Par-3 banen) under 

kyndig vejledning fra Begynderudvalget.

Klubben har udarbejdet en folder omkring arrange-

mentet. Den ligger til fri afhentning i klubhuset. 

Elitetræner Danny Sejer er ansat hos Frank Atkinson, som 

dermed hver onsdag kan tilbyde “almindelige” medlemmer 

træning med brug af video og TrackMan, samt mulighed for 

opmåling med henblik på køb af nyt udstyr. Book lektioner i 

shoppen.
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I 2008 lykkedes det, at få etableret en banekontrol på 

Breinholtgård Golf Center igen. Siden da, har ca. 10 med-

lemmer brugt store dele af deres fritid på at få tingene til 

at fungere så hensigtsmæssigt som muligt på vort skønne 

golfanlæg.

Banekontrollens primære opgave er at kontrollere at 

klubbens regler overholdes på golfbanen og andre regler 

på golfanlægget i øvrigt. Samtidig skal banekontrollø-

rerne yde en god service overfor medlemmer og green-

feegæster.

Der er fremstillet en instruks til banekontrollørerne 

som i den opdaterede version ser ud som teksten til højre.

Banekotrollørerne har bemyndigelse fra golfklubbens 

bestyrelse til at foretage de i instruksen nævnte hand-

linger. Et samfund uden en vis form for justits er svært 

at håndtere. Det samme gælder for en golfklub med ca. 

1400 medlemmer.

I golfklubbens aftale med KD-Selskaberne er der 

følgende §:

“Ordensreglementet for banerne, klublokalet og 

træningscentret vedlægges som bilag D. Klubben og K/D 

ansatte skal i samarbejde med andre til faciliteten knyt-

tede, drage omsorg for, at medlemmerne overholder det 

til enhver tid værende ordensreglement.”

Det betyder at blandt andre greenkeepere har samme 

beføjelser, som banekontrollørerne.

Tag godt imod Banekontrollen og andre bemyndi-

gede, uanset anledningen til henvendelsen. Den sker for 

helhedens skyld og dermed også for din skyld!

Som det ses af fotoet bekendes der nu kulør. BANE-

SERVICE går fra at være meget mindre SERVICE og meget 

mere KONTROL.

Knud Erik Laursen

BANEKONTROL PÅ BREINHOLTGÅRD GOLF CENTER
BANEKONTROL

Kontrollen foretages løbende i ugens løb. Kontrollen 

vil bl.a. efterse, at der er betalt kontingent, bagmær-

ke er synligt, eller om der er betalt greenfee. 

Manglende betaling vil medføre øjeblikkelig bort-

visning fra banen. Gæstespillere, der ikke har betalt, 

vil blive afkrævet forevisning af DGU-medlemskort. 

DGU og hjemmeklub vil blive orienteret om det pas-

serede. 

Alle kontrollører er forsynet med et ID kort som fore-

vises ved henvendelse til spillerne.

Banekontrollen skal påse, at spillerne spiller banerne, 

som den skal spilles:

SKOVEN ud - SLETTEN ind

SLETTEN ud - ÅDALEN ind

ÅDALEN ud - SKOVEN ind

Og kun sådan!!

Se i den forbindelse BGK´s fletteregler!

Ud over dette kontrolleres, at:

• nedslagsmærker rettes op.

• årets bagmærke (og kun dette) er synligt på bag 

eller vogn.

• langsommere hold lukker igennem så spilletem-

poet opretholdes.

• boldspiral benyttes korrekt og at fletteregler 

overholdes.

• overholdelse af handicapgrænser for gæstespillere 

(48 på hverdage og 36 i weekends og helligdage).

• ikke frigivne medlemmer på par 3 banen har gyl-

digt spillebevis.

• hver spiller medbringer og anvender eget udstyr 

på banen (undtaget i en makkermatch og øvelses-

spil på Par 3-banen).

• der ikke spilles med træningsbolde på selve golf-

banen.

• Lukning af hele sløjfer eller huller respekteres.

• Anvisninger fra Banekontrol og midlertidige lokale 

regler overholdes.

• der ikke spilles matcher med flere end 4 bolde ad 

gangen.

• der ikke henkastes affald på banen.

• der ikke slås bolde før greenkeepere og spillere er 

uden for rækkevidde.

• hele riven genplaceres i bunkers med rivens tæn-

der i spilleretningen.

• vogne og bags placeres rigtigt omkring greens.

• dress code overholdes.

En spillers DGU-kort kan altid kræves forevist. 

Banekontrollen har bemyndigelse til i særligt grove 

tilfælde at bortvise spillere fra anlægget. Eventuelle 

klager over banekontrollen skal rettes til klubbens 

administration/bestyrelse.

Rev. 290310/KEL
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NYE LOKALE REGLER 
- HVORFOR DET?
Som det vil være de fleste læsere bekendt, da blev der i 

2009 gennemført en gen- eller ”re-rating” af banerne. Et 

af resultaterne heraf er bl.a. nye scorekort m.v. Læs mere 

herom andetsteds i bladet.

Ordens-, Regel og Handicapudvalget fandt det i fin 

sammenhæng med ovenstående, også at se på de lokale 

regler for Breinholtgård Golf Center. Derudover er det 

enhver klubs pligt, løbende at tilsikre, at de lokale regler 

er tilpasset banen, årstid m.v. og således at golf kan spilles 

i henhold til reglerne.

Resultatet fremgår af de nugældende lokale regler, 

der er godkendt af DGU i marts 2010. 

LOKALE REGLER 

FOR BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle Out of bounds

Gule pæle/plader/streger Vandhazard

Røde pæle/plader/streger Parallel vandhazard

Blå pæle/streger Areal under reparation

Blå pæle med sort top Areal under reparation 

med spilleforbud.

2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse 

efter Regel 24-1

3. Veje og stier på banen belagt med grus eller sten-

mel er kunstig overfladebelagte. Lempelse efter 

Regel 24-2b. Alle andre veje og stier er integre-

rende dele af banen

4. Alle skilte på banen samt gule, røde og blå pæle/

plader er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse 

efter Regel 24-2b.

5. Ikke-flytbare forhindringer tæt på green. 

Eksempel Lokal Regel i Regelbogens Tillæg 1, B, 6 

gælder.

6. Træer med støttepæl/trådnet er ikke-flytbare 

forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

Straf for overtrædelse af lokal regel:
Hulspil: tab af hul

Slagspil: 2 straffeslag

7. For alt spil på banerne, medmindre andet fremgår 

af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig 

oplysning om afstand ved at bruge et instrument, 

der alene måler afstand. 

Overtrædelse medfører diskvalifikation.

§§

 Eksempler på veje og stier hvorfra der IKKE gives lempelse.  Eksempler på veje og stier hvorfra der gives lempelse.
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Hvornår har du sidst set din makkers pitchfork - og 

hvornår anvendte din makker den sidst?

En af de væsentligste årsager til dårlig putning i Danmark, 

er ikke kun manglende puttetræning! Nej - en anden og 

meget væsentlig årsag er ujævne greens. Hvem kender 

ikke situationen, hvor man sidst på dagen kommer frem 

til 3. green og må konstatere, at der enten har været 

spillet en fodboldkamp eller der har foregået en mindre 

krigslignende kamphandling! Hullet, revet og fyldt med 

nedslagsmærker - der ikke er rettet op!

Begrundelse for Pitchfork-kampagnen

Ovennævnte situation, der naturligvis er forfattet på bag-

grund af fri fantasi, er i mange henseender meget sigende 

i relation til, hvorfor klubbens Ordens-, Regel og Handi-

capudvalg i samarbejde med Breinholtgård Golf Center 

og støttet af banekontrollørerne, vil motivere til at holde 

vores flotte bane i så tip-top stand som muligt!

Hvad er en pitchfork?

En pitchfork er et lille 

instrument, man bruger i 

golf. Når bolden rammer 

green, bruger man pitchfor-

ken til at rette mærket op. 

Man bruger for det meste 

kun pitchfork når bolden 

falder ned højt oppe fra. Et nedslagsmærke bliver repa-

reret, ved at stikke en pitchfork ned i græsset omkring 

mærket og skubbe græsset ind mod midten af mærket i 

urets retning, hele vejen rundt om det. Hvis dette bliver 

gjort, så tager det kun omkring 24 timer før det er helet 

igen. Hvis man vælger ikke at rette et nedslagsmærke 

op, kan der gå op til to uger før det er helet. Især på den 

kolde og våde årstid er det endnu vigtigere at få rettet 

sine nedslagsmærker , da der ellers er stor chance for at 

der opstår svampeskader i dem på grund af den fugt der 

samles i fordybningen efter bolden. Dette vil i værste fald 

resultere i at det bliver nødvendigt at lukke greens for at 

undgå at spillerne med deres spikes fører svampesporer 

videre til andre områder på banen. Pitchforks kan købes i 

golfshoppen!

BGK Pitchfork Kampagne 2010

Som anført ovenfor, har Ordens-, Regel og Handicapud-

valget i samarbejde med golfcentret og banekontrollø-

rerne igangsat denne kampagne i sæsonen 2010. 

Formålet er klart - bedre greens hele sæsonen! Målet 

er, at greenkeeperene kan fokusere på at holde greens i 

super stand (som sædvanligt!) og ikke skulle bruge tid på 

i et vist omfang, allerede midt på sæsonen at må lægge 

greens delvis om grundet manglende reparation fra spil-

lerside.

Banekontrollørerne eller andre af BGC udpegede - det 

kunne være en greenkeeper - er bemyndiget til at spørge 

enhver spiller der træffes på banen, om man må se deres 

pitchfork. Har de ikke en umiddelbart ved hånden - og 

bemærk, man kan ikke lige låne makkerens i situationen 

- da vil man blive noteret, og opfordret til at tilvejebringe 

en pitchfork inden næste runde. Måske er man endda 

så heldig, at Banekontrollen i så tilfælde, vil udlevere en 

pitchfork til dig! I tilfælde af at et medlem antræffes og 

bliver noteret indtil flere gange i løbet af en sæson for at 

have overtrådt denne etiketteregel, vil pågældende blive 

anmodet om en samtale og blive belønnet med indtil 14 

dages spilleforbud på baneanlægget.

Ser Banekontrollørerne spillere, der efter at have for-

ladt en green, har fravalgt at rette op på nedslagsmærker 

på den pågældende green, da vil man blive anmodet om 

at gå tilbage til den pågældende green, og rette ned-

slagsmærkerne op inden man fortsætter spillet.

GREENFEE 
RABATORDNINGER
Fra i år er der foretaget en begrænsning i ordningen, hvor 

medlemmerne kan tage en gæst med til halv pris. Vi har 

for det første lavet en geografisk begrænsning, hvor vi 

tager udgangspunkt i klubberne i det gamle Ribe Amt. 

Dernæst skal rabatten være gensidig, så vores medlem-

mer ligeledes opnår en betydelig rabat som gæste-spiller. 

For det tredje har vi sat rabatten til kr. 150,-

Fremover kan du medtage gæstespillere fra følgende 

klubber, som opnår en rabat pr. kr. 150,-

Esbjerg GK

Varde GK

Kaj Lykke GK

Det vil sige, at når du har en gæst fra en af disse klub-

ber med ude at spille på vores bane, skal gæsten betale 

kr. 200,- i greenfee. Desuden gælder følgende regler:

• Der kan ikke samtidig fratrækkes anden rabat.

• Rabatten gælder ikke når der spilles til nedsat green-

fee.

• Du kan kun have én gæst med pr. runde, som opnår 

rabat.

I greenfeebogen skal dit medlemsnummer og navn 

angives sammen med gæstens navn, hjemmeklub og 

medlemsnummer. Sker det ikke, forbeholder vi os ret-

ten til at opkræve det manglende beløb op til den fulde 

greenfee.

Angående aftaler til halv greenfee med andre klub-

ber, arbejder Michael Klose i øjeblikket på, at få en aftale 

i stand med 5-6 klubber rundt omkring i landet. Indtil nu 

er der kun faldet én aftale 100% på plads – og det er med 

Silkeborg, som hører til blandt Danmarks bedste baner. 

Fra yderligere to klubber er der en positiv stemning og 

andre klubber er i støbeskeen.

Aftalen går ud, på at vores medlemmer kan spille ba-

nerne til halv pris uden at skal spille med et af den anden 

klubs medlemmer.

PITCHFORK KAMPAGNE 2010
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HURTIGERE SPIL
Generelt

Følg med i spillet, og vær klar til at slå når det er din tur.

Læg mærke til hvor boldene går ind i rough.

Tænk over hvordan du vil slå næste slag, allerede mens du 

er på vej hen til bolden.

Hjælp hinanden med praktiske gøremål undervejs, f.eks. 

at rive i bunker.

17 gode råd:

1. Har du honøren på et hul, så slå først fra tee. Du skal 

ikke skrive scorekort først. Det er der masser af tid til 

bagefter, mens de andre slår deres drive. Eventuelt 

kan du føre scorekort allerede på green, mens de an-

dre putter ud - hvis du da ikke skal sætte flaget i.

2. Hvis den der har honøren er forsinket til teestedet 

(han/hun skal måske på toilettet), kan du godt slå først 

imens. I slagspil er dette tilladt, hvis det ikke er for at 

give en spiller en fordel. Og det værste der kan ske i 

hulspil er, at modstanderen kalder bolden tilbage (og 

så kan du måske slå et endnu bedre slag!).

3. Der er ikke noget i vejen for at damerne slår først, hvis 

f.eks. herrerne har en lang vandretur tilbage til her-

retee.

4. Allerede når I lige har slået, så prøv at bedømme, 

hvem der skal slå næste slag først. Den der skal slå 

først har en opgave; ud at slå næste slag. De andre har 

lidt bedre tid, hvis f.eks. der lige skal fortæres en kiks. 

Ja, det er godt at slå langt!

5. Hvis en af jer har slået i rough, så se godt efter hvor 

bolden går ind. Find et fixpunkt (lige ved den skæve 

busk). Hvis der kun er masser af højt græs, så hold øje 

med stedet, og bliv ved med at kigge på det, indtil I 

når derhen. Slipper du stedet af syne bare få sekunder, 

glemmer du hvor det var. Og det går klart hurtigere at 

finde en bold når I ved hvor I skal lede.

6. I skal ikke føle jer pressede af dem bagved, bare fordi I 

skal ud at lede. Vink dem igennem!

7. Hvis I selv bliver vinket igennem, men slår i rough og 

skal ud at lede, så insistér ikke på at gennemføre den 

gennemgang. Lad det andet hold fortsætte. Snak evt. 

med dem om hvad der er mest praktisk.

8. Hvis du gerne vil bruge banens afstandmarkeringer, 

så gør det mens du går frem til din bold. Hvis du nu al-

ligevel går forbi 200 meter mærket, så er det hurtigere 

at skridte 40 meter frem til din bold, end at gå frem 

til din bold, og derefter skridte 10 meter frem til 150 

meter mærket. 

Den helt tossede version er at gå frem til sin bold og 

derefter gå tilbage igen, for at skridte op til et af-

standsmærke man lige har passeret.

9. Når du nærmer dig din bold, så tænk i god tid over det 

næste slag. Mens du går de sidste 30-40 meter, kan du 

bedømme vinden, kigge på kortet eller baneguiden, 

og tænke over hvad du vil slå. Så er du klar når du 

kommer hen til bolden.

10. Undlad at tillægge dig rutiner, der tager lang tid, til 

selve slaget eller forberedelserne til slaget. Hvis du 

nogensinde skulle blive sat på tid, så kan du blive 

tvunget til at ændre dine rutiner hvis de tager lang tid, 

og det er ikke sjovt.

11. Når du nærmer dig green, så tænk over, og det gælder 

særligt når man bruger almindelig golfvogn, hvordan 

du mest effektivt både får gjort hullet færdigt, og 

kommer videre til næste teested. Som regel er det 

bedst at man med det samme stiller bag’en ved den 

side af green hvor man skal forbi når man skal videre 

til næste tee.

12. Når to på holdet er i greenbunker nær hinanden, så 

kan den der slår op nærmest hullet jo passende rive 

for jer begge. Den anden skal jo slå først næste gang. 

Man kan kalde det “at vinde retten til at rive”.

13. Hvis man ikke skal putte først, så sørger man for, at 

flaget bliver taget op eller passet for den der skal 

putte først.

14. Foretag så mange af dine forberedelser som muligt, 

f.eks. at læse green, mens de andre putter, dog uden 

at forstyrre de andre. Så er du klar når det er din tur.

15. Hvis du er tæt på hullet, og føler dig sikker på nemt at 

kunne putte i, så putt færdig, dog uden at træde i an-

dres puttelinie. I slagspil har du ret til at putte færdig, 

hvis den der skal til at putte alligevel ville have haft din 

bold markeret og løftet, og der er ingen straf for at slå 

uden for tur.

16. Hvis du er blevet først færdig på hullet, så gør klar til 

at være den der sætter flaget i, men uden at virke utål-

modig. Dog ikke hvis du har stillet din bag et upraktisk 

sted, og skal gå længere end de andre for at komme til 

næste tee. Så må du klare det, og lade en af de andre 

sætte flaget i.

17. Det er uhøfligt at forlade green før alle har puttet ud.

Hvis du venter på at de andre putter færdig, og du 

ikke har andet at lave, så kan du f.eks. skrive scorekort.

Og så er vi tilbage ved punkt 1.

Følger man alle disse råd, så kan en almindelig 3- eller 

4-bold spare omkring en time på en runde. Yes, en hel 

time. Det er ikke noget problem for en 3-bold at spille 

de fleste golfbaner på ca. tre timer, uden overhovedet at 

skynde sig.

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg
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HAR DU DET RETTE 
HANDICAP? HVIS IKKE - SÅ 
FÅ GJORT NOGET VED DET!
I henhold til Dansk Golf Unions statistikker kan det 

konstateres, at op til 40% af Danmarks golfspillere har 

det forkerte handicap! Hvad med dig? Har du det rette 

handicap - hvis ikke så er der som hidtil mulighed for at få 

rettet op på dette! Læs nedenfor hvordan!

Begrundelse for regulering af handicap

Handicap er et talmål for en spillers styrke, udtrykt ved 

det antal slag, vedkommende spiller over ”course rating” 

på idealbanen med slope 113. Handicaptallet skal give ud-

tryk for en spillers reelle, aktuelle styrke og således gøre 

det muligt for spillere af forskellig styrke at konkurrere 

på lige fod i turneringer. Det er af afgørende vigtighed, 

at alle spillere nøje opfylder deres pligter i henhold til 

systemet. Husk regel 6 – Spillerens ansvar!

Erfaringer med handicapsystemet 

Der er rigtig mange gode eksempler på, hvordan han-

dicap kan udnyttes - både positive og negative! Ofte 

oplever man hos især yngre golfspillere, at de efter at 

være blevet frigivet meget hurtigt ender i omegnen af 

handicap i området 12,0 til 15,0 For lidt ældre spillere 

ender man hurtigt i handicapområdet 14,0 - 20.0. Intet 

underligt i det.

Det underlige er derimod, at spillere kan have det 

samme handicap i indtil flere år, også selvom de har spil-

let adskillige runder i løbet af en sæson! Ligeledes kan det 

undre, at spillere kan have det samme handicap i løbet 

af indtil flere sæsoner, og stille op i klubturneringer med 

nøjagtig samme handicap hver gang! Mon de pågæl-

dende har glemt at indlevere scorekort efter deres træ-

ningsrunder? Måske - det er jo op til den enkelte, i hvilket 

omfang man vil være golfspiller i henhold til spillets ånd!

Få det rette handicap - kampagne 2010

Som et af flere tiltag i sæsonen 2010, da vil Handicap-

udvalget hjælpe alle klubbens spillere med at få og til 

enhver tid at have det rette handicap. 

Første tiltag er, at man ved anvendelse af en formu-

lar som findes på klubben hjemmeside, eller som kan 

afhentes i foyeren i klubhuset, kan få tildelt et skønnet 

handicap. Dette tilbud gælder alle medlemmer der på-

viseligt har en grund til at få et ”skønnet handicap”. Den 

påviselige grund kan være, at man har holdt en længere 

pause fra golf og gerne vil i gang igen - eller at man ikke 

længere besidder den ungdommelige smidighed eller på 

anden måde er blevet fysisk begrænset i at kunne spille 

til sit handicap. Korrekt udfyldt og vedlagt tre korrekt 

udfyldte scorekort afleveres formularen til centrets Golf 

Manager.

Man kan benytte sig af tilbuddet fra det tidspunkt, 

RASMUS BLANDT 
EUROPAS BEDSTE
Rasmus Lykke-Kjeldsen strøg til tops, da han sluttede 

blandt de fire bedste ved de spanske internationale me-

sterskaber i golf. 

Det blev til succes Rasmus Lykke-Kjeldsen og Brein-

holtgård, da årets Spanish International Amateur Champi-

onship blev afviklet på golfbanen i Malaga.

Rasmus Lykke-Kjeldsen sluttede på en delt tredje-

plads, og hører dermed til blandt Europas bedste amatør-

spillere.

-Det primære mål var bare at være blandt de 32 bed-

ste, der gik videre til hulspillet, fortæller Rasmus Lykke-

Kjeldsen fra de spanske golfbaner.

Af turneringens godt 120 spillere gik de 32 videre til 

hulspillet, hvor der spilles èn mod èn i et cupformat, som 

man kender det fra andre sportsgrene.

Dette format passede Rasmus rigtigt godt for han 

blev først stoppet i semifinalerne af englænderen Tommy 

Fleetwood.

-Hulspillet er meget mere angribende, hvor man tager 

nogle chancer. Her fik jeg de ting, jeg havde trænet over 

vinteren, til at virke. Jeg havde håbet på at slutte så godt, 

men havde dog været tilfreds med mindre, fortæller Ras-

mus Lykke-Kjeldsen om sin vej til toppen af den europæi-

ske amatørelite.

Stor træningsmængde

Den næste udfordring for Rasmus Lykke-Kjeldsen kom-

mer til maj, når den hjemlige turnering og landsholdstur-

neringerne starter. Indtil da står den på træning i store 

mængder for den esbjergensiske golfkomet.

-Jeg håber, at landstræneren er lige så tilfreds, som jeg 

er, så jeg kan komme med til landsholdsturneringerne i 

maj, lyder det fra Rasmus Lykke-Kjeldsen, der forståeligt 

nok går velmotiveret mod de næste måneders træning.

-Når man kan se, at man hører til blandt de bedste, 

så giver det lidt mere blod på tanden, fortæller Rasmus 

Lykke-Kjeldsen, der nu arbejder hårdt på at komme de 

ekstra trin op og vinde turneringerne.

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 15 37 55 · Fax 75 15 52 12
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SÅDAN BENYTTES 
BOLDSPIRALERNE 
I BREINHOLTGÅRD
I Breinholtgård Golf Center er der manuel boldrende og 

indfletning af hold, der turner. Nye medlemmer får her 

en kort information om flettereglerne. Mere information 

kan læses på hjemmesiden og i klubbens egen ”regelsam-

ling”, som står i reolen i lobbyen.

Greenfee Turner Medlem

Går ud på skift: Greenfee - medlem - greenfee - medlem - 

greenfee - medlem osv. 

Går ud på skift: Turner - medlem - turner - medlem - tur-

ner - medlem osv. 

Går ud på skift: Greenfee - turner - greenfee - turner - 

greenfee - turner osv.

Går ud på skift: Greenfee - turner - medlem - turner - 

greenfee - turner - medlem - turner osv. 

Hvis der er turnende bolde, er hver anden bold altså 

en ny og hver anden en turner.

Af de nye bolde er hver anden en greenfee og hver 

anden en medlemsbold.

Sværere er det ikke, og det er samme fremgangsmåde 

på alle tre sløjfer. 

HUSK AT

• alle spillere på et hold skal være til stede, før der må 

lægges bold i boldspiralen.

• en bold, der holder pause, mister sine rettigheder.

• en 18 hullers bold har fortrinsret frem for en 9 hullers 

bold.

• en enlig spiller ingen rettigheder har på banen.

• en 5 personers bold eller mere ikke er tilladt (bortset 

fra greensome og foursome).

Når vi alle overholder flettereglerne, bruger stierne i 

stedet for græsset, turner omkring boldspiralerne, spiller 

sløjferne i den rigtige rækkefølge, er venlige og viser 

hensyn, vil start og turn fortsat være en glidende proces, 

som alle kan acceptere.

Begynderudvalget
Bodil Eskildsen

RUNDKØRSEL

Dette skilt har stået ved indkørslen til Breinholtgård 

Golfcenter i nu snart 2 år. Det midterste parkeringsom-

råde er at betragte som en rundkørsel. Alle med kørekort 

har engang lært, at man skal køre højre om et sådant 

skilt. Rigtigt mange respekterer ikke skiltet. Man kan være 

uenige om dette skilt skal være der, men så længe det er 

der, skal det respekteres. Indtil nu har det været omkost-

ningsfrit ikke at følge henvisningen. Hvad konsekvensen 

bliver for fremtidige overtrædelser vil vise sig når Ordens-, 

Regel- og Handicapudvalget har modtaget den første 

indberetning. Det gælder også det tilsvarende skilt i den 

modsatte ende og det ved den lille rundkørsel.

Baneudvalget

hvor der spilles fra sommerteesteder til sommergreen 

igen.

Andet tiltag vil blive igangsat fra og med første 

interne klubturnering. Fra og med denne turnering vil 

udvalget i samarbejde med Golf Manager og Turne-

ringsudvalget, følge handicapudviklingen hos de 10 - 15 

bedste scores i hver turnering sæsonen igennem. Hvorfor 

det? Jo - derved kan handicapudvalget udnytte sin ret, 

men også sin pligt til at skønne spillere enten op eller ned 

i handicap - hvis de har glemt at aflevere scorekort efter 

spillede runder!

Tredje tiltag vil være, at udvalget månedligt vil udtage 

stikprøver på ca. 10% af alle indleverede scorekort og 

følge handicapudviklingen for de tilfældigt udvalgte spil-

lere.

Hvorfor nu det! 

Reelt er det en pligt for ethvert handicapudvalg løbende 

at overvåge, kontrollere og regulere medlemmernes 

handicap. Dette gøres for at undgå, at nogen skulle vælge 

eller risikere at spille med forkert handicap i turneringer, 

samt sikre, at alle golfspillere har det rette handicap, 

således at de til enhver tid spiller i forhold til reel styrke. 

I modsat fald, kan man ende med, at spillere deltager i 

turneringer, og reelt spiller med for højt eller for lavt han-

dicap i forhold til reel styrke. 

Handicapudvalget regner ikke med, at spillere bevidst 

spiller med forkert handicap. Hvis det konstateres, vil 

medlemmet blive indkaldt til en samtale, hvorefter 

vedkommendes handicap vil blive reguleret op eller ned i 

forhold til reel styrke.

Ordens- og Regel- og Handicapudvalget
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ORDENSREGLER FOR BANEN

Spil på banen er underlagt de golf- og 

etiketteregler, som er indeholdt i DGU´s 

publikation: GOLFREGLERNE OG AMA-

TØRREGLERNE seneste udgave.

Banen har tre sløjfer: Skoven, Sletten 

og Ådalen, som alle kan spilles som 9 

hullers match. Spilles der18 hulle kan 

man gå ud på alle 3 sløjfer, men de skal 

så spilles således:

Skoven ud - Sletten ind
Sletten ud - Ådalen ind
Ådalen ud – Skoven ind
Efter 9 huller flettes med andre bolde 

efter flettereglerne.

Det forventes at medlemmerne og 

green-fee gæster beskytter banen ved 

at:

• reparere nedslagsmærker på greens

• lægge tørv på plads

• glatte mærker og fodspor i bunkers 

med de udlagte river 

• ikke at træde nærmere hullet på green 

end 30 cm 

• iagttage at hulkanten ikke bliver 

beskadiget i forbindelse med manøv-

rering af flagstangen

• Det påbydes, at alle er med til at frem-

me spilletempoet og undgå unødige 

forsinkelser ved at:

• undgå flere prøvesving 

• anbringe trolley/bag således at man 

hurtigt kan gå videre til næste hul. 

• Undgå råben, skrigen og anden 

støjende adfærd på og i nærheden 

af golfbanen. Naturligvis bortset fra 

advarslen ”FORE”. 

Alle skal medvirke til at fremme spillet 

og at undgå unødig forsinkelse. Hurtige-

re spillende hold skal derfor altid lukkes 

igennem, uanset om det er en 2 – 3 eller 

4 bold. Hvis en spillergruppe ikke holder 

sin plads på banen, skal den ubetinget 

vinke igennem. Der skal vinkes når man 

er kommet til det sted, hvor bolden for-

modes at ligge, og bolden ikke er fundet 

indenfor 30 sekunder. Enkeltspillere har 

ingen rettigheder og skal lade enhver 

match gå igennem. 

På helligdage og i weekends har 2 og 

3-bolde ikke fortrinsret. 

Føreren af golfbiler skal følge de anvis-

ninger, som findes i bilernes forruder.

Gyldigt bagmærke/greenfee-mærke 

skal altid placeres synligt på baggen. 

Det er ikke tilladt at trække eller stille 

trolleys på tee-stederne, trække dem 

over greens og forklæder eller gennem 

bunkers samt mellem green side bunkers 

og greens. 

På tee-stederne er det ikke tilladt at 

foretage prøvesving, hvor der tages turf. 

Barnevogne og klapvogne må med-

bringes på banen. Reglerne er som for 

trolleys.

Hunde må ikke medbringes. Gælder 

hele BGC anlægget.

Affald og flasker skal anbringes i de på 

tee-stederne opstillede affaldskurve og 

flaskekasser. Cigaretskod må ikke smides 

på banen.  

Banekontrollens anvisninger skal altid 

efterkommes.

Færdsel og ”fiskeri” efter andre bolde 

end ens egen i søerne på banen er 

forbudt. Spil i henhold til golfreglerne er 

naturligvis tilladt.

Green side bunkere skal betrædes og 

forlades fra den laveste side eller den 

side, der vender bort fra greens. Efter 

rivning placeres hele riven i bunkers såle-

des. at rivehovedet med tænderne følger 

hullets spilleretning fra tee-stedet.

220210/ORH

TEE-OFF OG FLETTEREGLER

Der er 2 boldspiraler pr. sløjfe. En til klub-

medlemmer og en til green-fee gæster. 

Der anbringes én bold pr. hold. Alle spil-

lere skal være klar til at starte spil.

Når første tee sted er frit går næste 

bold – den forreste i boldspiralen – til tee 

stedet. Såfremt alle spillere ikke er klar 

fortabes retten, og bolden skal placeres 

bagest i spiralen eller fjernes.

Hold udelukkende bestående af 

green-fee gæster skal benytte ”Green-

fee guests” spiralen.

BGK medlemmer skal benytte ”Mem-

bers only” spiralen.

Hold bestående af både green-fee 

gæster og BGK medlemmer skal benytte 

”Members only” spiralen. 

Holdstarter skifter mellem første hold 

i ”green-fee guests” og ”Members only” 

spiralen. Begge kategorier skal respekte-

re at hold, der allerede er i spil, har retten 

til at flette med nystartede hold.

Hold der fletter skal kun vente på én 

nystartet bold.

Hold der er i spil har, når de turner, ret-

ten til at flette med hold, der skal starte 

en ny runde. Når dette sker fra Skoven til 

Sletten og fra Sletten til Ådalen venter 

hele holdet ved boldspiralen, til det på-

gældende teested er frit. Når det drejer 

sig om Ådalen til Skoven, skal mindst én 

spiller fra holdet gå til boldspiralen og 

vente der til teestedet bliver frit. Øvrige 

spillere bør opholde sig i nærheden af 

bedet med fyrtræer bag teestedet uden 

at genere de spillere, der skal slå ud fra 

teestedet. 

Flettereglerne kan være vanskelige at 

forstå til at begynde med. Derfor hjælp 

nye medlemmer og greenfeegæster. Vis 

hensyn og udvis fleksibilitet, så glider det 

hele lettere. Ved tvivl kontakt sekretaria-

tet eller et medlem af baneservice.

Retten til at drive ud fortabes hvis 

ovennævnte ikke overholdes. Hvis man 

ønsker at spille videre skal der lægges en 

bold i boldspiralen.

220210/ORH

REGLER FOR 

INDENDØRS TRÆNINGSCENTER

Lokalet skal anvendes og benyttes som 

træningscenter og kan som udgangs-

punkt benyttes af alle BGK medlemmer 

over 10 år hele året. Juniorer under 10 år 

skal være ledsaget af en voksen spiller.

Ikke-medlemmer, der har DGU kort, 

kan – efter aftale med golf-manageren 

– få adgang til lokalet indenfor klubbens 

normale åbningstid mod betaling af kr. 

50,00 pr. 30 min. – dette gælder også for 

ikke medlemmer, som modtager træning 

hos BGK´s Pro.

Træningscentret er aflåst. Nøgle kan 

fås hos golf manageren mod et deposi-

tum på kr. 75,00.

Al mad og drikkevarer, der ønskes for-

tæret i lokalet skal købes i restauranten 

eller i dennes automater.

I restaurantens åbningstid er det ikke 

tilladt klubben at sælge eller servere 

mad og drikke i træningscentret, uden 

Breinholtgård Golfcenters godkendelse. 

I restaurantens åbningstid må medbragt 

mad kun indtages i klublokalet på 1. sal 

eller uden for klubhusets område. Når re-

stauranten er lukket, kan den medbragte 

mad og drikke indtages på terrasserne 

eller i klublokalet. 

NYE ORDENSREGLER, FLETTEREGLER MM.
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Det henstilles, at alle hjælper med at 

opretholde orden, f. eks. skal borde ef-

terlades i afryddet og rengjort stand, og 

stole skal sættes på plads ved bordene 

osv.

Det er kun tilladt at færdes i trænings-

centret med rent fodtøj. Golfsko med 

softspikes er tilladt. 

Træningscentret kan ikke bruges til 

”lukkede” selskaber (Polteraftener el. 

lign.).

Er der ikke andre i lokalet når man 

forlader det skal der slukkes for lyset og 

andre elektriske installationer.

220210/ORH

REGLER FOR 

DRIVING RANGE, INDSPILSGREEN OG 

TRÆNINGSBUNKERS

I udslagshuset findes en automat med 

træningsbolde. Disse tilhører klubbens 

pro og må ikke fjernes fra eller bruges til 

spil uden for træningsanlægget.

BGK´s medlemmer har via kontingen-

tet betalt for træningsbolde. Gæster skal 

købe poletter i proshoppen eller hos 

golfmanageren.

Boldautomaten timer-styres og tæn-

des normalt kl. 07.15. Automaten slukkes 

1½ time før solnedgang eller senest 

Kl. 19.30 i perioden 1/4 - 1/5

Kl. 20.00 i perioden 1/5 – 1/9

Kl. 18.30 i perioden 1/9 – 1/10

I vinterperioden henvises til informa-

tioner på opslagstavle i klubhuset. 

Drivning range er lukket mandag for-

middag, indtil greenkeeperne er færdig 

med den ugentlige græsklipning

Søndag fra kl. 16.00 er forbeholdt 

indsamling af ALLE bolde. Fra dette tids-

punkt og til greenkeeperne er færdige 

med at klippe græsset mandag formid-

dag, er det forbudt at slå bolde ud.

Efter brug af bolde skal spandene stil-

les på plads ved automaten.

Når der anvendes træningsbolde ved 

træning til indspils-green og bunkeren 

ved driving-range, skal boldene samles 

sammen og bringes tilbage til selve 

træningsbanen. Der skal rives i bunkeren 

efter endt brug. Der må kun øves kort 

spil til green i dette område. 

Lange indspil kan foretages ved 

indspils-green mellem skoven/sletten. 

Her må træningsbolde ikke anvendes. 

Der skal tages hensyn til andre spillere 

på banen.

Træningsbanens udslagsområde vil 

være markeret med reb. Det sker for at 

fordele sliddet på græsset. Markeringen 

skal respekteres. Når det er påbudt at 

slå fra måtter uden for udslagshuset skal 

dette påbud ubetinget overholdes.

Det er strengt forbudt at slå ud når der 

samles bolde ind på drivning range.

220210/ORH

ORDENSREGLER

FOR KLUBLOKALET

Lokalet kan som udgangspunkt bruges 

af alle medlemmer hele året rundt, men 

de, der ønsker at benytte lokalerne til 

specielle arrangementer, skal booke sig 

ind hos golf manageren i god tid, således 

at det nødvendige antal borde kan reser-

veres. Den, der booker lokalet, har ansva-

ret for at ordensreglerne overholdes.

Kun til arrangementer til afholdelse 

udenfor restaurantens officielle åbnings-

tider kan der indkøbes mad og drikkeva-

rer ude fra i forbindelse med afholdelse 

af specielle arrangementer.

I restaurantens åbningstid er det ikke 

tilladt klubben at sælge eller servere 

mad og drikke i klublokalet eller andre 

steder på anlægget, uden Breinholtgård 

Golfcenters godkendelse. I restauran-

tens åbningstid må medbragt mad kun 

indtages i klublokalet eller uden for 

klubhusets område. Når restauranten 

er lukket, kan den medbragte mad og 

drikke indtages på terrasserne eller i 

klublokalet. De benyttede faciliteter skal 

efterlades i opryddet stand.

Det henstilles, at alle hjælper med 

at opretholde orden, f. eks. skal borde 

efterlades i afryddet og rengjort stand. 

Stole skal sættes på plads ved bordene 

osv. Overtrædelse af dette punkt kan 

medføre en bøde på kr. 250,00.

Det er kun tilladt at færdes i klubloka-

let med rent fodtøj. Golfsko er ikke tilladt. 

Det er ikke tilladt at sidde i sofagrup-

perne i vådt tøj. Det henstilles, at alle så 

vidt muligt undlader at bære vådt tøj i 

klublokalet.

Hasardspil i klubhuset er ikke tilladt.

Er der ikke andre i lokalet, når man 

forlader det, skal der slukkes for lys, TV 

og andre elektriske installationer. Dog 

ikke for køleskabet.

220210/ORH

ORDENSREGLER 

FOR KLUBHUSET

Det henstilles, at alle hjælper med at 

opretholde orden. 

Det er kun tilladt at færdes i klubhuset 

med rene sko. Færdsel uden fodtøj er 

forbudt på hele anlægget. Kort ophold, 

uden at sætte sig, og gennemgang er 

tilladt i restauranten

Hovedbeklædning er ikke tilladt for 

drenge og mænd i restauranten og 

klublokalet.

Det er ikke tilladt at henstille fodtøj an-

dre steder end i omklædningsrummene. 

Efterladte sko fjernes uden varsel.

I restaurantens åbningstid er det ikke 

tilladt klubben at sælge eller servere 

mad og drikke i klublokalet eller andre 

steder på anlægget, uden Breinholtgård 

Golfcenters godkendelse. I restauran-

tens åbningstid må medbragt mad kun 

indtages i klublokalet på 1. sal eller uden 

for klubhusets område. Når restauranten 

er lukket, kan den medbragte mad og 

drikke indtages på terrasserne eller i 

klublokalet. De benyttede faciliteter skal 

efterlades i opryddet stand.

Flasker er ikke tilladt i omklædnings-

rummene. 

Udstyr, bags, køller og trolleys må ikke 

transporteres gennem eller anbringes i 

klublokaler, foyer, omklædningsrum eller 

på terrassen. Undtaget er dog køller til 

og fra proshoppen.

Klubben er uden ansvar for medlem-

mernes og andres ting og effekter. Træf 

aftale med eget forsikringsselskab om 

dækning af udstyr m.v., der opbevares på 

BGK´s område.

Opslag på tavlerne i lobbyen må kun 

ske efter golf managerens eller bestyrel-

sens accept.

220210/ORH
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Poul Guldborg Pedersen

Jan Munk

Henrik Toverud Stokkebæk

Marie Hye Rim Kristensen

vestjyskBANK Esbjerg

    Økonomisk 
sikkerhed  
  ved arbejds-
          løshed

Set i lyset af den seneste tids uro på finansmarkederne vil vi gerne 

sætte fokus på øget tryghed for vores kunder. Økonomisikring er 

et nyt produkt, som dækker størstedelen af det løntab, der kan 

opstå, hvis man som lønmodtager bliver afskediget.

Er du medlem af en A-kasse, får du ved arbejdsløshed 80% af din 

løn, dog maksimum 15.700 kr. før skat. Hvis du synes, dette beløb 

er for lille til at opretholde en fornuftig levestandard, er en økono-

misikring et godt sikkerhedsnet under din daglige økonomi.

Foruden økonomisk hjælp kan du også få hjælp til at finde et nyt 

job. Du får adgang til forskellige værktøjer og relevant information 

om jobsøgning samt links til diverse jobdatabaser. Derudover får 

du via økonomisikring tilbudt direkte dialog med professionelle 

jobkonsulenter.

Bemærk, du er dækket af forsikringen, hvis du ikke opsiges inden 

for de første 90 dage efter tegningen. Vær derfor opmærksom 

på, at det er for sent at tegne økonomisikring, hvis du er blevet 

afskediget eller har kendskab til en kommende opsigelse. Kom ind 

eller ring og aftal tid med en af vores kompetente rådgivere, så vi 

i fællesskab kan drøfte, hvad der er bedst for dig.

Velkommen i vestjyskBANK!

www.vestjyskbank.dk/esbjerg Det handler om mennesker

vestjyskBANK · Kongensgade 70 · 6700 Esbjerg · Tlf 96 63 27 00

Økonomisikring sikrer din privatøkonomi ved arbejdsløshed
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