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Sekretariatet/Golf Manager

Michael Klose 75 11 57 00

Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

Onsdag dog til kl. 16.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 18.00

Lørdag, søndag 

og helligdage: kl. 9.00 - 16.00

På turneringsdage: 1 time før start

Restaurant Breinholtgård

Morten Thomsen 75 11 57 00

Chefgreenkeeper

Hardy Mathiasen 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

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 Porsholdt Dam 75 46 16 13

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Bodil Eskildsen 75 15 22 81
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Redaktør:  Jakob Kristensen

 40 29 47 55

 jakob@jkmm.dk
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Layout: JK MultiMedie 40 29 47 55

Tryk: EsaTryk ApS 75 15 70 00

Oplag:  900 stk

Næste nummer udkommer:

15. oktober 2011, sidste frist for 

indlevering af stof:  1. oktober 2011

Forsidefoto: 

Vinderne af årets første turnering 

- Nykredit Open

UDVALGENE
Begynderudvalg

Formand: Bodil Eskildsen

  75 15 22 81

Mogens Huld Andersen, Povl Erik 

Buhl, Benthe Egelund, Erik Knudsen,

Anne-Grete Nielsen, Steen Nyberg

Lene Thomasen. 

Regelinstruktør: Kim Meyer.

Regionsgolf Danmark

Kontakt: Bodil Eskildsen

  75 15 22 81

Per Nørsten (herre-/dameturnering)

Ib Olsen (seniorturnering)

Jørn Juul Christensen (veteraner)

Eliteudvalg

Formand: Peter Lykke-Kjeldsen

  75 11 77 43

Frank Atkinson, Kim Meyer, Jakob 

Gladbjerg, Lis Boe Hansen, Torben 

Nyborg, Thorbjørn Pedersen, Børge 

Frøkjær, Dorte Gladbjerg, Jakob Kri-

stensen, Peter Meyer Hansen, Peder 

Larsen og Karen Kjems.

Juniorudvalg

Formand: Pernille Porsholdt Dam

  75 46 16 13 / 23 46 00 11

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, Jan 

Børresen, Peder Larsen, Susanne 

Schmidt, Torben Møller-Jensen, Ib 

Olsen, Rikke Thrane, Søren Thybo, 

Lars Frank, Jesper Børsmose.

Sponsorer og turneringskalender

Formand: Peter Skjærbæk

  61 55 90 00 / 75 13 22 11

Turneringsudvalg

Formand: Niels Erik Jensen

  75 15 07 59

Frank Olsen og Peter Skjærbæk.

Sportsafdelingen

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Peter Lykke-Kjeldsen, Pernille P. Dam.

Baneudvalg

Formand: Knud Erik Laursen

  20 49 23 32 / 75 15 22 01 

Frank Atkinson, Hardy Mathiasen, 

Hans Olav Olesen, Peter Ankersø, 

Søren G. Nielsen, Sisse Droob og 

Michael Klose.

Restaurationsudvalg

Formand: Bente M. Vestergaard 

 75 11 76 60

Sisse Droob, Michael Klose og Hans 

Olav Olesen.

Ordens- og Regel- og Handicapud-

valg

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

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, Aksel Olsen og Niels 

Erik Jensen.
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Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

bgk@tiscali.dk



Sidste år ved denne tid var vi ret sikre på, at der ville gå 

flere år, inden vi igen skulle få en vinter med så lidt golf. 

Men vi må konstatere, at vi stadig ikke er herrer over vej-

ret. Igen denne vinter har der været meget lidt mulighed 

for at spille på vores anlæg.

Vi går ind i klubbens 20. sæson med 1393 aktive med-

lemmer. De fordeler sig med 1315 seniorer, pensionister 

og firmamedlemmer, 60 juniorer og 18 flexmedlemmer. 

Men der er plads til flere medlemmer, så kender I nogle, 

der har lyst til at spille golf, så tag dem med. Der starter 

et begynderhold med ca. 20 personer nu, men der er god 

plads på det næste hold.

I har sikkert hørt om de nye medlemsformer fra 2011. 

Vi har i Breinholtgård Golfklub valgt at indføre to nye 

medlemsformer:

1. Medlemskab uden indskud men med forhøjet kon-

tingent- kr. 1200,- per år. Man kan herefter altid skifte 

over til almindeligt medlemskab ved indbetaling af 

det fulde indskud.

2. Flexmedlemskab. Dette er en mulighed for vore pas-

sive medlemmer, som gerne vil have mulighed for at 

spille. Dette kan lade sig gøre på BGK og andre baner 

ved at betale greenfee. Men bemærk, at der ikke kan 

ydes rabat til flexmedlemmer og man kan ikke deltage 

i lukkede klubmatcher og klubmesterskaber. 

Banen i 2011

Vores bane er på nuværende tidspunkt i meget bedre 

stand end efter sidste vinter, og vi forventer at kunne 

stille en optimal bane til rådighed for vores medlemmer. 

Alle ombygninger som f.eks. det nye indspilsområde er 

klar her til sæsonstart.

Klubturneringer i 2011

Vi har igen i år forberedt et fuldt program med klubturne-

ringer og fået samme gode opbakning fra vore trofaste 

sponsorer. Vi håber, vi i 2011 vil få øget tilslutning til 

turneringerne. Se opslag på tavlen eller på nyhedsmail og 

husk så at tilmelde jer.

Banelukninger i 2011

Vi har et meget stort program, som skal afvikles hen over 

året og det vil medføre nogle banelukninger. Vis forstå-

else for dette – vi har jo altid de ni ekstra huller og par-3 

banen åben. 

Tidsbestilling på Breinholdtgård

Vi har det sidste år drøftet tidsbestilling med banens ejere 

– KD selskaberne og har endnu ikke nogen afklaring på 

dette. Det er svært at finde et system, der løser proble-

merne med start og fletning på vore tre sløjfer.

Jeg vil slutte med at ønske godt golfvejr i 2011!

På bestyrelsens vegne

Hans Olav Olesen

VELKOMMEN TIL 
SÆSON 2011
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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

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 15 37 55 · Fax 75 15 52 12



KVALITET  
ER EN OPLEVELSE
BLIV INSPIRERET  
I ET AF VORES  
MØBELHUSE

UNIK  
BELYSNING  

I TIDLØST  
DESIGN

INGVARD CHRISTENSEN

Besøg vores webshop
Fri levering over hele Danmark bortset fra  
ikke bro-faste øer, Færøerne og Grønland 

ingvardchristensen.dk

Esbjerg
Storstrømsvej 2, 6715 Esbjerg N

Tlf. 75 47 01 11
esbjerg@ingvardchristensen.dk

  
Vejle

Ladegårdsvej 3, 7100 Vejle
Tlf. 75 85 82 11

vejle@ingvardchristensen.dk



Foråret kom tidligt i år – sammenlig-

net med sidste år og golfsæsonen er 

allerede i fuldt sving. End da fra de 

»rigtige« teesteder og til »rigtige« 

greens. Banen er sluppet billigere i år 

end sidste år og er vejrguderne med 

os varer det ikke længe før banen 

igen i bedste stand. 

Det nye hold begyndere er al-

lerede startet og de nye medlemmer 

træner allerede flittigt på driving 

rangen og på par-3 banen. Vi har sta-

dig plads til flere nye medlemmer og 

husk at jeg belønner dig gerne hvis 

du henviser et nyt medlem til klub-

ben. Læs mere på hjemmesiden.

Frank og Klaus har også allerede 

travlt med at undervise alle ugens 

dage. I butikken står Janet og Søren 

klar til at servicere dig hvis du skal 

have nyt udstyr, tøj eller bare nogle 

bolde. Forårsvarer er allerede lagt 

frem på hylderne.

Nye folk, bedre folk og Danmarks 

smukkeste greenkeeper

Til denne sæson kan vi byde velkom-

men til flere nye ansigter på Brein-

holtgård. Britt Jensen skal sørge for 

at klubhuset altid er flot og rent og 

har bl.a. 7 år års erfaring fra AMU 

Centeret, hvor hun har ledet et team 

på 6 personer. Jan Andersen er star-

tet hos greenkeeperne. Jan kender vi 

fra tidligere, hvor han hjalp os i et par 

måneder. Det klarede han så godt at 

han nu er fuldtidsansat. To af vores 

greenkeepere startede sidste år på 

greenkeeperuddannelsen, så fra 2012 

har vi tre uddannede greenkeepere 

til stor gavn for banen. Og så har vi 

Danmarks smukkeste greenkeeper! 

Sanne, som tidligere stod for ren-

gøringen i klubhuset, er startet som 

greenkeeper og på greenkeeperud-

dannelsen som tager tre år. Nu har 

jeg selvfølgelig ikke set alle kvinde-

lige greenkeepere, men du vil sikkert 

give mig ret, når jeg siger at Sanne 

pryder en hver græsslåmaskine!

Jeg vil også dygtiggøre mig og er 

derfor startet på University College 

i Ålborg, hvor jeg er i gang med en 

diplomuddannelse inden for Golf 

Management.

Tidsbestilling

Jeg har fået flere henvendelser om-

kring tidsbestilling – både positive 

tilkendegivelser, men også fra be-

kymrede medlemmer. På nuværende 

tidspunkt er det ikke besluttet om vi 

skal indføre tidsbestilling eller ej.

Det er dog ingen hemmelighed at 

jeg ønsker tidsbestilling på Breinholt-

gård. Udviklingen går i den retning 

og i dag har over 85% af klubberne 

tidsbestilling. Som altid når man 

indfører nye tiltag møder man mod-

stand – også i de mange klubber der 

har taget tidsbestillingen til sig – og 

det er værd at bemærke at ingen af 

de klubber der har indført tidsbestil-

ling har afskaffet det igen!

Varde og Kaj Lykke har nu sågar 

indført det på alle ugens dage. Og 

der er mange fordele ved tidsbestil-

ling! Du kan planlægge din tid mere 

effektivt og spare dig for skuffelser 

over ikke at kunne komme ud pga. af 

Britt Jensen Jan Andersen Sanne Noer

Fortsættes…
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mange golfere, som har valgt at spille 

på samme tid som dig. Skulle sponta-

niteten komme over dig en dag, kan 

du stadig tage herud og komme ud 

at spille. Naturligvis er der travlt lige 

efter fyraften samt formiddagene i 

weekenden, hvor du ikke bare lige 

kan komme ud – men det er der også 

nu hvor vi ikke har tidsbestilling. Sid-

der du f.eks. på arbejdet en eftermid-

dag og får lyst til at spille golf, kan du 

hurtigt gå ind og bestille en starttid 

og samtidig informere partneren om 

at du er hjemme på det og det tids-

punkt – og at du så selvfølgelig nok 

skal lave aftensmaden i morgen… 
Greenkeeperne kan også bedre 

planlægge deres arbejde så de 

forstyrrer mindst muligt, da de hele 

tiden kan se hvor og hvornår der er 

mange golfspillere. Det betyder at 

de kan arbejde mere effektivt og du 

bliver forstyrret mindre.

Så er der selvfølgelig det økono-

miske aspekt. Mange greenfee spil-

le re fravælger vores bane, fordi vi 

ikke har tidsbestilling, hvilket er 

for ståeligt. Jeg kører f.eks. hel-

ler ikke til Kolding eller Vejle for at 

spille golf hvis jeg ikke er sikker på 

at have en starttid. Med indførelsen 

af Fleksmedlemskaber, hvor Fleks-

medlemmerne skal betale green-

fee, stiger kravet om tidsbestilling. 

Fleksmedlemmerne vil også være 

sikker på en starttid når de nu skal 

betale fuld greenfee på de baner 

de ønsker at spille. Lige nu holder 

vi vore udgift er nede, ved bl.a. at 

sende greenkeeperne på kursus og 

på den måde modtaget støtte fra 

stat og kommune. Men det stopper 

for vores ved kommen i 2012. Derfor 

er det vigtigt at vi kan tiltrække flere 

greenfeespillere som kan skæppe i 

kassen. Ellers må vi eventuelt skære 

ned i staben af medarbejdere eller 

hæve kontingentet.

Vi har allerede en plan for hvor-

dan tidsbestilling kan indføres og 

hvilke resurser der kræves, for at du 

som medlem oplever overgangen 

lettest muligt. Der skal indkøbes 

nye og flere skærme og der er afsat 

rigtig mange mandskabstimer for at 

hjælpe medlemmerne med brugen 

af tidsbestilling. Mange medlemmer 

er allerede bekendt med tidsbestil-

ling fra andre baner, så jeg vurderer 

ikke at behovet for hjælp er så stort 

og med de resurser vi har afsat er det 

os muligt at hjælpe de medlemmer 

der ikke kender systemet.

Jeg ønsker dig en god golf sæson 

og håber du får en masse pragtfulde 

stunder på vores flotte golfanlæg.

Stor golf-hilsen 

Michael Klose,

Golf Manager

Klublokalet

Lokalet har næsten været 

uændret siden klubbens 

start. Nu synes bestyrel-

sen, at det ville godt med 

en kraftig face-lift for 

lokalet.

Derfor prøver vi på denne 

måde, at finde nogle 

kreative medlemmer med 

gode ideer og lyst til at få 

indflydelse på, hvordan 

det kan ske, og selvfølgelig også har lyst til at medvirke 

til at få ideerne ført ud i livet.

Vi er i god tid, men vi skal have ideerne frem – drøftet, 

lavet budgetter med henblik på godkendelse, således at 

arbejdet kan sættes i gang, når sæsonen går på hæld til 

efteråret.

Vil du vide mere så kontakt undertegnede. 

Banekontrol/Baneservice

Vi har prøvet at skaffe flere deltagere på denne måde 

tidligere. Desværre uden synderligt held. Måske tror 

nogle som måtte have lyst, at man skal være »politibe-

tjent«. Det er ikke menin-

gen, vi skal primært have 

spillet på banen til at glide 

og selvfølgeligt skride ind 

på en venlig, men be-

stem måde ved åbenlyse 

overskridelser af klubbens 

regler og golfen etiket-

teregler.

Rigtigt mange af vore 

medlemmer ønsker hyp-

pigere banekontrol. 

For at imødekomme dette ønske skal vi være flere i 

staben.

Er der nogen der har lyst til at medvirke som »par« og 

køre sammen, vil det være helt fint. 

»Seniorer« som kan køre i dagtimerne vil være rigtigt 

velkomne. Der er ingen penge i »skidtet«, men vi del-

tager i et rigtigt godt hjælperarrangement med spil og 

spisning én gang om året. Den første kvinde har meldt 

sig under fanerne. Så kære kvindelige medlemmer hold 

jer ikke tilbage.

ILDSJÆLE SØGES Definition: Personer der udviser brændende entusiasme eller stor begejstring

Interesseret i at yde en værdifuld indsats for klubben?

Så kontakt mig!

Knud Erik Laursen, Baneudvalgsformand

Mail: kel@tuegruppen.dk

Telefoner: 2049 2332 / 7515 2201
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KLUBBER I KLUBBEN
Uge efter uge næsten året rundt mødes flere grupper af 

medlemmer i de såkaldte »klubber i klubben«. Denne ak-

tivitet er på mange måder en stor fordel for både golfklub 

og de der deltager i klubberne. Aktuelt er der 19 klubber 

i klubben med samlet over 660 medlemmer. Kigger vi lidt 

nærmere på sammensætningen af disse klubber, så er der 

blandt medlemmerne flere gengangere og et forsigtigt 

skøn er, at ca. 500 af golfklubbens medlemmer også er 

medlem af én eller flere klubber i klubben, svarende til 

godt en tredjedel af golfklubbens medlemmer. 

Generelt er der ikke de store fordele ved at være en 

klub i klubben. Klubben kommer med på ugeplanen, 

således at andre medlemmer kan se hvor og hvornår 

klubben slår ud. Kigger man på ugeplanen, kan man som 

»menigt« medlem blive godt gal over hvor optaget banen 

er, med alle de klubber. Men her er det værd at bemærke 

at klubberne ikke har nogen fortrinsret og der er ikke 

reserveret starttider til klubben. Det betyder at andre sag-

tens kan lægge en bold i boldrenden. Selv når klubberne 

turner skal man flette ind.

Der er mange fordele ved at være medlem af en klub 

– man forpligter sig lidt til at komme ud og spille golf når 

man har en fast ugentlig aftale, større sportslig islæt når 

der spilles i klub (alle scorekort bliver afleveret) og man 

har et godt sammenhold i klubben og klubberne imel-

lem.

For de medlemmer der ikke er medlem er klubberne 

ofte til stor gene, men nok mere som en torn i øjet end en 

reel. Erfaringen viser, at klubberne er hurtige til at starte 

ud – de kende hinanden indbyrdes og slutter godt op. 

Nogen vil måske også hævde at de, der er medlemmer af 

en klub hellere vil spille med nogen de kender fra klub-

ben, frem for at spille med andre medlemmer. For nye 

medlemmer kan det være svært at komme ind i klubber-

ne, men prøv at finde én klub der er åben og kom med i 

sammenholdet – det er sjovt. 

De mange klubber kan også betyde, at interessen 

for deltagelse i de officielle klubturneringer er vigende. 

Mange har jo allerede i løbet af ugen deltaget i én – må-

ske to – turneringer i klub-i-klub regi.

Ud over de sociale fordele ved at være med i en klub, 

så er der for golfcentret flere fordele – det giver mere om-

sætning i restauranten, da de fleste klubber har en ugent-

lig eller månedlig dag hvor der er spisning efter runden. 

Og præmierne er ofte købt i shoppen, så alle nyder godt 

af aktiviteten. Hvornår har du sidst købt en præmie til din 

kone fordi hun blev runner up i jeres søndagsrunde?

Samlet er denne klub-i-klubben-aktivitet også på 

landsplan medvirkende til at mange kommer ud og 

gæster andre klubber, således modtager Breinholtgård 

årligt mellem 10 og 13 klubber på mere end 20 personer. 

Mindre grupper melder ikke altid deres ankomst. Flere af 

vore klubber har som punkt i deres vedtægter at de skal 

have mindst én udenbys tur – ja, nogle sågar aftale om 

mindst én udlandstur! Kigger man golfbladene igennem, 

så henvender mange golfklubber sig direkte til herre- og 

dameklubber, for at de skal gæste netop deres bane. 

Det der slår mig mest omkring klubber i klubben er Fortsættes…

Klub i klubben-udvalget

Vores opgave i det lille Udvalg for kluber i klubben, 

består for det meste af at sikre at de såkaldte klubber i 

klubben kan samarbejde på tværs, d.v.s.

• at lave et sæt regler for klubben i klubben

• at der ikke spilles på samme tid,

• at sikre et godt samarbejde med Golf Manageren

• at klubberne bliver registreret hos Michael Klose

• evt. lave socialt arrangement. 

Vi har udarbejdet et sæt regler for klubber i klubben 

som kan hentes på klubbens hjemmeside.

Formand

Henrik Mortensen

Medlemmer af InnGolf på tur 

til Horsens 14. august 2010
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den »undergrundsøkonomi«, som er forbundet med 

emnet - mange medlemmer betaler jo betydelige 

»ekstrakontingenter« for at deltage i disse klubber! Når 

man tænker på hvor megen brok der kan være i forbin-

delse forslag om kontingentforhøjelse ved golfklubbens 

generalforsamlinger. Til klub i klubbernes fordel kan man 

jo hævde, at store dele af kontingentet kommer jo 100% 

tilbage igen i form af præmier mm.

Aldersmæssigt er det min opfattelse at dem der spiller 

i en klub er noget op i årene – måske afspejler det bare 

golfklubbens alderssammensætning? Måske der er behov 

for en »ungdomsklub« hvor man kun må være medlem 

indtil man fylder 40!

På golfklubbens hjemmeside kan du læse mere om 

klub i klubberne og her også hente de komplette regler 

for kluber i klubben. Der er to officielle klubber i klubben 

– Men’s Section og Ladies Section. De har lidt en særsta-

tus, da de hver kan anmode om én gunstart om året.

I forbindelse med golfmanagerens medlemsunder-

søgelse, var der flere kritiske indlæg omkring klubber i 

klubben. En truede sågar med at flytte til en anden klub. 

Jeg tror desværre ikke det løser vedkommendes problem 

da de omkringliggende klubber også har adskillige klub-

ber i klubben.

Mange klubber i klubben har deres egen private 

hjemmeside. De fleste er lavet i hjemmesideprogrammet 

»123hjemmeside«, hvorfor de har nogle lange og snørk-

lede web-adresser. På golfklubbens hjemmeside finder 

du link til de fleste! 

MedlemsNyt bringer her en oversigt over klubber i 

klubben under Breinholtgård Golf Klub. Desværre er de 

vedlagte billeder af svingende kvalitet, da de næste alle 

er hentet fra klubbernes hjemmesider.

Seniorklubben

I særklasse klub-

bens største klub i 

klubben med 100 

medlemmer. Senior-

klubben er for både 

mænd og kvinder. 

Kvinder skal være 

fyldt 50 år og mænd 

55 år for at kunne 

blive medlem.

Kontingentet er 500 kr. pr. år, der spilles hver mandag 

hele året, hvis ellers banen er åben. Om vinteren starter 

dem der spiller 18 huller kl. 9.00 der skal afleveres sco-

rekort senest 15 min før start. Dem der kun vil spille 9 

huller starter en time senere. Ved sommertids begyndelse 

starter man henholdsvis kl. 8.30 og kl. 9.30. Dem der 

spiller 18 huller har fået klubbens tilladelse til at starte på 

begge sløjfer, når der er åben eksv. skoven-sletten og slet-

ten- ådalen.

Der er præmier hver gang. Er der over 25 deltagere er 

der tre gavebeviser til Proshoppen eller Resturanten på 

henholdsvis 60, 40 og 25 kr.

Klubben har i år planlagt tre kør-selv udflugter: Den 

9. maj går turen til Varde Golfklub, den 20. juni skal de 

til Horsens Golf Klub og den 15. august slutters der af i 

Trehøje Golfklub.

Udover generalforsamlingen i oktober måned, spil-

les der i december en Julematch (tre-køllematch) med 

efterfølgende julefrokost, sang, pakkespil og så videre på 

Breinholtgård. 

Når det er godt vejr er vi for det meste over 50 spil-

lere. Ældste medlem er 81 år. Ventelisten er lige nu på 52 

personer og der kommer ca. 10 nye medlemmer ind hvert 

år. Næste optagelse sker den 1. januar 2012!

Klubben har også en årlig udlandstur. I år er det 

niende gang i år de skal af sted med Bravo Tours. Turen 

går til Fueteventura i uge 43. Der er 20 deltagere med på 

vores udlandstur det er max deltagerantal.

Klubben har en hjemmeside med turneringskalender 

og masser af billeder fra tidligere år - link findes via golf-

klubbens hjemmeside.

Kontakt: John Nielsen telf. 75131563

Mandagspigerne

Mandagspigerne spiller hver mandag. På 9 huller er der 

start mellem kl. 17.00 og 17.15, mens de der ønsker at 

spille 18 huller går ud mellem kl. 15.00 og 15.15.

Hos Mandagspigerne er der ingen handicapbegræns-

ning, der optages max. 60 medlemmer. Der laves en 

medlemsliste som udleveres til samtlige medlemmer. Hvis 

man ikke har deltaget 5 mandage i løbet af en sæson, er 

man ikke berettiget til at være medlem, men kan selv-

følgelig optages på venteliste. Der er fællesspisning den 

sidste mandag i måneden.

I år spilles begge vore årlige 18-huls turneringer på 

udebane og det bliver henholdsvis den 18. juni i Ho og 

den 18. september på Gyttegård.

Det koster 100 kr. at blive medlem i klubben, mens års-

kontingentet uændret er på 200 kr. og startgebyret 20 kr.

Der er i 2011 kommet 10 nye piger ind, hvorefter der er 

14 på ventelisten.

Klubbens hjemmeside er holdt i pink og klikker du ind, 

spilles klassisk musik...

Klubben ledes af en styregruppe på tre. Henvendelse 

kan ske på holmbo@youmail.dk eller en af de andre fra 

styregruppen. 

Blå stue

Nystartet klub bestående af en gruppe mænd, som spiller 

hver mandag omkring kl. 16.00. Desværre har redaktio-

nen ikke modtaget nogen oplysninger fra denne klub.

Tirsdagsdamerne 

- Ladies Section

Hvis du er over 21 år og har et handicap 

på 36 eller derunder så mød op!

Vi er pt. ca. 60 medlemmer, og vi 

har plads til mange flere. Jo flere vi er 

jo sjovere er det. Vi spiller hver tirsdag 

Fra Seniorklubbens udflugt til Fyn 2010.
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i perioden 1. april - 1. oktober. Der 

kan frit vælges mellem starttiderne 

kl. 9.00, kl. 14.00 eller kl. 16.00, hvil-

ket betyder stor fleksibilitet, fordi 

du ikke behøver at spille på samme 

tidspunkt hver tirsdag.

I løbet af sæsonen er der to ud-

flugter, én i foråret på en lørdag og 

én den første tirsdag i september. 

Desuden samles vi alle til fælles-

spisning den sidste tirsdag i hver måned (undtagen juli), 

hvor der vil være præmieoverrækkelse for alle månedens 

matcher.

Er din nysgerrighed vakt? Så gå ind på Breinholtgård 

Golf Klubs hjemmeside under Klubber i klubben og læs 

mere. Her finder du også navn og telefonnummer på 

bestyrelsesmedlemmerne, som gerne står til rådighed for 

svar på diverse spørgsmål.

Ved du bare, at du gerne vil være med, så mød op den 

førstkommende tirsdag på det spilletidspunkt der passer 

dig bedst, så vil du blive hjulpet i gang. 

Du er også velkommen til at møde op som gæstespil-

ler. Vi glæder os til at møde dig!

Det koster kr. 400 om året og kr. 30 hver gang man 

spiller.

Klubben er den ene af golfklubbens to officielle Klub-

ber i klubben - og de to mødes til en årlig dyst – kvinder 

mod mænd! 

Klubbens hjemmeside ligger på golfklubbens do-

mæne, som en underside under menupunktet »Klubber i 

klubben« – link i højre side!

Tirsdagsherrerne

Tirsdagsherrerne er Breinholtgård Golf Klubs ældste klub i 

klubben – har eksisteret siden klubbens åbning.

Herrerne spiller hver tirsdag med første star kl. 14.30. 

Det er en lukket klub med 35 medlemmer. For at blive 

optaget i klubben skal man være fyldt 35 år, have spillet 

golf i mindst 2 år og anbefales af to medlemmer. Aktuelt 

er alderssammensætningen ca. 50 til 70 år. 

Der spilles hver gang til en intern rangliste og der 

føres en liste over bedste putter. Der er præmier til bedste 

spiller og bedste putter hver gang. 

Årets bedste spiller og bedste putter modtager også 

præmie ved årsafslutningen.

Derudover er der mange præmier på mange huller, 

f.eks. tættest flaget, tættest flaget efter 2. slag, længste 

drive, længst efter 2. slag.

Der afholdes én årlig endagsudflugt.

Årskontingentet er på 300 kr. samt bødesystem, der 

giver ca. 425 kr. pr. mand årligt.

Kontakt: Erik E. Jensen, eran@esenet.dk

Radiserne

Klub for ægtefæller som spiller hver onsdag med første 

start kl. 9.00. Man har i klubben vedtaget at have maksi-

malt 24 medlemmer, og nye medlemmer optages kun på 

anbefaling, hvorfor man ikke har nogen venteliste, da nye 

medlemmer kun optages når nogen går ud.

Klubben har eksisteret siden 2001.

Kontaktperson: Jørgen Egholm, egholms@esenet.dk

Græsrødderne

På denne klubs hjemmeside www.graesroedder.dk kalder 

man sig for »Græsrødderne af 1992 - den ældste klub i 

klubben på Breinholdtgård Golfklub«.

I klubben anvendes ikke skrevne regler og love, men 

de benytter sig derimod af sund fornuft og golfreglerne. 

Derudover er der igennem årene opstået visse kuty-

mer/vaner:

Formanden og hans assistent vælges for ét år og kan 

ikke sidde længere.

I dette år bestemmer de hvordan sæsonen skal for-

løbe med hensyn til præmier, spilform o.s.v.

Et medlem kan kun vinde præmie én gang pr. måned. 

Hvis medlemmet vinder igen i samme måned går præ-

mien derefter videre til det næste medlem, som ikke har 

vundet i den måned.

Der spilles med max. 36 antal tildelte slag, dette gæl-

der både for medlemmer og gæstespillere.

Der er intet kontingent, men hvert medlem samt gæ-

stespillere betaler 10 kr. for at deltage.

Machen starter altid med en lille en til halsen.

Evt. optagelse af nye medlemmer kan kun finde sted i 

forbindelse med generalforsamlingen i oktober måned.

Det er bestemt, at vi vil være 28 medlemmer, som vi 

er nu.

Klubben har en forårs- og en efterårsudflugt til frem-

mede baner hvert år. Foreløbig går årets forårsudflugt til 

Skærbæk Mølle.

Der afholdes en Skt. Hans Match og en generalforsam-

ling med match og fest med damer.

Spilletid hver onsdag med første start kl. 12.00

Græshopperne

Græshopperne »springer« hver torsdag, med første start 

kl. 8.30. Her er der tale om en mikset klub bestående af 

både mænd og kvinder. Der spilles både 9 og 18 huller 

fra april til november. Dem der spiller 9 huller starter kl. 

10.30. Der er præmier i form af gavekort til enten proshop 

eller restaurant. 

Medlemmerne kan invitere gæstespillere. 

Er startet af Erik Smidth i 1999, da han ikke kunne finde 

nogen klub at spille i, nu er der 60 medlemmer og rigtig 

mange på venteliste. Aldersmæssigt er næsten alle over 

60 år.

Officielt er klubben åben, men på grund af de mange 

medlemmer optages nye medlemmer kun i forbindelse Fortsættes…
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med at andre går ud. Ingen optagelsesbetingelser!

Hvert år arrangeres der minimum to udenbys udflug-

ter.

Klubbens eneste rekord er nok, at de er den klub på 

Breinholtgård som har den største fremmødeprocent…

Kontakt: Aksel Olsen, leska@youmail.dk

Optimisterne

Desværre har det ikke været muligt for redaktionen at 

skaffe nogen oplysninger, som ifølge den ugentlige spil-

leplan, spiller hver torsdag kl. 9.00

Men’s Section

Men’s Section kaldes i daglig tale for Torsdagsklubben. 

Som navnet antyder spilles der hver torsdag eftermiddag 

fra sommertids start til sommertids slut, opdelt i to lige 

store rækker efter handicap. Og som det offcielle navn 

antyder er klubben kun for mænd. Der spilles normalt 

altid 18 huller og klubben har hver torsdag tre starttider: 

Kl. 14.30, 15.00 og 15.30. Medlemmerne udfylder deres 

scorekort og afleverer det til dagens turneringsleder, som 

herefter trækker lod om holdene og sørger for at alle 

kommer ud. Gæstespillere der opfylder optagelsesbetin-

gelserne kan deltage.

Som én af de få klubber i klubben har Torsdagsherrer-

ne pt. ingen venteliste og klubben optager nye medlem-

mer i år indtil den 28. april. Lige nu er der 65 medlemmer 

og det er besluttet at klubben må have op til 85.

For at blive medlem af Men’s Section, skal man sam-

tidig være medlem af Breinholtgård Golf Klub, være fyldt 

25 år og have et handicap på max 29,6 svarende til 36 

tildelte slag.

Årligt kontingent er 500 kr., hertil kommer yderligere 

100 kr til sokratespræmier.

Men’s Section spiller hver torsdag eftermiddag. Der 

spilles stableford eller slagspil med præmier til de 3 bed-

ste i hver række, derudover tildeles årspoint i en rangliste.

Vindere i henholdsvis A‐ og B‐rækken kåres til årets 

spiller med tilhørende pokal.

I torsdagsturneringen tildeles ligeledes Ryder Cup 

point og primo september udtages de 6 bedste i hen-

holdsvis A‐ og B-rækken til den årlige Ryder Cup match 

mod Men’s Section fra Vejen.

Den sidste torsdag i måneden spilles der holdspil med 

præmier til de 5 bedste hold, efter spillet er der fælles-

spisning.

Der afvikles tre årlige venskabsmatcher mod hen-

holdsvis Ladies Section, Men’s Section fra Vejen og Men’s 

Section fra Royal Oak, vinderen får en pokal med hjem.

En gang om året afholdes en udflugt med spil på en 

fremmed bane, også her er der en pokal på spil.

Sideløbende med torsdagsturneringen afholdes en 

hulspilturnering, alle tilmeldte deltager i mindst 5 match-

er og der er en pokal til vinderen samt Ryder Cup point til 

de 8 deltagere i finalerunderne.

Vi har en enkelt rekord, den 26. juni 2009 scorede 

Jørgen P. Sørensen en albatros (3 under par) på Ådalens 

hul 7. Og så sent som den 7. april scorede Jens Christensen 

hole in one på Skovens hul 5. Stort tillykke til ham.

Alderssammensætningen ligger mellem 38 og 71 år, 

dog med et æresmedlem på 84. Gennemsnitsalderen er 

på ca. 58 år.

På samme måde som hos Ladies Section har Men’s 

Section deres hjemmeside som en del af klubbens of-

ficielle hjemmeside. 

Klub siden 1993.

Kontakt: Jens Walter Kyhn, torsdagsklubben@esenet.dk

InnGolf

InnGolf er en herreklub med op til 24 medlemmer, som 

spiller hver torsdag kl. 16.15. Scorekort indleveret til da-

gens matchleder, som udtrækker holdene.

Klubben spiller hver uge om point fordelt efter aktu-

elle PGA-turneringer. F.eks. i Masters ugen spilles om eks-

tra mange point. Desuden opererer man med begrebet 

»Superrunde« – her gælder det om i udvalgte turneringer 

at »lukke« de huller hvor man scorer godt og så håbe man 

ved sæsonafslutningen har fået lukket alle huller og ikke 

sidenhen scorer bedre på allerede lukkede huller

Sideløbende har man en hulspilsturnering hvor 10-12 

af medlemmerne deltager.

Det er en lukket klub, hvor der optages nye med-

lemmer hvert år i januar. For at blive optaget skal man 

anbefales af to medlemmer og endelig optagelse kræver 

godkendelse af alle medlemmer ved den årlige general-

forsamling.

Hvert år arrangeres der to heldagsudflugter hvor der 

spilles 36 huller, så medlemmerne er godt trætte når 

de kommer hjem. Desuden har der de seneste år været 

afholdt en udlandstur for nogle af klubbens medlemmer.

Kontakt: Robin Thybo, mk@inngolf.dk

Seniorklubben Herrer

Fra 25. marts til 4. november 2011 spilles der hver fredag 

formiddag, dog ikke på skæve helligdage. Fra den 1. april 

til den 7. oktober skal scorekort afleveres senest kl. 8.15.

Der trækkes lod om holdene og 1. hold slår ud kl. 8.30. Fra 

den 14. oktober til den 4. november skal scorekort afleve-

res senest kl. 8.45, og 1. hold slår ud kl. 9.00.

Seniorklubben Herrer er en åben klub. Men da man 

På tur med drengene…
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har nået det maksimale antal medlemmer, som er sat til 

45, er der oprettet venteliste. Klubben henvender sig til 

mænd, der er fyldt 55 år og med handicap på max. 40.

Handicapgrænse og det maksimale antal medlemmer 

fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Det årlige kontingent er sat til 500 kr. og der betales 

ingen startgebyr. 

Klubben havde stiftende generalforsamling den 4. 

august 2006 og har til formål at samle seniorspillere 

under Breinholtgård Golf Klub til golfspil og turneringer, 

samt skabe rammerne for socialt samvær.

Der afholdes en turnering hver fredag formiddag året 

rundt. 2 - 3 gange om året spilles der på en fremmed 

bane. Én gang i måneden er der spisning efter runden og 

som regel er det første fredag i måneden.

Klubmesteren kåres på grundlag af de 10 bedste 

scores opnået på de 15 markerede spilledage på match-

planen.

Årets spiller i klubben får en vandrepokal og der til-

deles mesterskabspoint efter en sindrig omregning af de 

opnåede stableford point i hver af de tællende turnerin-

ger.

Der spilles om præmie hver gang og det kan variere 

imellem gavecheck eller nogle flasker vin.

Gæstespillere er velkomne, men de kan ikke spille 

med om præmierne og det koster en 20’er at deltage.

Sommer- og sæsonafslutning hvert år over en dejlig 

julefrokost i december.

Seniorklubben Herrer har deres hjemmeside på golf-

klubbens hjemmeside – den findes som link i menupunk-

tet til højre på Klubber i klubben-siden. Her finder du 

vedtægter, turneringsplaner og billeder.

Kontakt: Per Ørnskov, oernskov@esenet.dk

Club 16 Greensome

Her siger navnet næste alt! En klub med 16 medlemmer, 

som alle er par og der spilles greensome. Klubben mødes 

hver fredag eftermiddag i sommertiden og der startes ud 

kl. 15.15.

Klubben har eksisteret siden 1994.

Der spilles en løbende turnering over sæsonen.

Normalt er man makker med ægtefælden. Én gang 

hver måned spiller man med en anden makker. Klubben 

har hvert år en 4-dages udflugt, som altid ligger i uge 28.

Hans Olav Olesen og Ole Ryan er i ledelsen i år.

LØRDAGSESSERNE

Lørdagsesserne er en klub for 

medlemmer med tilknytning til 

ESVAGT. Lige nu har klubben 25 

medlemmer og de spiller hver 

lørdag morgen kl. 7.30 i som-

merhalvåret. 

Klubben er selvsagt for både 

mænd og kvinder og der er 

ingen optagelsesbetingelser ud 

over man som nævnt skal have 

en tilknytning til ESVAGT. Klubben er startet af firmaets 

tidligere direktør Ole Andersen.

I løbet af året afholdes flere arrangementer og klub-

ben er mindst én gang om året på en udlandsrejse.

Fødselsdagsklubben

Også Fødselsdagsklubben starter lørdag morgen kl. 7.30. 

Det er en lukket klub for mandlige medlemmer. 

Klubben blev startet i 2005. I starten var der 12 med-

lemmer, der havde fødselsdag i hver sin måned. Deraf 

kommer klubbens navn »Fødselsdagsklubben«. For at 

være sikre på, at fremmødet lørdag morgen er stort nok 

til at vi kan spille to eller flere 4-bolde er medlemstallet 

udvidet først til 16 og for to år siden til de nuværende 20.

Årligt kontingent er 500 kr. og de medlemmer, der ikke 

møder frem om lørdagen, betaler en bøde på 50 kr. 

Seniorklubben Herrer har mange »restaurantbilleder« på deres 

hjemmeside – hyggeligt!

Der ventes på lodtrækningen til dagens runde.

Fortsættes…
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Den 2. lørdag i hver måned efter runden, spiser vi frokost 

sammen i restauranten. Klubkassen betaler frokosten.

Den sidste fredag-søndag i september er vi på udflugt. 

Her kårer vi årets klubmester, og forsøger at »formøble« 

klubbens formue. Maksimal egenbetaling til dette arran-

gement er p.t. 2.500 kr.

Nye medlemmer skal have et hcp på maks. 20 og kan 

kun optages på den årlige generalforsamling. Indstilling 

af nye medlemmer kan ske løbende til bestyrelsen, der 

herefter opfører disse på en venteliste.

Formand: Søren Lysgaard, tlf. 7516 7689

Kasserer: Allan Baun, tlf. 7516 7505

Lørdagsklubben

Lørdagsklubben hører med et medlemskontngent på 

1500 kr. om året til blandt de dyrere klubber i klubben. 

Det er da også en lukket mandeklub med 23 medlem-

mer. Der er ingen venteliste og nye medlemmer optages 

på anbefaling og ved enstemmighed i klubben. Det er 

dog muligt for klubbens medlemmer at medtage gæster. 

Medlemmernes alder er ligeligt fordelt på grupperne 40-

50, 50-60 og 60+ år.

Som navnet antyder spilles der på lørdage hele året 

med start kl. 8.00. Klubben blev startet i 1993 og hører til 

blandt Breinholtgårds ældste klubber i klubben.

Lørdagsherrerne har en række faste årlige turnerin-

ger: Ålematch mod Lørdagshandicapperne, Match mod 

lørdagsklubben i Esbjerg Golfklub, Løvfaldsmatch med 

damer, Torskematch også med damer, International tur-

nering og Internt mesterskab. 

Kontakt: Jørn Juul Christensen, J.JuulChristensen@mail.dk

Lørdagshandikapperne

Klubben spiller året rundt med start lørdag kl 8.30. Det er 

en lukket klub kun for mænd som startede i 1996. 

Nye medlemmer skal godkendes af et udvalg og man 

opererer med en venteliste. P.t. er der 22 medlemmer i 

Lørdagshandicapperne – alle over 50 år! 

Klubben har en hjemmeside, hvoraf det fremgår at i 

år går udlandsturen til Country Club Castelgandolfo nær 

Rom. Ud over udlandsturen har klubben to årlige udflug-

ter, et klubmesterskab og den traditionelle Ålematch mod 

Lørdagsklubben. 

Kontakt: Kaj Pedersen - kp@kabco.dk

Lørdagspigerne

Lørdagspigerne startede som en konsekvens af, at mange 

af medlemmernes mænd spiller i Lørdagshandicapperne. 

Klubben har eksisteret siden 1997 og er en lukket klub 

kun for damer. Der er 17 medlemmer af Lørdagspigerne, 

som spiller hver lørdag kl. 8.30. 

Vi betaler 500 kr. ved opstart, pengene går til præmier, 

gaver ved fødselsdage mm.

Der spilles til en intern rangliste, vi får 1 point for at 

møde op + 5 point til vinderen, 4 til toeren osv.

Ved generalforsamlingen er der præmier til nr. 1, 2 og 

3 samlet for året, præmien er gavekort. Den første lørdag i 

måneden spilles der også om præmier.

Klubben starter gerne op ved sommertids begyndelse 

og slutter, når vi går over til vintertid. Der er dog nogen, 

der spiller hele vinteren, men uden point og præmier.

2-3 gange om året spilles der på andre baner, ligeledes 

har Lørdagspigerne en årlig tur med overnatning – enten 

indland eller udland.

Sidste år havde Lørdagspigerne fællestræning med 

Frank og Klaus, som klubkassen betalte.

Kontakt: Lise Bjørnhardt. 

Morgenfruerne

En lille eksklusiv dameklub på kun 16 medlemmer, som 

startede sidste år. Klubben har ingen optagelseskrav. 

Klubbens kontaktperson er Lis Kristiansen som kan kon-

taktes på mail jahns.kristiansen@mail.dk

Morgenfruerne spiller hver lørdag med start kl. 8.00 i 

perioden 1. april - 31. oktober.

Erhvervsklubben

Når vi nu er igang med en præsentation af klubber i klub-

ben, så kan man ikke komme uden om klubbens flagskib 

– Erhvervsklubben.

Denne klub har mere end 70 virksomheder og enkelt-

personer som medlemmer. Formålet er at støtte elite-

arbejdet i klubben, samt styrke det sociale sammenhold 

medlemmerne imellem.

Erhvervsklubben afholder to årlige Elite-am turnerin-

ger, samt en årlig udflugt. Desuden bliver der i årets løb 

arrangeret foredrag, træningssamlinger. Desuden støtter 

Erhvervsklubben flot op om golfklubbens hjemmekampe 

ved at arrangere frokost for medlemmerne i restauranten.

Du kan læse meget mere om Breinholtgård Erhvervs-

klub på hjemmesiden www.bgke.dk 

Mail: golf@bgke.dk

Jakob Kristensen 
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Søndag den 26. marts 2011 mødte alle deltagere i BGK 

Elites træningslejr veloplagte frem i Billund Lufthavn, med 

henblik på samme dags aften at rejse til Catalonien, hvor 

årets træningslejr foregik. Forventningerne til træningslej-

ren var øget over tid, og ikke mindst siden beslutningen 

om at træningslejren skulle foregå i Spanien og ikke som 

de foregående år i Portugal eller Sydafrika. Og det skulle 

vise sig at forventningerne langt hen ad vejen skulle blive 

indfriet.

10. hul – set fra teestedet – bunker i højre – vand i venstre!

Efter ankomst 27. marts om morgenen – kl. var ca. 

01.00 – krøb alle deltagere til køjs, for at være klar til første 

dag på Torra Mirona banens træningsanlæg.

Træningsanlægget blev benyttet hver formiddag i 

tids rummet 8.00-12.00. I tilknytning til drivingrange var 

to væsensforskellige puttinggreens og to forskellige ind-

spilsområder, hvilket bidrog til stor variation i trænings-

aktiviteterne.

Drivingrange – rigtig og meget grønt græs – fedt!

Putteanalyse 

og svinganalyse – det dúr!

BGK ELITE – RAPPORT FRA TRÆNINGSLEJR 2011!
Dele af BGK Elite deltagere– fotograferet på 3. dagen!

Fortsættes…
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Svinganalyse og anvendelse af »puttelaboratoriet« 

var faste elementer, der bidrog til at hver enkelt spiller 

hurtigst muligt fik fokuseret den tekniske træning imod 

de rette dele af svinget.

Udover de tekniske elementer i træningen, blev der 

med udgangspunkt i individuelle »Golfprofiler« på hver 

enkelt deltager, gennemført samtaler med henblik på 

fastlæggelse af mentale fokuspunkter med tilhørende 

øvelser. Alle spillere identificerede to til tre punkter som 

fokus skal være rettet imod i forbindelse med træning 

og træningsspil i de kommende runder. Den mentale 

del af spillet øves ikke ved anvendelse af undenadslære 

eller anden teori – det øves på banen. Alt sammen med 

det formål, at udvikle kreativitet, sikkerhed og at kunne 

træffe de rigtige beslutninger under pres. Den mentale 

del af golfspillet udgør ca. 80% af spillet, hvorfor det var 

relevant også at fokusere på dette område i forbindelse 

med træningslejren.

Deltagerene havde i øvrigt den fornøjelse, at blive ind-

budt til en kort præsentation af værktøjerne der anven-

des i forbindelse med mental træning. Grundlæggeren af 

Fa. Garuda A/S, der har udviklet værktøjet, har et kursus-

center i tilknytning til Torra Mirona banen. Hele truppen 

aflagde Finn Havaleschka et besøg den første dags aften. 

En oplevelse for alle. Finn der er afbilledet i forreste række 

længst til højre på det første billede, deltog i øvrigt aktivt 

i flere af Elitetruppens aktiviteter. 

Siesta!

Midt på dagen blev der afholdt en kort »siesta« – eller 

på dansk en kort frokost – i hotellets restaurant. Der var 

ca. 50 meter fra hotel til 1. tee, restauranten lå inde på 

hotellet, og der var ca. 200 meter til træningsanlægget. Så 

transport og spildtid var der ikke meget af.

Efter frokost blev der hver dag spillet 18 huller – 

enkelte dage endda 36 huller – på Torra Mirona banens 

spændende og for mange deltageres vedkommende 

udfordrende huller. Banen er anlagt således, at for-ni snor 

sig imellem let kuperet terræn, bebyggelse og en smule 

»tilfældigt vand« (læs – søer), hvorimod bag-ni generelt 

er relativt flade huller, ligeledes omkranset af huse og 

bevoksning.

Langt de fleste huller er karakteriseret ved at være 

omgivet af trærækker, om end meget overskuelige, samt 

en ikke dræbende rough, således at skulle man vælge 

at spille sin bold ind i rough eller tilsvarende, da kunne 

bolden i langt de fleste tilfælde findes.

Alle dage var plan- og tilrettelagt med teknisk træ-

ning, kortspil og mental træning forud en god solid runde 

golf. Alle deltagere var i gang med golf ca. 12 timer hver 

dag, og alle gik til sagen med fynd og klem. Det skal i rela-

tion til træningslejren generelt og benyttelse af anlægget 

som helhed bemærkes, at BGK Elite stort set havde et træ-

ningsanlæg og en 18-hullers golfbane til rådighed alene! 

En helt unik situation, der i høj grad bidrog til ro, fokuse-

ring og målrettethed i forbindelse med træning og spil.

Humøret var generelt højt fra morgen til aften, hvilket 

måske også skyldes gode temperaturer på ca. 16 - 20 

grader og let vind hver dag. Ideelt til golf, og klart en 

yderligere motivation for alle, når man kommer fra det 

høje nord og de klimatiske betingelser vi har her. Enkelte 

var belastet af lidt halsbetændelse, samt et par enkelte 

vabler. Derudover var der kun gode meldinger på sund-

hedssiden.

Puttekonkurrence!

Der er blevet gennemført en puttecup, med slagspils-

kvalifikation og selve cup’en efter hulspilsprincippet. 

Puttecup blev vundet af Søren Gammelgård Nielsen hos 

herrerne og af Min Guldberg-Hansen hos damerne.

Afsluttende – og i øvrigt ikke mindst vigtigt – rigtig 

stor tak til Breinholtgård Erhvervsklub for støtten til og 

dermed muligheden for at eliten kunne gennemføre 

denne nu årligt tilbagevendende aktivitet. 

Alle deltagere er nu klar til at yde den afsluttende 

indsats frem imod sæsonstarten den 30. april 2011.

Det er bare super godt – stor tak til Erhvervsklubben 

for den støtte som alle deltagere er bevidste om og sæt-

ter meget stor pris på! 

Kim Meyer

17. og 18 hul – set fra syd.
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Telefon 75 11 57 55
www.bggc.dk

Mad ud af huset
Vi har også mad ud af huset til din næste fest, 

lækker gourmet middag for to! 

Velkommen til 
Restaurant Breinholtgård! 

Vi ligger i forbindelse med Breinholtgård Golf Center 

i naturskønne omgivelser.

Vi sætter en ære i at give dig en udsøgt smagsoplevelse 

med en venlig og behagelig service i en afslappet atmosfære. 

Hold din næste fest hos os
Du har også mulighed for at holde din selskabsmiddag 

på Restaurant Breinholtgård. 

Vi har stor erfaring i selskaber 

og ved hvor vigtig netop dit arrangement er. 

Derfor har vi altid personale nok i både køkkenet 

og i restauranten og vi begrænser altid antallet af arrangementer, 

så vi er sikre på, at du får den bedste service 

og at den bestilte menu altid er lavet af friske råvarer 

i den bedste kvalitet. 

Forkæl f.eks. dine gæster med en lækker buffet, 
samt øl, vand og vin ad libitum fra kun kr. 445,- pr. person.

Læs mere på vores hjemmeside www.bggc.dk, 

kan du se forskellige menu-forslag 

som inspiration til dit næste arrangement.



Breinholtgård Golf Klub inviterer til:

Åben junior- og ynglingeranglisteturnering over 54 hullerSpilles den 9.-10. juli 2011på Breinholtgård Golf Center
Læs mere på www.westcoastmasters.dkTilmelding på www.golf.dk

Titelsponsorer:

&&

Breinholtgård Golf Klubs Elite- og Juniorafdeling har 

med stor succes gennemført ynglinge- og juniorrangli-

steturneringen »Titleist West Coast Masters«. I år tegner 

turneringen til igen at blive endnu større – selv navnet 

er blevet længere: Titleist & FootJoy West Coast Masters! 

De to titelsponsorer hører til blandt de mest populære 

mærker inden for golf og ejes begge af firmaet Acushnet 

Golf, som har ønsket at involvere sig yderligere i turne-

ringen. Det betyder, at vi igen i 2011 indbyder til den 

præmiemæssigt største golfturnering for junior/ynglin-

gespillere i Danmark! Klubben har med Titleist & FootJoy 

som titelsponsorer, fortsat mulighed for at gennemføre 

en særdeles attraktiv golfturnering for den bedste del af 

landets junior/ynlingespillerne.

Turneringen gennemføres i 2011 over tre dage. Den 8. 

juli er der prøvespil efterfulgt af et fællesarrangement på 

golfcentret. Selve turneringen gennemføres i weekenden 

9.-10. juli på Breinholtgård Golf Center.

Turneringen forventes at blive gennemført med indtil 

72 spillere fra Danmark og om muligt med deltagelse af 

spillere fra de øvrige nordiske lande. Mere end 50 frivillige 

hjælpere fra Breinholtgård Golf Klub vil igen bidrage til at 

dette arrangement bliver en lige så sportslig superople-

velse for såvel deltagere, som alle de forventede tilskuere, 

som i 2009 og 2010. Alle hjælpere fra 2010 har naturligvis 

fortrinsret med henblik på at hjælpe, men nye er endog 

meget velkomne. 

Turneringen vil blive gennemført som en 54 hullers 

slagsspilsturnering, der efterfølges af en »shoot out«, 

hvor de syv spillere med den bedste scores og et enkelt 

wildcard, vil dyste om førstepræmien i form af et golfsæt 

og andre spændende præmier. 

Arrangementsudvalget har arbejdet på at videreud-

vikle konceptet for dette arrangement, og er så småt ved 

at være klar til de afsluttende aktiviteter. Lige nu er der 

flere nye tiltag i spil omkring Get together arrangemen-

tet fredag aften. Desuden arbejdes der også på at få en 

tilskuertribune sat op ved 18. hul – stort skal det være!

Rent sportsligt er der stadig plads til forbedringer, da 

det kræver hårdt arbejde at lokke sig de allerbedste spil-

lere til Breinholtgård. Vi havde dog den glæde, at sidste 

års vinder hos drengene 15-årige Kevin Chen fra Værløse 

siden er kommet på landsholdet. Måske han kan få nogle 

af vennerne fra landsholdstruppen overtalt til også at 

spille Titleist & FootJoy West Coast Masters i 2011…

Breinholtgård Golf Klub og arrangementsudvalget 

for Titleist & FootJoy West Coast Masters 2011 ser frem til 

et mindst lige godt arrangement som i 2010. Følg med i 

udviklingen på turneringens hjemmeside – www.west-

coastmasters.dk, hvor man bl.a. også kan se mange flotte 

billeder fra turneringen i 2009 og 2010.

Vel mødt til nogle spændende dage på Breinholtgård 

Golf Center!

WEST COAST MASTERS
HAR VOKSEVÆRK - IGEN!

Vil du være hjælper?

Skulle du have interesse i at give en hånd med en af 

dagene bedes du henvende dig til Knud Erik Laursen 

enten ved at skrive dig på det ophængte opslag i foyer-

en eller via mail kel@tuegruppen.dk (Mail skal mærkes 

med titlen »Hjælper TWCM 2011«)

Vil du være sponsor?

Skulle du have interesse i at være sponsor på et hul, 

eller på anden måde at synliggøre din virksomhed 

i forbindelse med dette arrangement, da bedes du 

henvende dig til den ansvarlige for sponsorer m.v. 

der i år er Børge Frøkjær via mail fester@bbsyd.dk (Mail 

skal mærkes »Sponsor TWCM 2010«), herefter vil du få 

tilsendt det udarbejdede sponsorkoncept.

Årets plakat med Lasse Boye som blikfang.
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Peter  Bæk blev vinder af

»Shoot-out 2010«



KLAR TIL EN NY SÆSON 
- og vi har igen i år rigtig mange tilbud til klubbens junio-

rer og til forhåbentlig nye medlemmer. 

Træningen er i fuld gang og vi ser frem til en god sæ-

son med mange gode oplevelser på golfbanen.

Vi tilbyder alle juniorer at deltage i matcher både på 

egen bane og på fremmed bane. Der er igennem DGU, 

Distrikt 3 og vores gamle Ribe Amt mange muligheder 

for at komme ud og spille turneringer. Så snart man er 

frigivet, er der turneringer, der henvender sig til dig.

Fredag er stadigvæk »junior-dag« på Breinholtgaard, 

hvor der afholdes forskellige matcher. Vi har bl.a. Statoil 

Open, Forældre/bedsteforældre-match, Ryder Cup, Ven- 

og veninde-match og en fredag i august er der boldop-

samling i søen på hul 2 og 7 på Skoven. Der vil altid stå på 

tavlen i »Ugens spilleplan«, hvor vi spiller og vi har røde 

flag i bag’en, så vi er til at kende. Fredag er den dag, hvor 

vi i fællesskab kan give de gode golf- og etiketteregler vi-

dere, det er bl.a. den dag, hvor vi snakker om regler, gode 

manerer, dress code og meget andet.

Tirsdag den 3. maj får vi besøg af Pyrus! Jan »Pyrus« 

Linnebjerg kommer for at fortælle os om Oswalds Even-

tyrlige Golfregler. Pyrus er jo kendt fra julekalenderen, 

hvor han med sin nysgerrige, sjove og »fuld af ballade«-

figur har fornøjet vi fleste. Vi 

har derfor også en forventning 

om, at han kan hjælpe os til at 

få frisket golfreglerne op på en 

sjov og lærerig måde, så vi alle 

kan huske dem. Ta’ en ven eller 

veninde med til en aften med 

Pyrus – og Oswalds Eventyrlige 

Golfregler. Tilmelding på hjem-

mesiden.

Vi har i samarbejde med 

KD-selskabet lavet et »Junior 

par 3-bane medlemskab«, for nye juniorer som synes, 

at par 3-banen er stor nok! Når man har et »Junior par 

3-bane medlemskab«, må man benytte par 3-banen, 

så meget man vil, og man får mulighed for at deltage i 

træning hver fredag fra kl. 15 - 16 sammen med andre 

juniorer. Medlemskabet giver også ret til at deltage i fre-

dagsmatcher, som afholdes efter træningen fredag efter-

middag og man har mulighed for at deltage i de sociale 

arrangementer som afholdes i juniorafdelingen. Så her er 

alle tiders mulighed for at komme i gang med golfspillet!

God sæson til alle.

På vegne af juniorudvalget

Pernille Dam

ECCO SPORTS FARM
– et hyggeligt arrangement som juniorafdelingen arran-

gerer ca. to gange om året, hvor der er plads til at 20 ± et 

par stykker. Dagen starter tidligt, så vi rigtig kan få noget 

ud af turen. Vi mødes om morgenen på Breinholtgård, 

hvor vi så samlet kører ned til Ecco Sports Farm i Tønder i 

små minibusser.

Når vi så når ned til centret, efter en hyggelig køretur 

med snak og grin, er der handlet til, at alle kan få et rund-

stykke, og Ecco Sports Farm sætter en kaffe-/kakaoma-

skine til rådighed, der bliver brugt flittigt, altså indtil den 

løber tør for kakaopulver og der går ikke mange minutter. 

Vi starter med at blive delt op i 2 hold, hvor det ene 

hold træner det korte spil, og det andet hold det lange 

spil. Dem som træner det lange 

spil, bliver filmet en efter en, så vi 

selv kan se vores sving. Frank gi-

ver os ud fra filmen råd om, hvad 

vi skal træne. Ved det korte spil, 

laver Peter Ankersø små konkur-

rencer, hvor der bliver puttet og 

chippet mod hinanden 2 og 2.

Efter 6 timers golftræning/sjov 

hopper vi alle i busserne igen, og 

turen går mod Ribe, hvor McDo-

nald’s skal besøges, inden turen 

går hjem til Breinholtgård igen.

Tak til Frank og Peter for en 

god/sjov tur.

Skrevet af Frederik Thrane

Den 10. december 2010 inviterede juniorafdelingen 

juniorerne til at besøge ECCO Sports Farm i Tønder. Frank 

Atkinson og Peter Ankersø var med som trænere.

ECCO Sports Farm består af en udslagsbane samt 

indspil/puttegreen. Frank havde taget videoudstyr med, 

så alle spillere fik filmet deres sving, blev undervist og fik 

gode træningsråd/øvelser til resten af vinteren. Peter An-

kersø har som pro-spiller en masse ideer og gode øvelser 

til at blive en bedre golfspiller, så det var en lærerig dag. 

Tak til Frank og Peter for hjælpen.

På vegne af Juniorafdelingen.

Søren Thybo
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JUNIORAFSLUTNING 2010
Afslutningsmatchen 2010 blev igen afviklet med Valtor 

Offshore som sponsor – en stor tak til dem. Men som 

noget nyt, blev matchen afviklet som en Ryder Cup.

Mathias Gladbjerg og Frederik Wehner var de to spil-

lende kaptajner, som skulle sætte hold og sørge for god 

hold ånd og fair afvikling af matcherne. Ryder-cup er som 

bekendt en hulspilsmatch, hvor der bliver dystet i fourso-

me, fourball/bestball og singler. Vores match blev afviklet 

på både stor og lille bane og de spillere, som kun spillede 

ni huller golf, raflede de sidste ni huller i klublokalet. Alle 

matcher betød samlede point til ens hold. Der var 28 

deltagere og der blev spillet om 27 point.

Mathias var kaptajn for det grå hold og Frederik var 

kaptajn på det røde hold. Da matchen blev afviklet sidste 

weekend i oktober, havde vejrguderne skruet lidt op for 

efterårsvejret, så holdenes kendetegn var grå og røde 

hatte – hattene ses stadigvæk i stor stil på BGK’s anlæg.

Stort set alle matcher var spændende og hele match-

en blev først afgjort, da sidste match var på hul 18. Mads 

Møller Jensen og Frederik Wehner vandt 2-0 over Kasper 

Frank og Chris Erlandsen i deres fourball/bestball og sør-

gede dermed for, at sejren gik til rødt hold.

Efter matchen var der fællesspisning i klublokalet, 

hvor både dagens vindere blev fejret og andre af årets 

gode resultater blev belønnet.

Årets STATOIL-pokaler blev uddelt til de spillere, som 

havde vundet STATOIL-matchernes gennemgående 

turnering – 5 matcher spillet på fredage fordelt over 

året. Kasper Nielsen vandt C-rækken, Kasper Frank vandt 

B-rækken og Viktor Børsmose vandt A-rækken. Tillykke til 

jer alle 3. 

Vi havde i 2010 mange gode resultater. Camilla Kri-

stensen, Rikke Bernhard, Søren B. Thomsen og Mathias 

Gladbjerg klarede sig alle godt i ranglisteturneringerne, 

dog var Camilla »topscoren« med 5 vundne turneringer. 

I DGU’s holdturnering gik to hold ud af fire videre til mel-

lemrundekampene. I JDT havde vi 3 spillere – Frederik 

Wehner, Anders Møller-Jensen og Jakob Dam – med ved 

Distriktsfinalerne, som blev afholdt på Sydfyn 3 dage i 

efterårsferien. I Ribe Amts Junior Tour (RAJT) gik det dog 

knap så godt, vi måtte nøjes med en tredjeplads!

Til slut skulle Årets junior findes. Trænerteamet havde 

haft flere emner og det havde været svært at vælge, men 

kåringen faldt på Morten Dam og Franks flotte ord til ham 

var bl.a.: Du er flittig, du passer din træning, altid hjælp-

som og en god kammerat. Du spiller mange turneringer 

– RAJT, Mini-Tour, DGU’s holdturnering, du spiller med 

venner og familie. Morten du er Årets Junior 2010 på 

Breinholtgård. Et stort tillykke til Morten fra juniorudval-

get.

Så var dagen faktisk forbi, men som noget nyt, og en 

overraskelse for de fleste, var der endnu en kåring. Rikke 

Thrane fik en stor buket blomster og en tak for hendes 

store indsats ved bl.a. fredagsmatcherne. Der er mange 

fredage i løbet af en golfsæson, men Rikke forsøger at 

komme til dem alle. 

Det var en rigtig god dag og afslutning på golfsæso-

nen 2010. Mon ikke gråt hold kan få revanche i den kom-

mende sæson.

På juniorudvalgets vegne

Pernille

Rødt hold – vinder af afslutningsmatchens Ryder Cup.

Fra venstre bagerst: Morten, Mads, Sebastian, Peter, Frederik, 

Viktor og Christian. Fra venstre forrest: Frederik, Simon, Jesper, 

Lasse og Jonathan.

Morten Dam, som blev Årets junior.

Rikke Thrane, som fik titlen Årets Hjælper.
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Juniorafdelingen havde onsdag d. 23 marts besøg af 

kostvejleder Merete Espensen.

Det var en lærerig aften for junior og ikke mindst for 

deres forældre. Vi var ca. 30 børn/unge og voksne.

Merete fortalte om, hvor vigtigt det er, at man får den 

rigtige mad og væske i løbet af dagen, så man kan yde 

det bedste i skolen og til træning.

Uanset hvilken sport, der tales om, medfører trænin-

gen et øget behov for energi, som skal dækkes via kosten. 

Øget træningsmængde medfører oftest en øget appetit, 

derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at øge kost-

en i takt med at træningsmængden øges.

Sørg for at få de tre hovedmåltider. Placer så 2-3 mel-

lemmåltider i løbet af dagen, mellemmåltiderne giver en 

jævn tilførsel af energi, det er en fordel i forbindelse med 

træning, men også for koncentrationsevnen i løbet af 

dagen.

Et mellemmåltid kan godt bestå af frugt, men husk at 

energiindholdet er relativt lavt, til at sikre nok brændstof 

til muskler og hjernen, så husk at supplere frugten f.eks. 

med lidt brød, nødder og rosiner.

Når man dyrker sport bruger kroppen primært kulhy-

drater som brændstof, så når man træner meget, har man 

brug for ekstra kulhydrater.

Kulhydrater findes i groft brød, ris, pasta, havregryn, 

kartofler, majs, bønner og tørrede frugter.

Det anbefales at man spiser 6 stk. frugt/grøntsager 

om dagen (ca. 600 g), det er lige meget, om de er rå eller 

kogt. Det er også vigtigt, at man spiser 200-300 g fisk om 

ugen (f.eks. makrel, tun, laks) samt kød og fjerkræ, så man 

får dækket behovet for protein og jern.

Det er en stor fordel at få lagt en god bund om morge-

nen – ikke med Coco Pops, men med havregryn f.eks., det 

vil gøre det nemmere at koncentrere sig og gennemføre 

dagens træning.

Man skal helst spise et større måltid 3-4 timer før træ-

ning og et mellemmåltid 1-2 timer før træning.

Ved daglig træning er det fornuftigt at spise efter 

træningen (helst indenfor 1/2 time), da musklerne lige 

efter træning er ekstra hurtige til at optage og lagre kul-

hydrater. Man kan f.eks. spise en bolle eller en banan og 

en håndfuld rosiner. Hovedmåltidet skal spises 1-2 timer 

efter træningen. Det med Marsbaren er ikke helt godt, vi 

må maksimalt få 10% sukker om dagen.

Man skal helst undgå at spise og drikke noget med for 

højt sukkerindhold, da det giver en kraftig stigning i blod-

sukkeret og efter kort tid vil blodsukkeret styrtdykke og 

man får et lavere energiniveau, når det er lavt så kommer 

trætheden frem og man taber koncentrationsevnen. Snup 

f.eks. en rugbrødsmad, det holder blodsukkeret stabilt. 

(En alm. dåse cola indeholder 25 sukkerknalder…)

Det er meget vigtig at drikke rigeligt med væske 

(gerne vand). Et væsketab på bare 2% af kropsvægten 

(p.g.a. at man sveder) kan få hjerterytme og kropstempe-

ratur til at stige, denne tendens kan forringe musklernes 

arbejdsevne med hele 20%.

Ud af de 2-3 liter væske vi alle bør drikke om dagen, 

bør en halv liter være mælk.

Alle golfspillere kan få gavn af bedre kostvaner og den 

rigtige væskemængde.

Ved at spise sundt og få tilstrækkeligt med væske, vil 

man kunne opretholde et højt energi- og koncentrations-

niveau under hele golfrunden.

Tusind tak til Merete for et godt og inspirerende 

foredrag. Der var ingen »løftede pegefingre«, men blot 

en god snak om, hvad der er godt at spise og hvad der 

er knap så godt – og ikke mindst så en opfordring om at 

spise varieret.

Tak for en hyggelig aften 

Juniorudvalget

KROPPEN HAR BRUG FOR BRÆNDSTOF

Merete Espensen i baggrunden sammen med de nu kostbevid-

ste juniorer.

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk
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OFF-GOLF
HVAD ER NU DET? 
Ja, det vil de fleste nok spørge sig selv om. Er det en ny 

spilleform indenfor golf? Ja, i hvert fald i Breinholtgårds 

juniorafdeling. 

I efteråret besluttede vi i juniorafdelingen i samar-

bejde med Henrik Wehner (Frederik og Kristines far), at 

fortsætte træningen af de unge juniorer hen over vinte-

ren, samt styrke sammenholdet i gruppen. 

I samråd med Frank Atkinson, kom vi frem til nogle 

ting, vi mente, vi kunne forbedre hos juniorerne inden 

den nye sæson skulle i gang, såsom smidighed, styrke, 

balance og kostbevidsthed. Henrik udarbejdede en række 

øvelser og lege, hvor førnævnte mål indgik. Henrik har i 

mange år trænet unge ishockeyspillere med stor succes. 

Vi lavede et væddemål med Frank om, at vi kunne få de 

unge mennesker til at stå på en balancebold og lave golf-

sving inden off-golfsæsonen var slut – og det lykkedes. 

Nu er vi bare spændte på, hvornår Frank kan!

Der har været 26 tilmeldte juniorer i alderen 8-16 

år, drenge og piger – og det er ikke gået stille for sig. 

Tror nok at pulsen har været høj hos både børnene og 

trænerne en gang imellem… Men sjovt og hyggeligt har 

det været og en fornøjelse, at se så mange møde op hver 

søndag – også selvom det ikke altid har været nemt at 

få dem hjem igen. Sammenholdet er i hvert fald styrket i 

gruppen. 

Tak for den store opbakning fra alle jer juniorer og 

forældre samt en stor tak til Henrik for en kanonindsats.

Juniorafdelingen

En juniors beretter om off-golf

Selvom golfbanen har ligget stille hen i store dele af den 

kolde danske vinter, så har klubbens juniorer ikke slappet 

af. Igennem hele vinteren har der hver søndag på Hjerting 

Skole været off-golf. 

Som navnet antyder, så har det ikke noget decideret 

med golf at gøre, men så alligevel en hel del. For efter-

hånden ved man også, hvor vigtig den fysiske form er, for 

at man kan »skrue en god runde sammen«.

Ved hver træning er vi startet med at lave en golfrela-

teret opvarmning, som vi i sæsonens løb kan bruge inden 

golftræningen eller turneringerne. Efter opvarmningen 

har vi som regel lavet halvdelen af hallen om til et »fitness 

center«, hvor vi har lavet forskellige styrketræningsøvel-

ser, imens der i den anden ende er blevet spillet bl.a. ba-

sketball, floorball og fodbold for at få lidt konditionstræ-

ning. Efter styrketræningen har vi fået frugt, som Pernille 

har stået for at have med hver eneste gang. Det sidste vi 

har lavet hver gang er at få spillet noget bold, som regel 

har det været fodbold.

Alle de juniorer, som har deltaget i træningen, har 

været enige om, at det har været et super tiltag fra junior-

afdelingen og vi håber på, at det vil fortsætte igen til 

næste år.

Kasper Frank

Off-golf – koncentration, sammenhold og guf!
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BEGYNDERUDVALGET
Begynderudvalget er parat til at trække i arbejdstøjet og 

har udfyldt kalenderen med aktiviteter for sæson 2011. 

Som noget nyt arrangerer golfcenteret to turneringer, 

hvor man kan tage en ikke-golfer med. Den første blev 

afviklet søndag den 3. april og næste gang spilles der 

lørdag den 30. april.

Informationsaften for nye medlemmer holdes den 

første onsdag i hver måned kl. 18. Begynderudvalget vil 

stå for dette.

Den 10. april blev der, i lighed med tidligere år, afholdt 

»Golfens Dag« med åbent hus på Breinholtgård.

Begynderprogrammet, som skal gennemføres med 

henblik på at opnå »golfkørekortet« er stort set uændret.

Begynderudvalget består i år af Bodil Eskildsen (for-

mand), Mogens Huld Andersen, Povl Erik Buhl, Benthe 

Egelund, Erik Knudsen, Anne-Grete Nielsen, Steen Nyberg 

og Lene Thomasen. Klubdommer Kim Meyer forestår 

regelundervisningen.

Iøvrigt henvises til oplysninger og nyhedsbreve på 

hjemmesiden.

Med ønsket om en god golfsæson,

Bodil Eskildsen, Begynderudvalget

Hole in one sponsor ved onsdags/begyndermatch

Efter at have lavet en sponsoraftale med Bravo Tours for 

2011 sæsonen udlodder Bravo Tours et rejsegavekort på 

5.000 kr. til den første som laver en hole in one i onsdags-

matcherne på 18 huls banen.

I begyndermatcherne på par 3 banen udloddes også 

en hole in one præmie til den første som laver en hole in 

one med et rejsegavekort på 500 kr.

Det vil blive spændende at se hvem der kommer først 

med en hole in one i 2011 sæsonen.

Held og lykke.

Mogens Andersen

Kalender for begynderaktiviteter sæson 2011

Onsdag er begynderdag, hvor alle aktiviteter undtagen 

regelundervisning foregår.

Første onsdag i månederne april-august er der infor-

mationsmøde for nye medlemmer kl. 18.

Alle onsdage fra 27. april til og med august måned 

benyttes Ådalens hul 1-4 til kvalifikation del 2, som er en 

introduktion til stor bane. Dette foregår kl. 17.00 - 18.30.

Der afholdes regelmoduler en gang om måneden 

undtagen i juli. Se tidspunkter nedenfor og på opslags-

tavlen. Alle dage kl. 19.00 – 21.30.

April Maj Juni August

Del 1 07 05 09 11

Del 2 20 19 21 25

Onsdagsmatch spilles på par 3-banen og som 9 hullers 

match på 2 sløjfer på stor bane hver onsdag fra 27. april 

til og med 14. september. Der spilles på skiftende sløjfer 

Onsdagsmatchen starter den første onsdag efter påske kl. 

18. 

Husk tilmelding på begyndertavlen! Medbring grønt 

spillebevis og mød i god tid.

Onsdag 20/4 kl. 17: Introduktion til par-3 banen. Mødetid 

16.45 i lobbyen.

Onsdag 27/4: Sæsonstart for Onsdagsmatch og alle prøver 

og aktiviteter for nybegyndere. Prøver foregår kl. 17, 

matcher kl. 18.

Lørdag 30/4 kl. 13: »Ta´ en ven med«-match, hvor en 

ikke-golfer kan spille med.

Onsdag 4/5 og efterfølgende onsdage indtil sæsonafslut-

ning: Alle aktiviteter for nybegyndere og Onsdagsmatch 

på par 3-bane og på stor bane.

Onsdag 14/9: Afslutningsmatch.

Tak til alle vore sponsorer

Begynderudvalget

•
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Matchformen »Sokrates« optræder i 

dag på mange klubbers turnerings-

programmer.

Sokrates var jo en gammel græsk 

filosof – i øvrigt med et dårligt ry 

og et sørgeligt endeligt – og han 

spillede i hvert fald ikke golf! Det gør 

man naturligvis i dagens Grækenland 

og med en organisation for sporten 

som i alle andre lande – altså med 

nationale mesterskaber og også med 

Åbne Græske Mesterskaber.

Blandt Esbjerg Golfklubs med-

lemmer fandtes der også tidligere 

mange gode spillere, der på nationalt 

plan gjorde en god figur ved Danske 

mesterskaber, i såvel single som for 

klubhold. 

En af disse var Ole Wiberg, der 

deltog mange steder, og han kom 

i 1968 hjem med en kæmpemæs-

sig pokal, som han havde fået som 

vinder af det Åbne Græske Amatør-

mesterskab.

Denne pokal donerede han til 

Esbjerg Golfklub med ønske om, at 

den blev udsat som vandrepræmie i 

en match , der havde et godt socialt 

islæt for klubbens liv.

Klubben tog med glæde mod 

pokalen og fulgte Oles ønske med 

etableringen af en turnering, der 

løb gennem hele sæsonen med en 

match hver måned.

Resultat blev en Fourball hold-

turnering med individuel tilmelding. 

Turneringsledelsen foretog holde-

nes sammensætning under hensyn 

til den enkelte spillers handicap 

på en sådan måde, at alle hold fik 

nogenlunde samme styrke. (Tilmel-

dingslisten blev selvfølgelig inddelt 

i handicapgrupper). I den enkelte 

match var holdet vinder, men hver af 

holdets spillere fik personligt tilskre-

vet point. Når sidste match var spillet, 

var den spiller, der havde opnået flest 

point vinder og fik sit navn graveret 

på pokalen – og naturligvis kom der 

»champagne« i skålen – og det blev 

drukket. En festlig sæsonafslutning.

Det var så historien bag matchfor-

men »Sokrates”!

Erik Knudsen

SOKRATES OG GOLF 
– HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

Breinholtgård Golf Center har for et 

par år siden anskaffet sig en hjerte-

starter. Den hænger på hjørnet i 

foyeren mellem de fire opslagstavler.

Forhåbentlig kommer den aldrig i 

brug, men det vil være godt, om alle 

medlemmer orienterede sig om, hvor 

hjertestarteren er placeret, så man 

hurtigt kan få fat i den.

Når et menneske pludselig falder 

om med et hjertestop, gælder det 

om at reagere hurtigt med første-

hjælp og få tilkaldt hjælp. Her kan 

hjertestarteren hjælpe.

Næsten alt personale på Gården 

har deltaget i førstehjælpskursus inkl. 

træning i hjertestarteren. Så i åb-

ningstiden vil der altid være én som 

har kendskab til at bruge hjertestar-

teren. Heldigvis er den lavet sådan at 

ALLE kan bruge den. Du kan simpelt-

hen ikke gøre noget forkert, da du 

bliver vejledt hele vejen igennem. 

Chancen for overlevelse stiger 

betydeligt, hvis man i sin nærhed har 

en hjertestarter placeret, så det er 

muligt inden for de første 5 minutter 

at afgive det første stød.

Det er derfor en god idé at have 

klubbens telefonnummer 7511 5700 

indkodet på mobiltelefonen, når man 

er på golfbanen. Selvfølgelig er den 

sat på lydløs!

Hvis en spiller pludselig falder 

om, ringes straks til klubben og der 

vil hurtigst muligt vil komme en 

person ud med hjertestarteren og 

samtidig tilkalde lægehjælp.

Sidste efterår afholdt vi et Første-

hjælpskursus for de medlemmer 

der ønskede det, hvor de også fik 

træning i hjertestarteren. Der var 16 

deltagere på det kursus. Og den suc-

ces gentager vi igen til efteråret. 

Både Falck og Politiet ved hvor 

den hænger og hvornår den er 

til gængelig (hver dag året rundt 

mellem 6.00 til kl. 23.30). Dvs. at sker 

der et uheld oppe på Vestkystvejen 

og der er brug for en hjertestarter, så 

kan alarmcentralen guide folk ned på 

Breinholtgård Golf Center, hvor de så 

kan hente hjertestarteren. 

Læs mere om hjertestarteren 

på www.hjertestarter.dk. Denne side 

bringer en næsten komplet oversigt 

over hjertestartere i Danmark, så du 

kan også hér finde ud af hvor der er 

en hjertestarter tæt på hvor du bor 

eller arbejder.

VIDSTE DU AT BREINHOLTGÅRD HAR 
EN HJERTESTARTER?
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Så skete det igen, det er næsten helt 

surrealistisk. For anden gang i år var 

banen dynget til af sne.

Vi kunne lige så godt have brugt 

indlægget fra første medlemsblad 

sidste år, men viser dog et par nye 

stemningsbilleder. Smukt er det jo, 

men hvor kunne vi godt have været 

det for uden.

I modsætning til sidste år var der 

hårdere frost og vekslen mellem tø 

og frost hvilket forårsagede rigtig 

meget vand og is på banen, som det 

fremgår af fotoet øverst på siden.

Situationen fik greenkeeperne til 

at bevæge sig ind i skiltebranchen 

med et fantastik flot designet advar-

selsskilt. Som tidligere skiltemand må 

man tage hatten af for den rustikke 

udførelse.

Irriterende – først og fremmest 

fordi vi ikke kunne bruge banen, men 

ikke mindst fordi det igen i år i lang 

tid, forhindrede greenkeeperne i at 

udføre de opgaver, som traditionelt 

hører vinteren til, såsom udtynding, 

oprydning og retablering af stier.

Noget blev det dog heldigvis til:

GOLFBANEN VINTEREN 2010/2011

Par 3 banen:

Fik et meget flot »ansigt« ud mod vejen, som på smukkeste vis indbyder gæster 

til at besøge anlægget.

Sletten:

På hul 1 er der tyndet ud i træerne til højre ved green.

Hul 4 har fået fjernet »ammetræerne« langs vejen for at give plads til udvik-

lingen af de blivende træer.

Bunden er nu synlig så det skulle blive lettere at finde boldene og hurtigt at 

kunne komme videre med spillet.

Ådalen

Her er der generelt tyndet ud i de områder, som ikke blev nået sidste år.
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Skoven:

På hul 6 blev der tyndet ud ved teestedet, så man igen kan skue ud over den 

øvrige del af banen. Endvidere blev hele området ved søen tyndet ud så man 

kan se om man lander i søen. Desuden blev out of bounds forlænget venstre 

om søen.

Hul 7’s venstre side fik klippet den lave bevoksning, så det »Savanne-agtige« 

udseende med enkeltstående træer blev genoprettet.

Hul 9 – her blev der tyndet ud i venstre side så det bliver lidt lettere at finde 

sin bold og dermed forøge hastigheden på hullet. Det samme skete med hele 

området efter stien i højre side, noget eliten, og de langtslående fra rød og gul 

tee, kan få lidt fornøjelse af.

Hullet er jo som bekendt et blindt hul, her har der været tilfælde, hvor både spillere og 

greenkeepe re har været ved at blive ramt, når der blev drivet ud. Det henstilles at alle 

spillere sikrer sig at der ikke er spillere inden for rækkevidde når der slås ud.

Det samme gælder naturligvis greenkeepere, da de jo kan bevæge sig ind på hullet 

uden at køre forbi teestedet. Det er derfor aftalt med chefgreenkeeperen, at når der skal 

arbejdes på dette hul, så startes der tidligt om morgenen for at reducere risikoen for 

at greenkeeperne kommer i fare. Det henstilles derfor til spillere, som er tidligt ude på 

Ådalen, at være ekstra opmærksom på hul 5.

Det skal understreges, at det er og bliver spillernes ansvar, at sikre sig at der er fri bane.

ÅDALENS HUL 5

EFTERLYSNING
Turneringsudvalget vil meget 

gerne udvides med yderligere 

2 medlemmer. Arbejdsopgaven 

er at hjælpe til ved turnerings-

ledelse i forbindelse med klub-

turneringer mv.

Tiltrædelse snarest.

Er du interesseret, kan du 

kontakte Niels Erik Jensen på tlf. 

7515 0759.

Turneringsudvalget.

Løsning på »Julequiz«

I sidste nummer af MedlemsNyt 

bragte vi ovenstående billede af et 

svævende træ. Vil du opleve træet 

med egne øjne, så svæver det i højre 

side af Slettens hul 1, ca. 60 meter før 

green.

Jakob Kristensen

Nu out of bounds efter søen på 

Skovens hul 6
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Svar på Søren Gammelgaard Nielsens indlæg

på generalforsamlingen i november 2010

De medlemmer som deltog i klubbens generalforsamling 

vil huske at Søren havde en lang række spørgsmål og 

gode råd til Baneudvalget fra sig selv og andre elitespil-

lere her i blandt Peter Ankersø. 

Det blev besluttet at besvare og kommentere indlæg-

get i det næste medlemsblad. Det være hermed gjort.

Udvalget inviterede Søren og Peter med til årets første 

baneudvalgsmøde. Her blev indlægget gennemgået 

punkt for punkt. 

Nedenfor anføres spørgsmålene med svar/kommentar 

i kursiv

A. Hvordan er beslutningsprocessen i baneudvalget

Beslutningerne tages i dialog med alle medlemmerne 

i udvalget. Under hensyntagen til de aftaler som er i 

den kontrakt der er med baneejerne.

Møderne følger en fast dagsorden. Desuden opdate-

res et »opgave- og ønskeskema« på hvert møde. Øn-

sker og opgaver prioriteres efter vigtighed og omfang 

og selvfølgelig omkostningerne de medfører.

B. »Tiltag 2010« som var nævnt i baneudvalgsforman-

dens beretning blev generelt opfattet som forkert 

brug af greenkeeperne arbejdskraft, og som kunne 

bruges bedre efter Sørens opfattelse. 

1. Flytte sti på hul 5 Skoven – her var opfattelsen at 

det var et større tidskrævende projekt, men det er i 

første omgang et forsøg med flytte de første ca. 5 m 

af stien op mod teestedet for at undgå trafik tæt ved 

greenbunkeren og dermed bedre græs at spille fra 

foran bunkeren. 

2. Udtynding bag 

teestedet på hul 6 Skoven. I indlægget nævnte 

Søren at spillerne som færdedes her kun gik fra hul 

5 for at slå næste slag og ikke bekymrede sig om 

udsigten. Her ønsker et enigt udvalg at tynde ud for 

at man igen kan skue ud over banen fra hul 6. Det er 

et af de steder hvor man får en fornemmelse af store 

dele af banen og den natur den er placeret i.

3. Hul 7 Skoven reetablering af savanne udseendet 

– her blev udvalgets hensigt misforstået således at 

man troede at der skulle beplantes yderligere. Tvært 

imod, al lav beplantning skal holdes nede og de store 

træer bibeholdes. Heraf »Savanne«-betegnelsen.

4. Udtynding hul 9 Skoven – elitespillerne mener det 

er spild af tid da områderne ikke er i spil fra teeste-

det, det er det for handicapspillere som ofte lander i 

områderne og må lede efter deres bolde og dermed 

forsinker spillet.

5. Udtynding hul 2 og 4 Sletten – samme som med 

punkt 3. Blot drejer det sig her ikke om drivet men et 

af de næste slag. 

Generelt til de fem punkter kan anføres, at det primært er 

vinterarbejde. Derfor kan greenkeeperne ikke udføre nogle af 

de andre opgaver som indlægget lægger op til på samme tid, 

da det er sommeropgaver. 

Med andre ord det vil ikke øge kapaciteten hos greenkee-

perne til at udføre de opgaver som man i indlægget ønskede 

da de ikke kan udføres om vinteren. 

C. Sørens øvrige forslag/kommentarer/kritik:

1. Bunkers i dårlig stand – Det er rigtigt at vore bun-

kers generelt ikke er i tilfredsstillende stand og de har 

løbende været genstand for drøftelser i udvalget. Det 

er galt både med sandkvaliteten og i nogle tilfælde 

også bundforholdene fra dengang da banen blev 

anlagt. Der er som bekendt skiftet sand i øvebunke-

ren ved Skovens hul 1. Udvalget arbejder videre med 

problematikken og vil løbende holde medlemmerne 

orienteret.

2. Backtees falder sammen – er lavet for høje fra start-

en. Er sat på udvalgets opgave/ønkseliste.

3. Lavere klippehøjder på fairways – fremtidig klip-

pehøjde bliver 13 mm som er det laveste som maski-

nerne kan indstilles til.

4. Klipning af greens – klippes 6 dage om ugen. Fri 

klippehøjde 3 mm. Til større turneringer klippes 2-4 

gange dagligt efterfulgt af 2 gange trumling. Til hver-

dag i sæsonen er stimpmeter-hastigheden 9 til 9,5. 

5. Teesteder for langhårede – Der klippes 3 x ugent-

ligt oftere klipning giver flere skader på teestederne. 

Yderligere er det temmelig ressourcekrævende.

6. Ønske om bedre skiltning og målangivelse på 

teestederne. Ikke kun på gul og rød, men også 

på hvid og blå tees – Emnet har ofte været drøf-

tet. Økonomien er ikke til stede i øjeblikket. At der 

arbejdes med løsninger kan ses på Skovens 1. teested 

SVAR TIL ELITEN…
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hvor der er placeret en prøve af en mulig løsning på 

længere sigt.

7. Teestedernes retning er uheldig på nogle huller – 

Enig. Der er iværksat tiltag som retter op på forholdet 

når græsset begynder at gro.

8. Størrelser på greens reduceret siden banen blev 

anlagt – Det er korrekt, men nødvendigt for at kunne 

vende klippemaskiner og andre arbejdsredskaber 

mellem green og greenbunkers.

9. Ønske om at flytte huller på greens hver dag – 

Hullerne flyttes 3 gange ugentlig. Der er ikke kapaci-

tet til oftere flytninger.

10. Ønske om ensfarvede hvide flagstænger for at 

optimere synligheden – Næste gang der indkøbes 

flagstænger bliver de helt hvide.

11. Ønske om klipning af rough i højre side på Slet-

tens hul 8 – Det er et økonomisk prioritering. Der er 

i 2010 ikke blevet klippet så megen rough som i 2009. 

Det skyldes manglende kapacitet. Der hvor der klip-

pes tilstræbes det at få svajende græs som på Skovens 

hul 6 hvor man kan finde bolden.

12. Hvorfor er der så svingende stand henover sæ-

sonen? – Det skyldes en kombination af nødvendige 

»hvilepauser« og økonomi. Udvalget vil tilstræbe at 

overgangene lidt mere glidende så de opleves mindst 

muligt.

13. Mål på sprinklerdæksler – var allerede på opgave-

listen. Løsningsforslag og økonomisk oversigt udar-

bejdes.

Som supplement til ovenstående kan oplyses at udvalget 

har haft yderligere møder med Søren og Peter om kon-

struktive tiltag som inden for de økonomiske rammer kan 

gøre vores bane endnu bedre end den allerede er.

Det er dejligt når medlemmerne viser interesse for 

banen og stiller spørgsmål og fremkommer med kon-

struktive forslag.

I det her tilfælde har det medført, at Peter og Søren 

har fået tilbud om at indtræde i Baneudvalget. Begge har 

accepteret og er nu med der, hvor beslutningerne træffes.

På baneudvalgets vegne 29. marts 2011

Knud Erik Laursen

Baneudvalgsformand

Hvornår har du sidst set din makkers pitchfork - og 

hvornår anvendte din makker den sidst? 

En af de væsentligste årsager til dårlig putning, er ikke 

kun manglende putte-træning! Nej – en anden og meget 

væsentlig årsag er ujævne greens. Hvem kender ikke 

situationen, hvor man sidst på en lørdag eller søndag 

eftermiddag kommer frem til 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!! og ganske teoretisk, men er i mange 

henseender meget sigende i relation til, hvorfor Ordens-, 

Regel og Handicapudvalget i samarbejde med Brein-

holtgård Golf Center og støttet af banekontrollørerne, vil 

motivere spillerne til at holde vores flotte bane i så tip-top 

stand som muligt hele sæsonen!

Hvad er en pitchfork?

En pitchfork er et lille 

instrument, man bruger i 

golf. Når bolden ram-

mer green, bruger man 

pitchforken til at rette 

mærket op. Man bruger 

for det meste kun pitch-

fork når bolden falder 

ned højt oppe fra, men 

nogle greens kan være så hårde at der ikke vil forekomme 

et nedslagsmærke. I så fald da stopper bolden oftest 

langsommere. Et nedslagsmærke bliver repareret, ved at 

stikke enten 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 fravælger ikke at rette et nedslagsmærke op, 

kan der gå op til to uger før det er helet. Pitchforks kan 

købes i shoppen.

BGK Pitchfork Kampagne 2011

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

valget i samarbejde med golfcentret og banekontrollø-

rerne igangsat denne kampagne i sæsonen 2011. 

Formålet er klart – bedre greens hele sæsonen! Målet 

er, at greenkeeperene kan fokusere på at holde greens 

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

vist omfang, allerede midt på sæsonen at skulle ligge 

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 antræffes på banen, om man må se de-

res pitchfork. Er man ikke umiddelbart i besiddelse af en 

pitchfork – og bemærk, man kan ikke lige låne makkerens 

i situationen – da vil man blive bedt om at forlade anlæg-

get og komme igen når man medbringer en pitchfork.

Antræffer banekontrollørerne spillere, der efter at 

have forladt en green, har fravalgt at rette op på ned-

slagsmærker på den pågældende green, da vil man blive 

anmodet om at gå tilbage til den pågældende green, og 

rette nedslagsmærkerne op inden man fortsætter spillet.

God golfsæson til alle.

PITCHFORK KAMPAGNE 2011
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Fire enkle råd

Behøver en golfrunde tage fire timer eller derover? Svaret 

er naturligvis nej, men meget tyder på, at spillet på de 

danske golfbaner bliver stadig langsommere. Følg neden-

stående principper, hvorefter en golfrunde i rask tempo, 

men uden stress, skulle være så godt som hjemme. 

1. Vent med at gå ud på første hul!

En hovedårsag til langsomt spil er, at spillerne for tidligt 

slår ud på første hul. I officielle matcher skyldes det den 

lagte tidsplan, og ved private runder det lettere hektiske 

ønske om hurtigst muligt at komme af sted. Derfor:

• Tag i stedet ventetiden på første tee 

• Vent gerne til alle på holdet foran er helt fremme på 

green 

• Vent med slaget mod green til holdet foran er helt 

væk fra green. Dette lille trick alene giver en meget 

bedre spillerytme for alle og kan fjerne stort set al 

ventetid på runden.

2. Slå ud før du skriver!

Et væsentligt unødigt tidsforbrug finder sted på hvert 

teested, når spillerne først skal til at diskutere hinandens 

score på foregående hul, lede efter nye tees eller bolde, 

ud i busken for at tisse, masser af prøvesving – og hvad 

tiden ellers går med. Derfor:

• Spilleren med honnøren bør gå direkte på teestedet 

og slå sit drive 

• Vent med at skrive scorekort til efter udslaget 

• Find nye tees eller gå i busken undervejs i spillet, når 

de andre skal slå.

Blot to minutter sparet på hvert teested vil korte runden 

af med 36 minutter

3. Vær klar til at spille!

Megen unødig tid bruges på, at alle fire spillere på samme 

hold følges ad ud til boldene, én efter én. Når første spil-

ler har spillet videre, går gruppen samlet til næste bold 

osv. Derfor:

• Gå i stedet straks ud til hver sin bold 

• Foretag straks den mentale forberedelse af slaget 

• Vær klar til at spille når turen kommer. (Hold øje 

bagud, så I ikke bliver ramt!)

Gennemføres denne procedure systematisk, kan der spa-

res mange minutter på en runde

4. Hold øje bagud!

Det er væsentligt at erkende og acceptere, at nogle golf-

spillere spiller hurtigere end andre! Derfor:

• Hold øje med om der nærmer sig hurtigere spillere 

bagfra 

• Find ud af hvem det er, og hvor hurtigt de spiller 

• Er I ved at blive indhentet, så spørg om de ønsker at 

spille forbi 

• Siger de ja tak, så lad dem hurtigst muligt gøre det. (I 

dag siger reglen, at hurtigere spillere skal have lov til 

at gå igennem langsommere spillere – uanset om de 

er én, to, tre eller fire.)

Hvis hurtigere spillere får lov at spille igennem, så snart 

det er muligt, vil mange golfrunder også kunne afkortes 

betydeligt.

Flere gode råd:

Ved at følge de fire råd skærer du en god portion tid af en 

golfrunde, og har du øje for flere tidsbesparende aktivite-

ter, kan det blive til endnu mere. f.eks.:

• Behøver vi at markere 30 cm putts? 

• Behøver vi at læse alle putts fra alle retninger? 

• Behøver vi at lede alle fem minutter efter hver eneste 

skævert? 

• Behøver vi at tage fire prøvesving før hvert slag? 

• Kan vi gå bare lidt hurtigere mellem slagene? 

• Kan vi undgå uhensigtsmæssig placering af udstyr 

omkring greens, når vi skal putte? 

• Kan vi lære golfreglerne bare lidt bedre, så eventuelle 

tvivlsspørgsmål kan afgøres hurtigere?

Lad os hjælpe hinanden og få en rigtig god golfsæson

BGK Ordens-, Handicap- og Regeludvalg

RASKE GOLFRUNDER UDEN STRESS!

NY  LETFORSTÅELIG  INSTRUKTIONSBOG

Danny Sejer Jørgensen har sidste år begået en lille instruktionsbog, 

som i få ord og mange billeder beskriver alle golfspillets facetter - lige 

fra de svære drives til de drilske puts.

Bogen henvender sig især til nybegynderen, men også spillere med 

lavere handicap kan få glæde af den.

»Det er idéen med bogen at læseren ud fra de mange billeder skal få 

en god fornemmelse for hvordan de enkelte facetter af spillet skal udfø-

res« fortæller Danny, der har kaldt bogen »De 10 slag«.

Bogen er på 60 sider og koster 100,- kr. 

Læs mere på hjemmesiden www.de10slag.dk hvor det også er muligt 

at bestille bogen og få den tilsendt direkte.

Eksempel på opslag i bogen.
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Som den opmærksomme læser 

af BGK Elites hjemmeside vil have 

bemærket, var der kaldt til samling i 

forbindelse med en teambuildingdag 

den 27. februar 2011.

Formålet med dagen var at styrke 

og videreføre samarbejde, accept, to-

lerance med videre internt i truppen 

– og samtidig skabe mulighed for lidt 

»grænseoverskridende« aktiviteter.

En af samarbejdsøvelserne omfat-

tede »styltegang«, hvor en af hold-

deltagerne stod på den A-formerede 

stylte, medens de øvrige ved hjælp 

af fire reb forbundet til toppen af 

A’et, skulle få stylten og personen på 

stylten flyttet over en vis distance. En 

udfordrende øvelse, men samtidig en 

øvelse der synliggjorde behovet for 

en plan, en beslutning og kun én der 

bestemmer! Ellers går det ikke!

Dagen startede med et hurtigt 

forhindringsløb, hvor deltagerne 

to og to skulle føre en gardinring 

langs et 225 meter langt tov gennem 

skoven, op og ned, over og under 

træstubbe, samt frem og tilbage over 

åen. Utroligt så langt sølle 225 meter 

kan føles.

Ud over klatring på væg, blev 

der også gennemført træklatring, 

hvor man skulle klatre op og ringe 

med klokken i toppen af træet. Efter 

denne øvelse, tog seks af deltagerne 

imod udfordringen, der bestod i at 

klatre 22 meter op til toppen af et 

grantræ, og i toppen af grantræet 

stille sig i fuld højde på en plade med 

en diameter på en halv meter! Flot 

at så mange tog udfordringen op og 

fuldførte!

Udover træklatring, var der indtil 

flere samarbejdsøvelser og den sam-

lede konklusion helt klart var, at det 

godt kan betale sig at lave en plan, 

at være enige om og fastholde den 

fundne plan, at have tålmodighed i 

processen – og ikke mindst – at fast-

holde viljen til at opgaven skal løses!

Dagen sluttede med en kort 

evaluering – ledsaget af frugt, kaffe 

og saft – hvor alle tilkendegav at 

det var »en fed dag« som bestemt 

skulle gentages! Målet med dagen 

blev nået – nu skal det så alt sammen 

snart afprøves på de grønne fairways!

Tak for fremmøde.

Kim Meyer

TEAMBUILDINGDAG 
I OKSBØL

TIDLIGERE 
LANDSTRÆNER 
PÅ BESØG
I weekenden den 9.-10. april var der 

stor aktivitet i Breinholtgård Golf 

Klub – ikke mindst i eliteafdelingen, 

som begge dage havde besøg af den 

tidligere landstræner Anders Christi-

ansen.

Lørdag stod der »short game 

management« på programmet og 

søndag blev alle spillerne optaget 

på video. Hver spiller blev analyseret 

efterfølgende og efter hvad vi har 

hørt fik alle spillere nogle guldkorn 

med hjem. 

Arrangementet var kommet i 

stand med støtte fra Erhvevsklubben 

og elitespillerne havde to gode dage 

med masser af god træning.
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Puttinggreen i haven

Ølgod-firmaet Blomgreen A/S udfø-

rer alt i jord-, kloak-, beton-, murer- 

og anlægsarbejde, samt havearbejde 

– intet er for småt og intet for stort. 

F.eks. har firmaet også specialiseret 

sig i etablering af puttinggreens i 

kunstgræs. Disse kunstgreens kan 

benyttes hele året og kræver minimal 

vedligehold. Kan anlægges hos priva-

te, ved virksomheder, hoteller mm.

Så skal du være klar til at vinde over 

dine venner, er det et godt stykke 

træningsredskab…

Prisen for 24 m2 med 3 huller lig-

ger på omkring 500,- kr. pr. m2 (uden 

moms).

Læs mere på www.blomgreen.com

NYT TØJ TIL 
ELITEDAMERNE
Divisionsdamerne blev en succes i 

2010 – og i år kommer de til at ligne 

en succes…

Efter oprykningen til Elitedivi-

sionen var det på tide at damerne 

fik nyt spillertøj. Erhvervsklubben, 

samt en række gode sponsorer har 

gjort det muligt for pigerne at være 

klædt ordentlig på til den kommende 

sæson nogle af Danmarks bedste 

klubhold.

I skrivende stund er tøjet indle-

veret for at få broderet logos på, så 

derfor må vi vente med at bringe et 

billede til næste nummer af Med-

lemsNyt.

Elitepigerne siger tak til Breinholt-

gård Erhvervsklub, Blomgreen, Ny-

kredit, Service Group Esbjerg, Skjern 

Bank, thehouseofsteaks.dk, Den 

Jyske Sparekasse og ESE-Holding.

NYT FRA SHOPPEN
Janet og Frank har allerede fyldt shoppen op med de sidste nye varer og ons-

dag den 4. maj kl. 18.30 præsenteres den sidste golfmode inden for mærkerne 

Rönisch, Daily, abacus, Galvin Green og Nike Golf. 

Der har allerede været så stor interesse for dette arrangement , at Janet al-

lerede nu kan melde at alle billetter er solgt!

Demo days

De første demo dage er allerede af-

holdt og den 14. april besøger Wilson 

European Tour Bus Breinholtgård.

Den 19. april kommer Titleist og 

viser deres nyheder på driving range.

Nyt ansigt i shoppen

Søren Nedergaard er i år ansat til at 

stå i shoppen på hverdage. Søren 

begyndte først at spille golf sidste 

år i august, men har allerede nu et 

handicap på under 26. Søren er 24 år 

og uddannet murer, men en truende 

diskos prolaps gjorde, at Søren måtte 

søge nye »græsgange« – og det blev 

altså i Golfstore Breinholtgård.

OMGÅENDE REGELÆNDRING 
PGA. DIDSKVALIFIKATIONER
R&A og USGA har 07 april 2011 offentliggjort en fælles erklæring, hvori beskri-

ves en regelændring, som træder i kraft med det samme. 

Ændringen kommer oven på de mange diskvalifikationer af stjerner for ny-

ligt, hvor TV-seere har opdaget regelbrud, som spillerne ikke selv havde set, og 

efterfølgende rapporteret disse til turneringsledelsen. De nye regler lemper lidt 

på, hvornår man skal diskvalificeres som følge af, at man utilsigtet har »glemt« 

at skrive straffeslag på scorekortet og derfor har skrevet en for lav score på et 

hul. 

Læs mere om regelændringen på Ordens-, Regel- og Handicapudvalgets 

side på www.bggc.dk

Ordens-, Regel- og Handicapudvalgets indsatsområder i 2011 vil være:

• Uddannelse af Regelkyndige/-undervisere i alle klubber i klubben – et til-

bud!

• Regelaftner for klubbens medlemmer op til sæsonstart 2011 – den første er 

18. april 2011

• Anvendelse af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens

• Spillehastighed på banen

• Dress Code

• Færdselsregler (stier benyttes – frem for at gå på tværs af fairways og 

greens!)

• Fletteregler, og endelig

• Hjælp til at spille i henhold til det rette handicap.

God golfsæson 2011

Ordens-, Regel- og Handicapudvalget
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I løbet af vinteren har damernes elitetrup fået en ny spiller – hun 

hedder »kort og godt« Rikke Ahlmann Steckhahn Sørensen – Rikke 

er netop fyldt 19 år og kommer fra Golfklubben Lillebælt. I perioden 

2006-2009 var hun udtaget til juniorlandsholdet og med handicap 

3,0 har hun igennem en del år spillet 1. single på Lillebælts damehold 

i 2. division.

Rikke føler, at hun allerede er faldet rigtig godt til på eliteholdet, 

og synes - at hun har fået en fantastisk velkomst, som hun er meget 

taknemlig for. Hun synes ganske enkelt at alle både holdkammerater, 

træner og det team der er omkring holdet er noget ganske særligt...

»I mine ugentlige besøg i klubben, har jeg allerede nu mødt en 

masse rare og positive mennesker, samt en stor opbakning fra klub-

ben. Mange tak for det. Jeg er faktisk stolt af, at der kommer til at 

stå Breinholtgaard Golfklub foran mit navn, når jeg skal spille turne-

ringer fremover, og jeg vil yde mit bedste på alle punkter og være 

en værdig repræsentant for klubben« fortæller en smilende Rikke til 

MedlemsNyt.

NY SPILLER PÅ DAMERNES FØRSTEHOLD

IBEN TINNING 
BESØGER 
BREINHOLTGÅRD
Breinholtgård Erhvervsklub havde 

i forbindelse med deres general-

forsamling den 24. marts inviteret 

Danmarks absolut mest vindende 

damespiller – Iben Tinning.

Under titlen »På med JA-hatten« 

underholdt Iben Erhvervsklubbens 

medlemmer samt de inviterede ju-

nior- og elitespillere. Iben gav mange 

eksempler på hvad det krævede at 

blive en god golfspiller – at tro på sig 

selv, om at have et godt netværk og 

også om de op- og nedture hun har 

været igennem. 

Med udtrykket »På med JA-hat-

ten« forsøgte Iben også at illustrere 

den synergieffekt, man kan opnå 

gennem smittende adfærd, og be-

skrev hvordan den rette attitude kan 

føre til øget succes og velvære.

Gennem flere års mental træning 

og nu som coach for andre golfspil-

lere har Iben indset vigtigheden i 

og effekten af at få skabt harmoni 

mellem karriere, familie og fritid. 

Hvordan opnår vi det i en verden 

med stadig større konkurrence, pres 

på den enkelte, jantelov og »andre 

begrænsninger«?

• Sæt dig mål og turde at sige dem 

højt

• Kæmp for succes

• Lev livet som du har lyst, og ikke 

som det forventes.

Elitepigerne håber at lidt af Ibens succes kan smitte af på dem i den kommende sæson…
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vestjyskVÆRDIPLEJE er til dig, der lægger vægt på et optimalt afkast på lang sigt 
og stor gennemskuelighed, men som gerne vil slippe for løbende at følge med på 
de finansielle markeder.

Vi tilbyder vestjyskVÆRDIPLEJE til følgende opsparingsformer:

 Privates frie midler
 Privates pensionsmidler
 Midler under virksomhedsskatteordningen
 Selskabsmidler

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores kompetente rådgivere og aftale 
et møde. Du kan også finde yderligere oplysninger på vestjyskbank.dk/vestjysk-
vaerdipleje. 

Velkommen i vestjyskBANK!

Invester med fokus på det perfekte mix mellem afkast og risiko

vestjyskVÆRDIPLEJE

 vestjyskbank.dk/esbjerg

Jan Munk

privatrådgiver
jmu@vestjyskbank.dk

Tove Vilster

privatrådgiver
tv@vestjyskbank.dk

Bodil Rieks

privatrådgiver
bor@vestjyskbank.dk


