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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

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 17.00

Lørdag, søndag 

og helligdage: kl. 9.00 - 14.00

Restaurant Breinholtgård

Mogens Mikkelsen 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 25 76 22 32

Peter Skjærbæk 75 13 22 11

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Pernille Porsholdt Dam 75 46 16 13

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60
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Forsidefoto: 
Oscar Thrane 6 år, her under indspil til 9. 

green på par-3 banen, giver betegnelsen 
“golfblad” en ny betydning.

UDVALGENE
Begynderudvalg

Formand: Steen Nyberg  22 37 09 97

Mogens Huld Andersen, Christian 

Elmo Sørensen, Erik Knudsen, Ruth 

Pedersen og Anne-Grete Nielsen. 

Regelinstruktør: Kim Meyer.

Regionsgolf Danmark

Kontakt: Ib Olsen 28 35 27 78

Brian Lauridsen.

Eliteudvalg

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, Lis 

Kristiansen, Thorbjørn Pedersen, Pe-

der Larsen, Peter Meyer Hansen, Min 

Guldberg Hansen, Susanna Lauridsen 

og Mikkel Meyer Hansen

Juniorudvalg

Formand: Pernille Porsholdt Dam

  75 46 16 13/23 46 00 11

Frank Atkinson, Jesper Mølleskov 

Pedersen, Susanne Schmidt, Torben 

Møller-Jensen, Rikke Thrane, Søren 

Thybo, Lars Frank og Lone Aaboe 

Jessen.

Sportsudvalg

Formand: Peter Skjærbæk

  61 55 90 00/75 13 22 11

Kim Meyer, Pernille Porsholdt Dam, 

Robin Thybo, Karin Thybo Olesen og 

Frank Atkinson. 

Ordens- og Regeludvalg,

Handicapkomité

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Erik Knudsen, Poul Erik Buhl, Peter 

Degn Olsen og Bodil Bundgaard.

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.

Baneudvalg

Formand: Knud Erik Laursen

  25 76 22 32/75 15 22 01 

Hardy Mathiasen, Hans Olav Olesen, 

Sisse Droob, Michael Klose, Peter 

Ankersø og Søren G. Nielsen.

Klublokale

Formand: Bente Marie Vestergaard

  75 11 76 60

John Nielsen og Edel Thomsen.

Info-udvalg (ansvar klubblad)

Formand:  Jakob Kristensen 40 29 47 55

Spil- og banekontrol

Formand: Knud Erik Laursen

  25 76 22 32/75 15 22 01

Samt en række frivillige hjælpere.

Company Day

Formand: H.P. Andersen

  75 11 57 95

Hans Jørgen Lassen, Sven Jensen, 

Kim Damsgaard. 

Klubber i klubben

Formand: Henrik Mortensen

  75 13 52 83

John Nielsen og Niels Erik Jensen.

Hjemmeside

Formand: Per Nørsten 41 40 67 00

Michael Klose og Niels Erik Jensen.

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

bgk@tiscali.dk
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I skrivende stund har vi strålende sol-

skin, men 2 graders frost. Når I læser 

dette blad håber jeg dog, at de store 

huller i greens er skiftet til normale 

huller og at banen i øvrigt er i normal 

sommerdrift. Der er ingen vintre, der 

er ens, men denne har dog været 

lang nok nu, synes vist de fleste og 

vi håber, at varmen snart kommer, så 

græsset igen kan blive grønt.

Vi går ind i klubbens 22. sæson 

med 1285 medlemmer. Vi er, som 

mange andre klubber, blevet ramt 

af finanskrisen eller den svindende 

interesse for at spille golf. Vi har plads 

til ca. 150 nye medlemmer, så vi op-

fordrer alle til at gøre lidt reklame for 

vores klub og skaffe nye medlemmer. 

I bestyrelsen har vi sammen med 

banens ejere sat flere initiativer i 

gang: Der har været tilbud på prøve-

medlemskaber via Sweetdeal og det 

har givet ca. 40 tilmeldinger.

Der vil blive arrangeret en firma-

golfdag, hvor der bliver mulighed 

for, at uøvede spillere kan deltage og 

der derved kan skabes interesse for 

spillet. 

Der vil også bliver arrangeret 

vennematcher, hvor man kan tage 

en ven med, som så må spille nogle 

golfhuller og derved mærke suset på 

den store bane. Den første venne-

match afholdes søndag den 28. april 

kl. 15.00.

Behovet for medlemshvervning 

er en helt ny udfordring. Da jeg 

tiltrådte som ny formand for snart 7 

år siden, havde vi venteliste og kunne 

vælge, hvor mange nye medlemmer, 

vi ville tage ind til opstart i begyn-

derudvalget hvert år. På landsplan er 

det samlede medlemstal i de sidste 

5 år stagneret på ca. 150.000 aktive 

golfspillere. I vores nordiske nabo-

lande har der været et direkte fald i 

antallet af medlemmer. Med de store 

omkostninger, der er ved at drive en 

golfklub, er det svært at tilpasse sig 

de faldende indtægter og derfor har 

vi også i Danmark oplevet, at flere 

golfklubber og –centre har måttet 

give op. Vi kan kun håbe, at udvik-

lingen må blive lidt mere positiv for 

golfen i årene fremover.

Vi skal alle, sammen med KD-

Selskaberne, gøre en indsats for at 

få flere medlemmer, så vi undgår at 

skulle til at overveje kontingentfor-

højelser og/eller begynde at “spise” 

af klubbens egenkapital.

Nyt i 2013

Vi vil i år prøve at lægge en af 

klubmatcherne en lørdag eftermid-

dag for at se, om det kan få flere til 

at deltage. Det bliver lørdag den 4. 

maj kl. 13.30, og efter matchen vil 

der i samarbejde med restauratøren 

komme et tilbud på et aftenarrange-

ment. Herom mere senere. 

Klublokalet

Herfra skal der lyde en stor tak til 

udvalget for det store arbejde, der er 

lavet i forbindelse med renovering 

af lokalet. Samtidig håber vi, at det 

nye lyse rum vil motivere alle til at 

behandle det godt og rydde op efter 

sig!

Jeg vil slutte med at ønske alle 

medlemmer en rigtig god golfsæson! 

På bestyrelsens vegne

Hans Olav Olesen 

GIV DIT CHRISTINA UR PERSONLIGHED 
CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN. PRISER FRA 195,-

VELKOMMEN TIL SÆSON 2013
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INGVARD CHRISTENSEN

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

ingvardchristensen.dk

KLASSISKE OG 
MODERNE IKONER 
FRA REPUBLIC  
OF FRITZ HANSEN



SÅ
SKETE DET…
Endelig blev klublokalet renoveret. 

En lille arbejdsgruppe på 4 entusia-

ster (John, Edel, Rikke og Bente) har 

fra december 2012 og frem til ca. 1. 

marts 2013 arbejdet med, at få klub-

lokalet gjort lidt mere nutidig.

Både loftet og væggene er blevet 

malet. Der er opsat ny belysning, 

som lyser både op og ned. Dertil er 

der lagt nyt gulvtæppe, som går helt 

ud til ydervæggene. Bordpladerne er 

blevet malet hvide for at give mere 

lys til lokalet.

Der er ryddet lidt op i inventaret 

samt udsmykningen således det pas-

ser bedre til den nye linje.

Der er opsat et nyt TV, som er 

sponsoreret af KD selskabet. Det skal 

hovedsagelig bruges til live scoring 

ved diverse turneringer. Juniorer 

samt andre legebørn, kan derudover 

bruge TV’et til golf Wii spil, som også 

er sponsoreret af KD selskabet. Frank 

har sponsoreret en sækkestol til de 

“unge” mennesker. Vi har ligeledes 

fået sponseret to små “sofaborde” af 

Jesper Pedersen fra Tømrer & Vindu-

escenter Esbjerg ApS.

Der vil ligeledes blive opsat Hole 

in one tavle fra par-3 banen. Denne 

er sponsoreret af Erik Andersen A/S.

Vi håber nu på, at alle der benyt-

ter klublokalet er med til at passe på 

det. Det SKAL holde i mange år.

Tak, til de, der har sponseret samt 

hjulpet med det nye klublokale.

På gruppens vegne 

Bente M. Vestergaard

Vinterens renovering af klublokalet har 

virkelig lysnet op på loftet. Også trappen 
op til klublokalet har fået en gang ma-

ling og det har også lysnet op i hall’en.
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Jubiiii, så blev det endeligt forår, og 

dog… Sne og frost driller os stadig, 

så Junior Opstartsmatchen, med 

Valtor Offshore som sponsor, blev 

afviklet fra vinter teesteder, på måt-

ter og til vintergreens. Men sæsonen 

er kommet godt i gang!

Valtor Offshore Junior Opstarts-

match er blevet afviklet som en 

greensome genrationsmatch. En 

dejlig match, hvor nogle forældre 

dog får lidt skæld ud, men 19 par 

spillede Skoven/Sletten i det dejlig-

ste solskinsvejr og på par 3-banen 

kæmpede 14 par om præmierne. 

På par 3-banen vandt Perle Thrane 

med sin morfar Erik Andersen, i B-

rækken på stor bane vandt Jonas og 

Per Birkelund og i A-rækken var det 

Jeppe og Karin Thybo, der løb af med 

sejren. Tillykke til vinderne.

Juniorernes træning er startet. 

Alle juniorer får tilbudt mindst en 

gang ugentlig træning med træner-

teamet – Klaus Aagesen og Frank 

Atkinson. Hvis du ikke ved, hvornår 

netop din træning ligger, kan du se 

det på hjemmesiden, spørge i pro-

shoppen eller komme i klublokalet 

fredage fra kl. 15.30, hvor medlem-

mer af juniorafdelingen vil være til 

stede.

Nye golfspillere starter med at 

træne fredage fra kl. 15.00 – 16.00. 

Så hvis du kender nogen, som kunne 

have lyst til at prøve at spille golf, skal 

du blot sende dem ud i Breinholtgård 

Golf Klub fredag eftermiddag, så er 

der både juniorudvalgsmedlemmer 

og trænere til at tage godt imod 

dem. Der er mulighed for at låne 

golfudstyr i pro-shoppen. 

Vi har stadigvæk den gode 

ordning med et “Par 3-bane medlem-

skab” til kr. 495,00. I dette medlem-

skab tilbydes juniorerne træning fre-

dag fra kl. 15.00 – 16.00, deltagelse i 

juniorafdelingens arrangementer, frit 

spil på par 3-banen med en voksen 

eller en øvet juniorspiller og forløbet 

med at blive frigivet til stor bane. Det 

er efter den ovennævnte træning, at 

der bliver afholdt slagprøver, intro-

duktion til par 3-bane og afvikling 

af de matcher, som nye medlemmer, 

skal spille for at blive frigivet til stor 

bane i samarbejde med juniorafde-

lingen.

Fredag er, som det har været i 

mange år, juniordag i Breinholtgård 

Golf Klub. Hver fredag vil der blive af-

holdt et arrangement for alle juniorer 

med start fra kl. 15.45 (dog ikke i juli 

måned). Langt de fleste gange af-

holdes der stableford match på både 

par 3-banen og på stor bane, men 

matchformerne varierer. Ved STATOIL 

OPEN spiller A-rækken slagspil, ved 

Sommerferiematchen spilles der 

Texas Scramble, Afslutningsmatchen 

afvikles som en Ryder Cup (altså 

hulspil) og vi skal da også have en 

Venne-match, hvor juniorerne kan 

tage Deres venner med.

Udover fredagsmatcherne/-ar-

rangementerne vil der blandt andet 

blive arrangeret:

• weekendtur den 14.-16. juni med 

overnatning i Skærbæk Fritids-

center og spil på 2 forskellige 

golfbaner

• sommercamp på Breinholtgård 

med overnatning og træning i 

august måned

• boldopsamling den 17. august i 

søen på Skovens hul 2 og 7 

• short game tests og match mod 

Esbjerg Golfklub

• spil på par 3-banen hver tirsdag 

fra kl. 17.00. 

Alle juniorer er velkommen til at 

deltage i matchen tirsdag eftermid-

dag, man skal blot møde op ved 

“træningshuset” kl. 17.00. 

Den 12. april afvikles årets første 

STATOIL OPEN. Så starter kampen om 

de eftertragtede pokaler, som i løbet 

af sæsonen er vandrepokaler – og til 

oktober er det afgjort, hvem der skal 

have sit navn indgraveret og have 

pokalen hjem på hylden og stå. Tak 

til STATOIL, Sædding Ringvej for at de 

i endnu en sæson støtter juniorafde-

lingen i Breinholtgård Golf Klub.

Ribe Amts Junior Tour (RAJT) 

starter den 13. april i Henne Golf-

klub. I denne match stiller vi med 

JUNIORER - VELKOMMEN TIL SÆSON 2013

Vinderne af junioråbningsmatchen i 
henholdsvis C-rækken: Perle Thrane og 
hendes morfar Erik Andersen.

Vinderne af junioråbningsmatchen i henholdsvis B-rækken og A-rækken: 

Jonas og Per Birkelund, samt Karin og Jeppe Thybo.
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12 deltagere. Vi har dog mulighed 

for, ved hver match, at stille op med 

15 spillere, så vi håber, at vi i de 

næste matcher kan stille fuldtalligt 

op. Der er 11 deltagende klubber i 

RAJT-turneringen og der spilles på 

9 forskellige baner i det gamle Ribe 

Amt. Royal Oak Golfklub (som godt 

nok ikke ligger i det gamle Ribe Amt) 

har i år spurgt til, om Deres juniorer 

kunne få lov til at deltage i “vores” 

meget veletablerede turnering og for 

to år siden kom også Ribe Golfklub 

med. Vi er derfor 11 klubber - men 

der spilles stadigvæk kun 9 kampe, 

da det nærmest er umuligt at finde 

flere weekender til at afholde disse 

matcher i. RAJT er blevet spillet siden 

1993.

Juniorerne får også tilbud om 

at spille AON Juniorholdturnering, 

deltage i JDT-turneringen som 

afvikles med 6 matcher i en løbende 

turnering fra april til september og 

ranglisteturneringer.

På Breinholtgård Golfcenters 

fremragende bane vil der blandt 

andet blive afholdt Titleist & Footjoy 

West Coast Masters (ranglistetur-

nering) den 5.-7. juli og Juniorcup. 

Juniorcup er årgangsmesterskabet, 

som kvalificerer en junior fra hver 

årgang til distriktsmesterskaberne i 

august måned. 

Held og lykke til alle de juniorer 

som skal deltage i turneringer i løbet 

af sæsonen.

Vi er helt klar til at erobre golf-

banerne rundt omkring i landet. 

Garderoben er blevet opdateret, så 

bukserne ikke er for korte og vind-

stopperen ikke stumper på ærmerne. 

Juniorernes “dresscode” er sorte 

bukser, rød polo og sort vindstop-

per med navn på ryggen. Vi er stolte 

af vore juniorer, når de stiller op i 

“Breinholtgård-tøjet” og repræsen-

terer klubben på bedste måde. Tak 

til juniorerne for deres dejlige måde 

at være på, det håber vi fortsæt-

ter, og en stor tak til Breinholtgård 

Erhvervsklub, Pro-shoppen ved Frank 

og Janet, Statoil, Sædding Ringvej og 

Breinholtgård Golf Klub for den store 

støtte, I yder til vores ekvipering.

Vi ser frem til en god sæson med 

mange med mange arrangementer, 

som også involverer restauranten. 

Vi har et fortrinligt samarbejde med 

“Gårdens” nye restauratører, som vi 

sætter stor pris på. En stor tak til Den 

Røde Okse.

Alle datoer, som allerede er 

fastlagt, kan ses på juniorafdelingens 

hjemmeside på www.bggc.dk

Husk at tilmelde jer arrangemen-

terne i Golfbox. I har også mulighed 

for at skrive til os på bgkjunior@gmail.

com eller kontakte os på telefon, hvis 

I har nogle spørgsmål. I kan finde 

vores telefonnumre på hjemmesiden.

Vi glæder os meget til at se jer – 

god sæson til alle.

På vegne af juniorudvalget

Pernille Dam

FORTSÆTTES…

 AFSLUTNING 
2012
Året 2012 sluttede traditionen tro af 

med Ryder Cup, hvor 34 spillere op-

delt i to hold kæmpede mod hinan-

den. Afslutningsmatchen var sponso-

reret af Val Control, som havde sørget 

for, at det var de “hvide hatte” mod 

de “sorte hatte”. Hattene var allerede 

dengang, sidst i oktober, nødven-

dige, da vinteren, nærmest allerede 

da, var over os. Matchen blev afviklet 

på sommergreens, men varm kakao 

var i højsædet efter matchen. En stor 

tak til Val Control A/S for deres støtte 

ved både opstarts- og afslutnings-

matchen. Ved den efterfølgende 

spisning og præmieoverrækkelse, 

blev der uddelt små pokaler til alle, 

som havde deltaget i Ribe Amts 

Junior Tour igennem sæsonen (det er 

nærmest også traditionen tro, da det 

var tredje gang på fire år, at vi vandt 

turneringen), STATOIL OPEN vinderne 

fik Deres pokaler med indgraveret 

navn, vi fik sagt tak for indsatsen til 

de spillere, som fra sæson 2013 ikke 

længere er en del af juniorafdelingen 

og Årets Junior og Årets Hjælper blev 

kåret. 

Anders Møller-Jensen og Frederik 

Wehner har, efter mange år i junior-

afdelingen og med mange gode 

præstationer og godt kammeratskab, 

nu sagt farvel til juniorafdelingen. Vi 

ønsker jer held og lykke fremover og 

håber, at I kigger forbi og spiller med 

en gang i mellem om fredagen.

Hvem der blev Årets Junior, kan 

du læse om i det efterfølgende afsnit. 

Årets Hjælper blev Jesper Pedersen. 

Jesper har i den forgangne sæson 

gjort rigtig meget for spillerne på 

par 3-banen. Jesper har gjort en stor 

indsats ved fredagsmatcherne og har 

samtidig arrangeret match på par 

3-banen hver tirsdag, hvor alle som 

havde lyst kunne deltage. En stor tak 

til Jesper og vi ser frem til et godt 

samarbejde i sæson 2013, hvor Jesper 
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VI HAR ÅBNET 
ESBJERGS STØRSTE 

HAVEMØBELAFDELING 
PÅ 300 M2. 

KOM IND OG MØD DINE
 NYE MØBLER PÅ 

VORES TAGTERASSE...

Base havesæt Bord i sort nonwood med granit i midten Ø120 cm.
Incl. 4 genova stole. Alt udført i vedligeholdelsesfri materialer.

Excl. Hynder. FØR 249,- NU 149,- Spar 100,-
FØR 8.995,- NU 5.495,- Spar 3.500,-

NAPOLI SÆT
KLUBPRIS

5.495,-
SPAR 3.500,-

Pisa Havesæt Bord med X-stel i sort nonwood. 100 x 220 cm. 
Incl. 6 stk. Genova stole. Alt udført i vedligeholdelsesfri materialer. 
Excl. hynder. FØR 249,- NU 149,- Spar 100,-. 

FØR 10.993,- NU 6.993,- Spar 4.000,-

Pisa Havesæt 

Bord med X-stel i sort nonwood. 100 x 220 cm. 

Incl. 6 stk. Mali lav positionsstole. Alt udført i vedligeholdelsesfri 

materialer. Excl. hynder. FØR 499,- NU 299,- Spar 200,-. 

FØR 14.593,- NU 10.593,- Spar 4.000,-
Celtic Havesæt 

Bord i sort nonwood. 90 x 154 cm. 

Incl. 4 stk. høje Mali positionsstole. Alt udført i vedligeholdelsesfri 

materialer. Excl. hynder. FØR 499,- NU 299,- Spar 200,-. 

FØR 9.795,- NU 6.795,- Spar 3.000,-

PISA HAVESÆT

KLUBPRIS

6.993,-
SPAR 4.000,-

PISA HAVESÆT

KLUBPRIS

10.593,-
SPAR 4.000,-

NYD 
FORÅRET!

CELTIC HAVESÆT

KLUBPRIS

6.795,-
SPAR 3.000,-

Åbningstider:
Mandag - Fredag  10.00 - 17.30
Lørdag   10.00 - 14.00

Adresse:
Strandby Plads 7 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 88 66
www.bo-bedre.com



Juniorafdelingen tog forskud på 

årets golfglæder, da de den 17. marts 

drog af sted til ECCO-Centrets fanta-

stiske lokaler i Tønder.

Minibusserne blev søndag mor-

gen pakket med golfgrej, fitnesstøj, 

madpakker og godt humør. Parke-

ringspladsen var stadigvæk dækket 

af sne, men vi glædede os alle til at 

komme i gang med golftræningen 

for sæson 2013. Vi var 12 drenge samt 

Frank og Klaus som trænerteam, 

Henrik Wehner som fysisk træner og 

undertegnede.

Ved ankomst til ECCO-Centret 

blev spillerne delt op i tre grupper, 

hvor hver gruppe fik cirka en times 

træning på de tre destinationer, som 

ECCO-Centret byder på. 

• ”Lange slag”

• Kortspilstræning, bunkerslag og 

putting

• Fitnessrum

Lasse, Morten, Frederik og Seba-

stian startede ved Klaus, som tog sig 

af træningen omkring de lange slag. 

Klaus lavede videotræning med alle 

- og til stor glæde, var det tydeligt at 

se, at de unge mennesker har været 

flittige på træningsloftet i vinter. 

Samtidig var der stillet en Flight 

Scope op, hvor alle spillere fik tid til 

at øve præcisionsslag. Flight Scopen 

måler bl.a. længden på slagene, og 

øvelsen gik nu ud på at slå 50 meter 

og 75 meter carry. Det er en rigtig 

god øvelse med mange slag, så man 

til sidst kan fornemme, hvor langt 

f.eks. 50 meter er.

Hos Frank blev der trænet chip, 

bunkerslag og put. Alle spillere blev 

kigget efter i “sømmene”. Hvordan 

står stands efter en lang vinter og 

hvordan har svinget det?? Frank op-

tog hver enkelt spiller på Ipad’en, for 

at kunne gennemgå sving og stands. 

Når først sving, stand og grip er, som 

det skal være, så er det bare med at 

komme i gang med træningen! Frank 

bad på et tidspunkt spillerne om at 

chippe hen til ham, så han kunne 

gribe boldene. På billedet kan I se, 

hvad der sker, hvis “afleveringerne” 

ikke er gode nok – Jesper tager arm-

bøjninger og Nicolai er i gang med 

er ny mand i juniorudvalget.

Vinderne af STAOIL OPEN 2012 

blev i E-rækken Tobias Thybo, Tobias 

kom så godt i gang med hans golfspil 

i sæson 2012, at han også nåede at 

vinde D-rækken, C-rækken blev vun-

det af Frederik Christensen, B-rækken 

blev vundet af Anders Vad Christen-

sen og til slut har vi Jakob Dam, som 

vinder af A-rækken. Tillykke til jer 

alle fire. Allerede den 12. april 2013 

starter STATOIL OPEN 2013.

 På vegne af juniorudvalget

Pernille Porsholdt Dam

Årets hjælper - Jesper Pedersen - bliver 
fra sæson 2013 nyt medlem af juniorud-
valget.

JUNIORTOUR TIL ECCO-CENTRET

FORTSÆTTES…

 MedlemsNyt · April 2013 9



mavebøjninger. Men øvelse gør me-

ster… – så Frank måtte også i gang 

med armbøjningerne. Godt drenge!!

Den tredje destination gav sved 

på panden. ECCO-Centret har nogle 

rigtig gode fitnessfaciliteter. Maski-

nerne er tip top i orden og der er 

mange af dem. Henrik havde plan-

lagt træningsprogrammer målrettet 

til golfspillere, hvor netop de mu-

skelgrupper, som vi golfspillere har 

brug for, blev trænet. Træningen og 

øvelserne er nøje planlagt til hver 

enkelt spiller, da der jo er stor forskel 

i størrelse og alder på deltagerne. 

Henrik har også, vinteren igennem, 

sørget for, at off-golf træningen på 

Hjerting Skole, har været tilpasset 

netop de spillere, som har deltaget.

Dagen sluttede selvfølgelig af 

med lidt konkurrencer. Der blev ud-

loddet Mac Donalds menuer til dem, 

som kunne slå præcis 50 meter og 75 

meter. Nicolai slog nøjagtig 50 meter 

og der var glædessmil over at have 

vundet frokosten – eller var det må-

ske det, at vinde over de andre??? Det 

lykkedes nu også, Frank at ramme 

præcis 50 meter – så det kostede 

formanden 2 menuer. På 75 meter 

havde vi en enkelt og meget sikker 

vinder. Frederik Thrane klarede at slå 

nøjagtig 75 meter – og endnu en Mac 

Donalds menu var hjemme. Så var 

konkurrencerne faktisk slut…, men 

det var jo en flok drenge, som var af 

sted. Så selvfølgelig skulle driveren 

luftes - og længste drive ville så også 

indbringe en menu. Klaus Aagesen 

daskede den en og slog 256 meter. 

“Tillykke Klaus”, du fik sat de unge på 

plads og fik menuen betalt.

Tusind tak til Frank, Klaus og Hen-

rik for deres fantastiske indsats på 

turen og tak til alle spillerne for god 

og koncentreret træningsindsats.

Pernille Porsholdt Dam

LEGELAND
Velkommen til historien om Lege-

land. Det var længe siden, at vi havde 

set de andre golfspillere sidst, og det 

var dejligt at se dem igen.

Vi spillede meget og hoppede 

rigtig meget i trampolin. Vi legede 

også en god leg, hvor vi skulle fange 

hinanden og finde et fangehul. Vi 

skød bolde på hinanden og spillede 

minigolf. Jeg spillede med Simon og 

vi var gode. 

Mor havde givet os madpakker 

med hjemmefra, men Rikke gav 

slush ice og kage, så det blev ikke til 

så meget madpakke alligevel J Det 

var en god tur, og jeg glæder mig til 

at komme i gang med at spille golf 

igen. 

Mange hilsner

Anton Aaboe Jessen, 7 år

JULEAFSLUTNING
I december måned holdt vi juleaf-

slutning for juniorafdelingen. Først 

havde vi indendørs putte konkur-

rence, hvor vi spillede en A-række og 

en B-række. Jeg kan ikke huske, hvem 

der vandt… for det var hverken mig 

eller Julie J Men det var sjovt. 

Bagefter gik vi op i klublokalet, 

hvor vi spiste aaaaalt for mange 

æbleskiver og slik. Vi legede “skub 

hinanden ned fra sofaen” og det 

var pigerne mod drengene. Pigerne 

vandt. Der var en drillenisse med 

horn i panden, der lavede narrestre-

ger. Jeg tror, at det var min lillebror. 

Til sidst spillede vi pakkespil. Der 

var rigtig mange pakker, og det var 

lidt irriterende, når de blev stjålet 

fra en. Alle fik dog en pakke til sidst, 

så der var ingen, der blev snydt. Vi 

ønskede hinanden god jul og godt 

nytår. 

Mange hilsner

 Clara Aaboe Jessen, 9 år
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Første sæson med Frederik Wehner, 

Mads Larsen, Kasper Frank og Jakob 

Dam på “Eliteidræt Esbjerg-ordnin-

gen” er vel overstået. Ordningen er 

super god og har flere ting at tilbyde. 

Det er vigtigt at fremhæve, at der 

lempes ikke på de faglige krav på 

uddannelserne for de unge menne-

sker og vi som golfklub, står kun bag 

optagelsen på Eliteidræt Esbjerg, hvis 

de unge mennesker med seriøsitet 

passer deres skolegang og golf i 

et fornuftigt samspil. De 4 unge 

mennesker har ikke haft det store 

behov for at holde fri fra skole for at 

passe deres golfinteresse, men det 

er nu fint, at de f.eks. kan holde fri 

en eftermiddag for at kunne deltage 

i Elite-Am med “tilladt fravær” fra 

deres ungdomsuddannelser. Ord-

ningen tilbyder også brug af fitness-

faciliteterne i Blue Water Dokken 

og fysioterapeuten Lars Christian 

Termansen står til rådighed for at 

kunne hjælpe med skadesforebyg-

gende træning og småskader. Lars 

Christian Termansen står til rådighed 

10-12 timer ugentligt, blandt andet 

onsdag morgen fra kl. 7 så man kan 

nå fysioterapeuten inden skoldeda-

gen starter omkring kl. 8. 

Der afholdes også sociale arran-

gementer for alle idrætsudøverne på 

eliteordningen, ordningen tilbydes til 

både små og store idrætsgrene - fra 

fodbold, ishockey og badminton til 

en “lille” sport som curling. 

I januar deltog Kasper Frank og 

Jakob Dam i et fællesarrangement, 

hvor der var en peptalk ved jægersol-

dat Lars Møller med temaet “Vejen 

til toppen for idrætsfolk” og efter-

følgende var de i Blue Water Dokken 

for at se en håndkamp mellem Team 

Esbjerg og Viborg HK. Et meget inspi-

rerende arrangement.

Der har netop været optagel-

sesfrist for optagelse i 2013. De fire 

ovennævnte spillere har fået lov til at 

blive på ordningen endnu en sæson 

– og som nye udøvere fra Breinholt-

gård Golf Klub har vi Christopher 

Iversen og Morten Dam.

Tak for godt samarbejde til Henrik 

Wehner, som formidler kontakten 

mellem Esbjerg Kommune, spillerne 

og Breinholtgård Golf Klub og til 

Frank Atkinson, som er tilknyttet som 

sportslig ansvarlig.

Pernille Porsholdt Dam

ELITEIDRÆT ESBJERG

CHRISTOFFER ER 
ÅRETS JUNIOR 
Årets Junior 2012 har kun spillet golf 

i godt halvandet år, men er allerede 

nede i handicap 16. Christoffer er en 

meget venlig ung mand som kan 

styre sin skole, familien og sin golf.

Christoffer er meget vel integreret 

med juniorafdelingen og er altid klar 

til give en hånd med. Han har delta-

get i mange matcher og var med til 

vinde RAJT for Breinholtgård. 

Min vurdering af ham er, at han 

en som har fundet sin rigtige sports-

gren. Efter optagelse på klubbens 

eget junior golf akademi har Christof-

fer vist han kan og vil. 

Med fokus på golf har han for-

stået de traditioner, som er vigtige 

for ens udvikling ikke kun i sporten 

men også som person. Hans forældre 

kan være stolte af ham!

Wilson Danmark har de næste to 

år udlovet en staff golf bag til Årets 

Junior i Breinholtgård. Desuden har 

Golfstore givet en træningsboldta-

ske. De to ting har vi fået broderiet 

“Årets Junior” på, som gaver til Chri-

stoffer. Vi håber han vil nyde dem i 

mange år frem.

Frank Atkinson

Nu er off-golf 2012/13 sæsonen slut. 

Det har været et godt og sjovt år 

med masser af hårdt arbejde og godt 

humør. Vi har igen i år haft Hjerting 

Skoles hal fra 17 til 19 hver søndag, 

som vi har brugt med stor glæde. 

Henrik har stået for træningen igen, 

og har leveret en hård træning. Det 

betyder dog ikke, at der ikke har 

været plads til sjov og leg.

Vi plejer at starte med fodbold. 

Efter det opvarmer vi lidt, og bag-

efter går vi i gang med styrketræ-

ningen, som enten kan være med 

elastik eller med andre redskaber. Til 

sidst slutter vi som regel af med lidt 

boldspil, f.eks. fodbold, basketball, 

eller hockey.

Det kan godt være, at Henrik er 

knivskarp, når vi skal lave øvelser 

eller styrketræning, men når vi spiller 

fodbold, og han er dommer, er han 

ikke den skarpeste kniv i skuffen.

Tak til Pernille, Søren, Claus og 

Henrik for en super off-golf sæson.

Jeppe Thybo

OFF-GOLF
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•

I sidste udgave af MedlemsNyt og 

via klubbens hjemmeside, blev der i 

sidste halvdel af 2012 informeret om 

et nyt tiltag i regi af Breinholtgårds 

Eliteudvalg. Et tiltag der skal sup-

plere de allerede i Juniorudvalgsregi 

igangværende aktiviteter, og bidrage 

til yderligere at udvikle og tilføre 

Eliteafdelingen spillere af “egen avl”!

Tiltaget kendes under navnet 

“Taylor Made Adidas Golf Akademi 

Breinholtgård Golf Klub” – i kort 

udgave TMaG. 

Primo fjerde kvartal 2012 deltog 

14 af vore egne juniorer i en “Try 

Out” med henblik på, at identificere 

de første “TMaGs” til akademiet. Syv 

af deltagerne blev fundet egnede i 

forhold til de opstillede kriterier for 

optagelse. Alle syv startede primo 

november med indtil to gange tek-

nisk træning om måneden henover 

vinteren, kombineret med fysisk 

træning én gang ugenligt!

Foråret nærmer sig, og de in-

dendørs aktiviteter er ved at kunne 

afsluttes. Golftræning og aktivite-

terne i regi af TMaG skal nu til at 

ske udendørs resten af den første 

TMaG sæson. Henover vinteren har 

det indendørs træningslokale været 

benyttet flittigt, og flere af TMaGs 

anvender det flere gange om ugen. 

Der har været gennemført inten-

siv teknisk træning af sving, kortspils-

træning, putte cups indtil flere gange 

og en række andre golfrelaterede 

aktiviteter. Kun én af de første syv 

TMaG’s har valgt at stoppe – hvorfor 

der ved udendørssæsonens start er 

seks tilbage.

Henover sommeren vil der blive 

gennemført en række aktiviteter, der 

bl.a. fremgår af TMaG hjemmeside på 

BGK egen hjemmeside. TMaG’erne 

er let genkendelige, idet de alle er 

ekviperet med ens bags, af den type 

der afbilledet nedenfor.

Tag godt imod dem når I møder 

dem – og pas på dem. Det er det 

fremtidige “Eliteguld” for Breinholt-

gård Golf Klub! 

TAYLOR MADE GOLF ACADEMY – RIGTIG GODT PÅ VEJ!
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Siden 2008 har Breinholtgård Golf Klub årligt modtaget 

et ikke ubetydeligt sponsorbeløb fra Lars Erik og Evelyn 

Johansen. Sammen driver de Statoil tanken i Sædding. 

Desuden driver de forretningen Esbjerg Park- og Have-

maskiner på Smedevej 17 – også i Sædding. MedlemsNyt 

besøgte Lars Erik i tankens baglokale en kold martsdag, 

hvor vejret trods høj sol ikke indbød til at tænke på golf. 

Vi trodsede kulden og fik sporet samtalen ind på golf og 

på den kommende sæson…

Lars har spillet golf i mindst 15 år og lige nu ligger 

handicappet på omkring de 22. Det var egentlig slet ikke 

meningen at han skulle spille golf, måske kun være spon-

sor lidt i det små, men efter at have prøvet et par slag, var 

han blevet grebet af golfbacillen.

-Desværre spiller jeg ikke så tit, da min kone ikke spil-

ler golf. Jeg nyder dog spillet og især omgangen med de 

unge golfere, som via deres “opdragelse” i en golfklub 

får gode manerer og  indbyrdes respekt ind under huden 

sammen med træningen på banen, fortæller Lars. 

-Jeg er sponsor med hjertet – for jeg tror ikke på den 

store effekt af mine sponsorater i golfklubben. Selvføl-

gelig ville det lune hvis golfklubben eller medlemmerne 

også støttede mine firmaer den anden vej ved at handle 

hos os.

-For 7 år siden købte vi Esbjerg Park- og Havemaskiner. 

Jeg fandt firmaet spændende. Men det er op af bakke 

– folk vil hellere købe deres nye plæneklipper i et super-

marked i en papkasse, frem for at få den leveret samlet 

med olie påfyldt! 

Ud over golfen støtter Lars Erik også op omkring 

De Hjemløses Venner i Esbjerg Kommune. Han er med i 

foreningens bestyrelse, og i den forbindelse med til at ar-

rangere den årlige hjemløse golfmatch på Breinholtgård. 

Et godt arrangement med stor tilslutning, som er med til 

at samle penge ind til et godt formål. I år spilles denne 

turnering den 3. maj.

Det beløb Lars Erik og Evelyn sponserer til Breinholt-

gård Golf Klub i den kommende sæson er spredt over 

en bred vift af arrangementer og tiltag – i flæng kan vi 

nævne at Statoil er sponsor for flere juniormatcher sæso-

nen igennem, sponsor for Klubmesterskaberne i august. 

Esbjerg Park- og Havemaskiner er sponsor i forbindelse 

med juniorturneringen Titleist & FootJoy West Coast Ma-

sters. Desuden er han medlem af Breinholtgård Erhvervs-

klub og Esbjerg Park- og Havemaskiner er “Flagsponsor 

på 9 huller”.

Hjertet banker – desværre – ikke kun for Breinholtgård 

Golf Klub. Lars har i år støttet et nyt projekt i Esbjerg Golf-

klub, hvor man vil indrette et klublokale for juniorerne!

- Noget der optager mig meget, er rammerne omkring 

nutidens unge mennesker. I dag er de meget egoistiske. 

Den respekt, der var tidligere, er væk. Her oplever jeg 

at golfsporten er en god opdragelse og et sundt sted at 

være. I golfklubben klæder de sig pænt og viser respekt 

for dem, der prøver at lære dem at spille golf, siger Lars 

Johansen.

-Når jeg er til arrangementer om golf, har jeg lagt 

mærke til, at når nogen står frem og fortælller noget – så 

Lars Erik Johansen i 
arbejdstøjet. Hjertet 
banker for golf, 
hjemløse og tusinde 
andre ting! 

LARS ERIK JOHANSEN

- SPONSOR AF HJERTET

FORTSÆTTES…
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er der bare ro! Havde det for eksempel været i en spej-

derhytte, så havde 40 unge talt i munden på hinanden. 

I golfverdenen er det naturligt med den der omtanke 

og omsorg for hinanden – og den synes jeg vi mangler i 

vores samfund, fortæller Lars Johansen.

Statoil tanken på Sædding Ringvej har Lars og Evelyn 

drevet i mange år – tidligere var det en DK-tank, men 

det selskab blev overtaget af OK-Benzin, så valgte Lars 

at skifte leverandør, da det ikke var OK-Benzin’s politik at 

have tilhørende kiosksalg. Nu skulle al salg af brændstof 

foregå ved standeren. Lars og Evelyn har gennem årene 

udbygget deres kiosk til mere at ligne et supermarked, 

med tilhørende cafeteria og spillemaskiner. Og det er især 

spillemaskinerne der i dag giver Lars og Evelyn mulighe-

den for uddele sponsormidler til godgørende formål.

-Jeg er rigtig glad for at have muligheden for at støtte 

op om især juniorarbejdet i Breinholtgård Golf Klub 

fortæller Lars Johansen. Det de unge lærer på golfbanen 

er guld værd. De oplever også at der stilles krav til dem og 

der skal ydes noget. Vil du op på eliteplan, så kommer du 

ikke sovende til det, slutter Lars Erik Johansen.

Jakob Kristensen

TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2013 

Desværre kunne damerne ikke holde sig i den bedste 

række - og med et stærkt amputeret førstehold, bliver der 

brug for al mulig opbakning for at de overhovedet kan 

holde sig i 1. division. 

Herrerne rykkede op i GE Money Bank Divisionen og 

der er lagt op til en række tætte kampe. Det bliver spæn-

dende at følge herrerne og se hvor langt de kan nå i år.

Modsat sidste år, får vi i år to “Super Sundays”, hvor de 

fleste hold spiller hjemmekampe. Den ene er godt nok en 

lørdag, men alligevel. Det er den 25. maj og finaledagen 

den 4. august med fem hold på hjemmebane. Desværre 

mangler begge dag vort herre kvalifikationshold, så lad 

os håbe de klarer sig uden den store opbakning, som vi 

normalt oplever hjemme på Breinholtgård. Hvis herrerne 

ligger til en medaljeplads, vil mange af vore medlemmer 

forhåbentlig komme ud og følge den 4. august.

Herunder finder du en oversigt over Breinholtgårds 

kampe i Danmarksturneringen 2013. Kun modstanderen i 

den enkelte række er vist, og hvor de er markeret med fed 

skrift spilles der på vores hjemmebane.

Række Pulje 27. april 28. april 25. maj 26. maj 3. august 4. august

GE Money Bank Divisionen Vest Mollerup Holstebro Aalborg Mollerup Aalborg Holstebro

3. division vest, Herrer 8 Kolding Sønderjylland Benniksgaard Kolding Benniksgaard Sønderjylland

Kvalifikationsrække Herrer 40 Haderslev Kaj Lykke 2 Ribe 1 Haderslev Ribe 1 Kaj Lykke 2

1. division vest, Damer 2 Fredericia Odense Jelling Fredericia Jelling Odense

Kvalifikationsrække Damer 14 Royal Oak Kaj Lykke Ribe Royal Oak Ribe Kaj Lykke

3. division Seniorer 2 Odense Eventyr Kaj Lykke Ribe Odense Ev. Ribe Kaj Lykke

DANMARKSTURNERINGEN 2013

Breinholtgård Golf Klub i år for femte 

gang hele Danmarks juniorelite til 

Titleist & FootJoy West Coast Masters. 

Mange af tidligere års deltagere ser 

med glæde frem til denne turnering, 

som det er lykkedes at få højt på 

ungdomsspillernes kalender.

I dagene 6.-8. juli lægger Brein-

holtgård Golf Center græs og facili-

teter til de mere end 70 deltagere. Vi 

håber alle i klubben støtter op om 

dette arrangement.  Det er blandt 

andet den store hjælpsomhed og 

venlige tone, som juniorerne sætter 

så stor pris på. 

Igen i år har vi lavet aftale med 

SOS Børnebyernes lokalafdeling i 

Hjerting – et rigtig godt samarbejde 

som både Juniorafdelingen og de 

nød godt af. Mon ikke også KD Sel-

skabet satte pris på den grundige 

rengøring der blev udført denne 

weekend?

Vil du være hjælper?

Skulle du have interesse i at give en 

hånd med en af dagene bedes du 

henvende dig til Niels Erik Jensen 

enten ved at skrive dig på det op-

hængte opslag i foyeren eller via mail 

twcm-13@youmail.dk Link til hjælper-

skema findes på klubbens hjemme-

side under punktet “Turneringer”.

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, 

bedes du sende en mail på twcm-13@

youmail.dk eller kontakte turnerings-

leder Jakob Kristensen på 4029 4755.
Der er ingen aldersgrænse for hjælpere!

14  MedlemsNyt · April 2013



Den 23. marts mødte 6 spillere, en træner og en leder 

i Billund Lufthavn, med henblik på sammen at rejse til 

Catalonien, hvor årets træningslejr skulle foregå. En af 

deltagerne – Mathias Gladbjerg – var rejst i forvejen og 

havde tilbragt en uge på PGA Cataluna, hvor han havde 

deltaget på DGU Træningslejr. Mathias stødte til efter 

ankomst til Girona, hvorefter det samlede deltagerantal 

nåede op på ni deltagere.

Træningslejren var igen henlagt til Torre Mirona Golf 

Ressort beliggende vest for byen Figueres i det nordlige 

Spanien. I lyset af de klimatiske forhold i Danmark i den 

nu forhåbentlig snart forgangne vinter, var forventninger-

ne til træningslejren høje. Det skulle vise sig at forventnin-

gerne endnu engang skulle blive indfriet.

Formålet med træningslejren var på det tekniske 

område, at fortsætte og konsolidere udviklingen i forbin-

delse med vintertræningen. At give den enkelte mulighed 

for at fokusere på evt. ændringer og nye dele af svingtek-

nikken, samt videreudvikle og skærpe den enkeltes evner 

i relation til det korte spil generelt, stabilisere putterutiner 

m.v.

På det mentale område, at kunne fokusere på netop 

de elementer af golfspillet, der har betydning for den 

enkelte, uden samtidig at skulle fokusere på resultater og 

tilsvarende.

På det sociale område, at skabe et endnu bedre sam-

menhold internt i elitetruppen, på tværs af alder, køn og 

spillerniveau.

Efter ankomst lørdag aften og et let måltid mad, fik 

deltagerne en fælles introduktion til ressortet og stedets 

faciliteter i øvrigt. Herefter gik alle til ro med henblik på at 

være klar til næste dag.

Søndag gik aktiviteterne for alvor i gang. Grundet 

antallet af deltagere, var alle på rangen/træningsanlæg-

get om formiddagen, efterfulgt af 18 huller om eftermid-

dagen. Det betød at alle havde mulighed for indtil 3½ 

times teknisk træning og fire-fem timers spilletræning pr. 

dag. Enkelte udnyttede derudover overskydende tid til 

ekstra teknisk træning med Frank Atkinson – oftest med 

fokus på kortspilstræning. Alle deltagere var fra første 

færd i aktivitet, med henblik på at forfølge egne mål med 

træningslejren.

Træningsanlægget blev som nævnt benyttet hver dag, 

både formiddag og eftermiddag. I tilknytning til driving-

range er der to væsensforskellige puttinggreens og to for-

skellige indspilsområder, hvilket bidrog til stor variation i 

træningsaktiviteterne.

Svinganalyse og anvendelse af “short game” facili-

teterne var faste elementer, og bidrog til at hver enkelt 

spiller hurtigst muligt fik fokuseret den tekniske træning 

imod de rette dele af svinget.

Midt på dagen blev der holdt en kort “siesta” – eller 

på dansk en kort frokost – enten i hotellets restaurant 

eller udendørs. Der er ca. 45 meter fra hotel til 1. tee, 

restauranten lå inde på hotellet, og der var ca. 100 meter 

til træningsanlægget. Så transport (= spildtid) var der ikke 

meget af.

Alle dage var tilrettelagt med en god solid runde golf, 

forudgået af teknisk træning, kortspil og mental træning. 

Alle deltagere var i gang med golf ca. 10 timer dagligt, og 

alle gik til sagen med fynd og klem. Det skal i relation til 

træningslejren generelt og benyttelse af anlægget som 

helhed bemærkes, at vi igen havde et træningsanlæg og 

en 18 hullers golfbane til rådighed alene! En helt unik 

situation, der i høj grad bidrog til ro, fokusering og mål-

rettethed i forbindelse med træning og spil. Spillet blev 

RAPPORT FRA ELITENS TRÆNINGSLEJR 2013

FORTSÆTTES…

 MedlemsNyt · April 2013 15



Putte Cup!Short Game træning – det dur!

bedre dag for dag, og der blev scoret i alt 98 birdies under 

træningslejren – så der blev gået til den! Eneste afvigelse 

var, at der én af dagene blev spillet 36 huller, således at 

alle havde en fornemmelse af, hvordan det var at spille 2 

runder samme dag.

Humøret var generelt højt fra morgen til aften, på 

trods af svingende temperaturer på ca. 12 - 20 grader. 

En enkelt dag med lidt vind, og en enkelt kort regnbyge 

en af dagene. Men generelt rigtig gode forhold, når man 

kommer fra det høje nord og de klimatiske betingelser vi 

generelt har der. Derudover var der kun gode meldinger 

på sundhedssiden, bortset fra naturlig ømhed og træthed 

i de store muskelgrupper.

Der blev som sædvanlig gennemført Putte Cup og en 

“Nærmest hullet konkurrence”. Sidstnævnte blev i år gen-

nemført i mørke! Der var knæklys på green og naturligvis 

knæklys på flagstangen, og der blev spillet med lysbolde! 

Et yderst spændende og udfordrende tiltag på banens 10. 

hul. 

Sent om aftenen den 30. marts ankom vi til Billund 

Lufthavn. Trætte, lidt brugte, men med en rigtig god basis 

og viden om, hvor man bl.a. rent teknisk står inden den 

sidste måneds træning før holdturneringen går i gang 

sidst i april.

Afsluttende – rigtig stor tak til Breinholtgård Erhvervs-

klub for støtten til at vi kunne gennemføre denne nu 

årligt tilbagevendende aktivitet. Alle deltagere sætter 

meget stor pris på denne støtte, der er en afgørende for-

udsætning for gennemførelse af sådanne aktiviteter! 

Eliteafdelingen håber at støtten også vil være til stede 

i sæsonen 2014 – måske i et omfang, hvor det igen mulig-

gør at også damerne kan deltage! Damerne gennemfører 

i 2013 en træningsweekend medio april.

Tak til Golfstore Breinholtgård for formidling af spon-

sorat fra Titleist i forbindelse med den løbende “birdie-

konkurrence”. Stort! 

Alle deltagere er nu klar til at yde den afsluttende ind-

sats frem imod sæsonstarten sidst i april 2013 – såfremt 

også banerne bliver klar! En spændende sæson forestår!

Kim Meyer

ÅRETS SPILLER
Som et nyt tiltag er der fra og med 

sæsonen 2012 givet mulighed for, 

at en af spillerne eller lederne i BGK 

Elite kan tildeles æren at blive ud-

nævnt til “Årets Spiller”. 

Kriterierne for opnåelse af æren 

er: Træningsindsats og engagement i 

forhold til BGK, opnåede resultateter 

- individuelt og på/for hold, opfyl-

delse af udarbejdet målsætning og at 

man er en god kammerat .

Allermest vigtigt - ikke mindst for 

den der gør sig fortjent til titlen er, 

at man vælges af og på baggrund af 

begrundet indstilling fra alle øvrige 

spillere og ledere i elitetruppen!

Blandt 4 nominerede, faldt valget 

på den spiller der havde modtaget 

flest og bedst velunderbyggde 

indstillinger og hermed blev Mathias 

Gladbjerg “Årets Spiller” 2012.

”Årets Elitespiller” 2012 er et pro-

dukt af klubbens egen spillerudvik-

ling. Det er en spiller der i år har præ-

steret både individuelt og for holdet, 

der træner næsten dagligt både i og 

uden for sæsonen, og har opfyldt de 

målsætninger der er formuleret af 

spilleren selv for den netop afslut-

tede sæson. ”Årets Elitespiller 2012” 

er oftest i godt humør, og er åben 

og giver gerne en hånd med når der 

skal løses både store og små opgaver 

– uanset om det er ligestillede eller 

en junior der gerne vil have hjælp! 

Spilleren er åben og hjælper ofte nye 

spillere med ind i fællesskabet!

”Årets Elitespiller 2012” er senest 

blevet optaget i DGU’s brutto lands-

holdstrup 2013.

Stort tillykke til Mathias.
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Så skete det for fjerde år i træk, 

banen var begravet under en dyne af 

sne, og vi fik nærmest ikke spillet på 

sommergreens denne vinter.

Der er ikke noget at gøre ved det. 

Kong Vinter er ikke sådan at bide 

skeer med. 

Inden vi går ind i vintersæsonen 

aftales det i Baneudvalget, hvad 

greenkeeperne skal beskæftige sig 

med i perioden, såfremt vejret til-

lader det. I sagens natur er det ikke 

meget, der kunne lade sig gøre i år.

Neden for er en status for, hvad 

det lykkedes at gennemføre.

Vinterbanen

Som sædvanligt var der 18 huller 

åbne, og det blev igen Sletten-Åda-

len, som blev brugt, primært fordi 

der er mindst sne på denne sløjfe, og 

at der er det store projekt nyt teested 

på Skovens hul 8 i gang.

Forsøgsvist blev der anvendt 

større hulkopper på Ådalen. Ved en 

rundspørge blandt spillerene på sløj-

fen, og til de medlemmer der deltog 

i generalforsamlingen i november, 

blev det konstateret, at der var stor 

tilfredshed med initiativet. Der blev 

derefter anskaffet store kopper til 

samtlige 27 huller.

Der er problemer med at disse 

ikke er stabile nok når det veksler 

mellem tø og frost. Problemset løses 

inden næste sæson. Vi vil endvidere 

forsøge at finde en måde hvorpå vi 

kan få bedre vinterteesteder.

Vi var heldige med, at vinden 

fjernede det meste af den løse sne på 

de fleste af vintergreens, lige før en 

længere frostperiode. Derfor har der 

været tålelige forhold når det tages i 

betragtning, at det er en vinterbane. 

Greenkeepernes aktiviteter på 

banen:

Skoven

Hul 6: Der er tyndet ud i træerne 

bag teestedet. 

Hul 8: Nyt teested, forsinket, 

men næsten færdigt. Indtil det er 

tilgroet, bliver gul tee flyttet frem til 

blå tee. Dette har ingen betydning 

for banens rating. Arbejdet forven-

tes færdigt omkring sommerferien, 

afhængig af vejret.

 Fra Baneudvalget

ENDNU EN LAAAAANG OG HVID VINTER!

FORTSÆTTES…

Hele skovbunden er ryddet på Slettens hul 7. 

Slettens hul 3 - set fra vejen. 

Lige nu ser det indbydende ud, med et slice på  Slettens hul 7!
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Sletten

Hul 4: I efteråret blev der fældet 

en del træer, rødderne er nu blevet 

fjernet, og der er ryddet op. Det hele 

er fortaget således, at skulle tiderne 

forandre, sig og opstår der et ønske 

om at ændre hullet til et par 4 hul, så 

er forberedelserne fortaget.

Hul 7: Området bag søen i højre 

side er blevet ryddet op.

Ådalen

Hul 7: Der er kørt endnu mere jord til 

de bakker (mounts) som skal etable-

res i stedet for de 3 syge træer, som 

er fældet. Selve etableringen af disse 

mounts er blevet forsinket på grund 

af frosten. Kørslen har forårsaget en 

del skader på hullet. Disse vil udbed-

ret og forsvinder, så snart græsset 

begynder at gro.

Den nye sæson:

Fokus vil være på vedligeholdelse af 

banen, samt at følge op på de tiltag, 

der blev gjort sidst på sæsonen 2012 

for, i den udstrækning det er muligt, 

at undgå at tilsvarende problemer 

dukker op i år.

Der er dog 2 større synlige æn-

dringer planlagt i 2013.

Ådalen 7 – de tidligere omtalte 

mounts gøres færdige.

Ved overgang til vinterbane i 

slutningen af sæsonen påbegyndes 

etableringen af den planlagte bunker 

mellem søen og green på Slettens 

hul 5.

Baneudvalget ønsker god sæson 

og husk, har du ros, ris, kommentarer 

eller forslag send en mail eller ring til 

undertegnede.

Knud Erik Laursen

Baneudvalgsformand

kehlaursen@gmail.com

Mobil 25762232

Arealet bag hul 4 på Sletten er ryddet og klar til en eventuel forlængelse!

Golfsæsonen 2013 blev for Mathias 

Gladbjerg skudt i gang 15. decem-

ber 2012, hvor han satte kurs mod 

Florida, for at deltage i turneringen 

American Junior i World Junior Golf 

Series. Her følger en noget forkortet 

udgave af hans rejseberetning, som 

kan læses i fuld længde på klubbens 

hjemmeside.

-Turneringen i Florida blev gen-

nemført på World Golf Village Golf 

Resort. Vi var 4 danske drenge der 

skulle deltage i turneringen, hvorfor 

vi fulgtes derover. Desværre fik jeg 

ikke den start på turneringen som 

jeg havde håbet på, da jeg gik 1. 

runde i 81 slag! Det var slet ikke godt 

nok. Jeg havde svært ved at vænne 

mig til at være på græs igen, men 

det gik fremad. Gik en 78’er i 2. runde 

og rykkede ca. 15-20 pladser frem i 

feltet. På finaledagen gik jeg dagens 

2. bedste runde i 71 slag, og rykkede 

frem til en slutplacering som nr. 19. 

Alt i alt var jeg meget skuffet over 

min præstation i turneringen, men er 

alligevel glad og tilfreds med måden, 

hvorpå jeg fik kæmpet mig tilbage. 

Kort efter nytår, mere præcist 

den 2. januar, kl. 4 om morgenen, 

gik turen til Qatar, for at deltage i 

turneringen Qatar Amateur Open 

2013. Jeg var dernede i god tid inden 

turneringen, og fik spillet 4 prøverun-

der, og fik dermed forberedt mig på 

optimalt. 

Første runde var en varm og vind-

stille dag. Jeg følte, at jeg spillede 

rigtig godt, og jeg ramte 16 greens 

i regulations - men putteren havde 

lidt svært ved at blive “varmet op”. 

Runden bød på 12 pars, 3 birdies og 

3 bogies. 72 slag og en runde i par, ét 

enkelt slag efter førstepladsen alene 

på 2. pladsen. Det lovede godt - for-

beredelserne gav bonus!

I anden runde var vinden kommet 

til Qatar. Det var, som det vi her på 

vestkysten, ville kalde en “frisk brise”. 

Jeg kæmpede noget mere med at 

holde bolden i banen. En runde på 

79 slag. Jeg overnattede på en delt 3. 

plads og skulle ud i næstesidste bold 

på finaledagen.

Tredje runde bød på forhold som 

dagen forinden – rigtig stærk vind. 

Jeg fik en træls start på runden, men 

kom rundt i 75 slag 3 over par med 4 

bogies og 13 pars og blot en enkelt 

birdie.

Jeg sluttede turneringen i +10 og 

på en 3. plads alene. Min s idste runde 

var faktisk den tredjebedste score på 

finaledagen. Alt i alt et ret godt resul-

tat, som jeg er godt tilfreds med. 

Kæmpe stor tak til alle der støtter 

og bakker op! Tak til Erhversklubben 

for den store økonomiske støtte. Tak 

til Frank og Kim for træning og anden 

hjælp!

Mathias Gladbjerg

ELITESPILLER 
PÅ VINTERTOUR
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Dameholdets 2. single - Camilla Lund 

Kristensen, er i skrivende stund flyttet til 

Floridas grønne fairways - her følger en 

lille statusrapport.

Jeg har nu været på IMG Acade-

my i Florida i godt 7 uger. Jeg har 

det rigtig godt, har fået mange rigtig 

gode venner, vejret er rigtig skønt og 

mit engelsk og golfspil har udviklet 

sig med rigtig store fremskridt. 

Jeg har et rigtig hårdt program 

hver uge, som indeholder golf, skole 

og fitness. Hver dag står jeg tidligt op 

om morgenen og spiller golf indtil 

frokosttid, hvor jeg får træning hver 

dag. 

Vi spiller 18 huller 2 gange om 

ugen på forskellige baner, eller træ-

ner på skolens faciliteter. Efter frokost 

går jeg hver dag i skole 3,5 time, hvor 

jeg har engelsk undervisning. Her 

lærer jeg en masse om grammatik 

og opskriften på det helt fantasiske 

essay.

Efter undervisningen går jeg 

til det vi kalder IPI, som er fitness-

træning. Her har mit hold og jeg 

en instruktør en time hver mandag 

– torsdag. Instruktørens speciale er 

indenfor golf, så alt hvad vi laver er 

relateret dertil. Det var rigtig hårdt i 

starten da musklerne ikke var vant til 

det, men nu går det allerede meget 

bedre. Derudover er jeg begyndt 

at cykle et par timer om ugen og 

svømme lidt rundt i den store pool. 

Det vil sige efter aftensmad ved 

19-20 tiden, er jeg faktisk parat til at 

hoppe på hovedet i seng. Jeg har 

fået en roomie fra Mexico, hun sørger 

så til gengæld for at jeg ikke kommer 

for tidligt i seng. 

Indtil videre har jeg fået tilbudt 

seks forskellige scholarships rundt 

omkring i hele USA. For at blive 

optaget på de forskellige universite-

ter skal jeg dog først tage en SAT- og 

TOEFL test, som jeg er skrevet op til 

at tage engang i midten af april. 

Jeg overvejer derfor at takke ja 

til et af universiteterne og binde mig 

til et år, efter jeg er færdig her på 

akademiet til sommer. Jeg skal ud og 

besøge et af universiteterne i næste 

uge, så er spændt på at se hvordan 

stedet ser ud og møde trænerne. Så 

nu må vi se… 

Indtil videre har jeg haft nogle 

rigtig gode oplevelser. En af de 

første dage jeg var på skolen fik 

jeg fornøjelsen af, at spille 18 huller 

med damespilleren Mika som lige 

nu ligger nr. 10 i verden. Det var ret 

sjovt at følge hendes spil og til tider 

drive hende ud - jeg lærte dog vejen 

til puttinggreenen!. Jeg spiller med 

rigtig mange gode spillere hver dag, 

så det giver mig masser af inspiration 

og gå-på mod. 

Den opbakning jeg møder her fra 

trænere, mentaltrænere og personer 

rundt omkring mig er helt enorm og 

langt bedre end jeg havde forestillet 

mig. Så hvem ved, måske ender jeg 

alligevel i USA igen til august?

CAMILLA LUND KRISTENSEN I USA
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Lad robotten 
klare græsplænen......

Mens du kan slappe af...
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Kan du reglerne for at tage lempelse fra en vandfyldt 

bunker? Måske! Er du usikker – så læs indlægget nedenfor. 

Herefter skulle du være på sikker grund.

Et ofte stillet regelspørgsmål vedrører ofte, hvad man 

må/skal gøre, hvis ens bold ligger i en bunker, som er fyldt 

med vand. Problemet forekommer ikke sjældent, specielt 

ikke med det sommervejr vi har i Danmark, hvor det ofte 

skifter imellem solskin og skybrud.

For det første så må man spille bolden, som den 

ligger. Dette virker ofte som en dårlig mulighed, da det 

er meget svært at slå ud fra vand i en bunker. Henset til 

alternativerne (se nedenfor!) skal man dog måske alligevel 

overveje denne mulighed en ekstra gang. Og husk også, 

at det med garanti er noget, som du og “kammersjuk-

kerne” vil snakke om længe efter, hvis du slår til bolden i 

denne situation, med vand ud over det hele – herunder 

dit tøj – som en uundgåelig følge. De øvrige muligheder 

er beskrevet i Afgørelse 25-1b/8, som lyder:

Spilleren må:

1. … droppe bolden i bunkeren uden straf på det 

nærmeste sted, der ikke er nærmere hullet, hvor det 

tilfældige vand er lavest – Regel 25-1b(ii)(a).

2. … droppe bolden bag bunkeren med et straffeslag – 

Regel 25-1b(ii)(b).

3. … dømme bolden uspillelig og gå frem efter Regel 28.

Dette er naturligvis ikke let at forstå, så her følger et 

overblik over de fem muligheder:

1. Droppe i bunkeren dér, hvor vandet er lavest.

Mulighed 1 er den eneste lempelsesmulighed, hvor 

man ikke får straf. Man skal finde det nærmeste sted i 

bunkeren – ikke tættere på hullet – hvor vandet er la-

vest, og droppe dér. Er det en god mulighed? Tja, der 

er ingen straf, men derudover ligger bolden jo fortsat i 

vand, hvorfor det for de fleste af os uden tvivl vil være 

et svært slag og dermed en dårlig løsning.

2. Droppe uden for bunkeren på den lige linje.

Man kan derudover med ét straffeslag droppe bolden 

bag bunkeren på forlængelsen væk fra hullet af den 

lige linje mellem hullet, og der hvor bolden lå i bunke-

ren.

Den tredje mulighed er, at man med ét straffeslag kan 

dømme bolden uspillelig, og dette giver tre muligheder, 

som er skitseret nedenfor i mulighed 3, 4 og 5.

3. Droppe i bunkeren på den lige linje.

Den første af de tre yderligere muligheder er egentlig 

den samme som mulighed 2 ovenfor – bortset fra, 

at man skal droppe inde i bunkeren (og gerne må 

erstatte bolden med en anden jfr. nedenfor). 

4. Droppe inden for to køllelængder.

Man kan også med ét straffeslag droppe en bold 

inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden lå i 

bunkeren, ikke nærmere hullet. 

5. Gå tilbage.

Slutteligt må man med ét straffeslag gå tilbage og slå 

en bold fra det sted, hvorfra man slog sidst, dvs. fra 

det sted, hvorfra man slog bolden i vandet i bunkeren. 

Bemærk - at ved mulighed 3-5 må du gerne erstatte 

bolden med en anden – det må du ikke i mulighed 1-2.

Det er naturligvis svært at huske disse fem muligheder, 

men som det jo altid er med reglerne, så kan det nogle 

gange godt betale sig lige at have brugt fem minutter på 

dem – idet dette f.eks. kan vise en nogle muligheder, som 

man ikke ellers havde opdaget.

 God og forventeligt fugtig golfsæson til alle!

Kim Meyer

BUNKER FYLDT MED VAND 

– HVAD SÅ? 
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Et af de forhold der undertiden sætter sindene allermest i 

kog på golfbanerne, er uden tvivl hvornår der skal lukkes 

igennem! Men hvilke regler gælder egentlig?

Hvis man kiggede på golf som udenforstående og 

skulle vurdere, hvad der kunne gøre en golfspiller al-

lermest irriteret, ville man nok gætte på regnvejr. Eller 

dårligt spil. Eller dårligt spil i regnvejr. Men det er langt 

fra korrekt, for i virkelighedens verden er der én ting, som 

uden sammenligning kan bringe sindene allermest i kog: 

Hvornår man skal lukke igennem! 

Jeg har ikke så få gange oplevet, at folk næsten er 

kommet korporligt op og toppes om dette, ligesom 

jeg mange gange har hørt om spillere, der drivede ud, 

selvom dem foran var inden for rækkevidde – blot for at 

“fortælle” dem, at “nu måtte de altså lukke igennem”!

Generelt hader golfspillere at lukke igennem. Det har 

vel generelt noget med stolthed at gøre; det føles lidt pin-

ligt, fordi det ofte betyder, at man har slået en del skævt 

og brugt tid på at lede. Man hører derfor mange und-

skyldninger for ikke at lukke igennem, og de taler næsten 

for sig selv:

“Vi har altså betalt vores kontingent, så vi har ret til at 

spille her.”

“Alle kan have en dårlig dag og så går der altså lidt 

ekstra tid med at lede.”

“Vi har altså ofte ventet på andre spillere, så i dag må 

I vente!”

Men hvilke regler gælder egentlig for, hvornår man 

skal lukke igennem? Svaret skal findes i golfreglernes 

etikettesektion, som generelt siger følgende: “…Spillere 

bør spille i et raskt tempo. Det er en gruppes ansvar at 

holde trit med gruppen foran.” Reglerne siger således 

dels noget om hastigheden af ens spil og dels noget om 

den relative hastighed, dvs. i forhold til gruppen foran. 

Mere specifikt står der, at man i to situationer bør lukke 

igennem:

Hvis ens gruppe (eller bold) taber/falder et helt hul 

bagud og forsinker gruppen bagved, bør den invitere 

gruppen bagved til gennemgang, uanset hvor mange 

spillere der er i denne gruppe.

Jamen vil det sige, at man bør lukke igennem blot 

fordi man spiller bag en gruppe, som spiller helt vildt 

hurtigt? Nej! Bemærk, at man udover at være et helt hul 

bagud tillige skal forsinke gruppen bagved. Jamen vil det 

så sige, at man bør lukke igennem, hvis man går bagved 

en hurtig gruppe og foran en hurtig gruppe? Ja, går man 

foran en gruppe, som spiller helt vildt langsomt, så kan 

man blot selv spille langsomt, idet man jo så ikke forsinker 

gruppen bagved? Nej, det kan man ikke, idet man jo som 

det fremgår ovenfor bør spille i et raskt tempo.

Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er 

klart, at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den op-

fordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.

Selvom man således ikke er et helt hul efter grup-

pen foran, så bør man alligevel lukke igennem, hvis det 

er klart, at gruppen bagved kan spille hurtigere (end 

ens egen gruppe). Denne del af etikettereglerne er der 

mange, der ikke forstår, eller vælger ikke at forstå. De 

fleste har den opfattelse, at så længe årsagen til, at man 

spiller langsomt er, at gruppen foran spiller langsomt, 

så skal man ikke lukke igennem; man kan jo ikke rigtigt 

spille hurtigere end dem foran! Dette er ikke korrekt. Hvis 

gruppen bagved kan spille hurtigere så bør man lukke 

igennem. Bemærk, at der i klubben kan være etableret 

yderligere retningslinjer for spilletempo, som man bør 

følge. Et par eksempler (taget fra et par golfklubbers 

ordensregler) er:

“… Der skal vinkes igennem hvis der er god plads 

foran og gruppen bagved er hurtigere.”

“… En hurtigere spillende bold har altid fortrinsret. I 

tilfælde af at der ledes efter en bold, eller man taber sin 

plads på banen, således at der opstår et tomt hul foran, 

skal det efterfølgende hold vinkes igennem.”

“… Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde. 

En 2-bold har fortrinsret for en 3- og 4-bold, og skal 

uopfordret lukkes igennem - i weekends har 2-bolde dog 

ikke fortrinsret. 1-bolde har ingen fortrinsret og skal lade 

enhver match gå igennem”!

Du bør derfor altid læse i din klubs ordensregler m.v., 

også f.s.v.a. hvad der står om spilletempo, og rette dig 

efter dette. Hvor finder man disse ordensregler henne? 

F. eks. på klubbens hjemmeside eller på opslagstavlen. 

Konklusionen? Luk nu for søren igennem…

Kim Meyer 

5 TYPISKE DROPPEFEJL
De fleste golfspillere kommer jævnligt ud for at skulle 

droppe en bold. Alligevel er droppereglerne nogle af 

de mest brudte, hvorfor der her gives et bud på de fem 

oftest forekommende misforståelser!

1) FORKERT: “Man skal altid droppe om, hvis bolden 

ruller tættere på hullet.”

Mange er af den opfattelse, at hvis bolden ruller tæt-

tere på hullet, så skal man altid droppe om. Dette er ikke 

korrekt. At bolden ruller tættere på hullet betyder ikke 

i sig selv, at man skal droppe om. Der er dog en regel, 

der fastslår, at der skal droppes om, hvis bolden ruller og 

kommer til hvile mere end to køllelængder fra dér, hvor 

den først ramte banen i droppet, hvilket gælder uanset 

om bolden ruller tættere på hullet eller længere fra.

2) FORKERT: “Man skal aldrig droppe om, hvis bolden 

ruller væk fra hullet.”

Heller ikke dette er korrekt. At bolden ruller væk fra 

hullet betyder ikke i sig selv, at man ikke skal droppe om. 

Såfremt bolden som oven for nævnt ruller og kommer til 

hvile mere end to køllelængder fra stedet, hvor den først 

ramte banen i droppet, så skal bolden således droppes 

om. At man ikke får nogen fordel ud af det – idet det jo 

LUK NU FOR SØREN IGENNEM!
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KOM MED I MENS SECTION
“At være en del af Mens Section, er at være en del af en 

livsstil som golfspiller. Vi går alle sammen og glæder os 

til det bliver torsdag – til at møde gutterne og til at vinde. 

Fra man møder ind på BGK’s baneanlæg mellem kl. 14.45 

og 15.30 til det sidste put er sendt i hul, er der spænding 

og tænding på. Oftest bliver drømmen om at vinde ugens 

dyst i A- eller B-rækken reduceret i løbet af runden, men 

makkerspillet om ikke at skulle betale øllet når man kom-

mer ind, lever ofte helt frem til hul 18.”

Ovennævnte er et uddrag fra torsdagsklubben eller 

Mens Section’s netop udsendte folder, der har til formål at 

hverve nye medlemmer til denne – golfklubbens officielle 

herreklub. 

- Baggrunden for udarbejdelse af vores folder er et 

indtryk af manglende kendskab til Mens Section blandt 

golfklubbens medlemmer, fortæller Niels Erik Jensen, der 

er klubbens sekretær, og fortsætter: - Vi har i de senere 

år oplevet en medlemstilbagegang, idet den naturlige 

afgang ikke er erstattet af nye medlemmer. Allerede nu 

har vores tiltag resulteret i 12 nye medlemmer, men vi har 

stadig plads til ca. 25 mere før vi er oppe på de 85 som 

golfklubben p.t. har sat som max.

Folderen står på skranken i foyeren – tag én og se om 

Mens Section også er noget for dig. Du kan selvfølgelig 

også finde mere om Mens Section på klubbens hjemme-

side.

 

 
 

 

Snup en folder og læs mere om et 
fantastisk tilbud til dig som golfspiller…   

 
GOLF I MENS SECTION BGK  
– ET TILBUD OM SOCIALT SAMVÆR, KONKURRENCE OG FORBEDRET GOLFSPIL… 

 

typisk må betragtes som en ulempe, da bolden jo kom-

mer længere væk fra hullet – ændrer ikke ved dette.

3) FORKERT: “Man skal stå med retning mod hullet, 

når man dropper.”

Golfreglerne tager ikke stilling til, i hvilken retning 

man skal stå, når man dropper. Dvs. man må for så vidt 

godt stå med ryggen til hullet, hvis det er det, man øn-

sker.

4) FORKERT: “Man må gerne droppe bolden om, hvis 

den ligger skidt.”

Det er en udbredt misforståelse, at man må droppe 

bolden om, hvis den f.eks. ruller ind under en busk eller et 

træ. Dette er ikke korrekt; at bolden ligger skidt betyder 

ikke i sig selv, at man må eller skal droppe om. Dette 

gælder naturligvis også, hvis man allerede har erklæret 

bolden uspillelig, og bolden så i droppet ruller tilbage til 

det samme sted (f.eks. under en busk); heller ikke i denne 

situation må eller skal man droppe om uden straf.

5) FORKERT: “Man må gerne lægge bolden ned, hvis 

bare man ikke får en fordel ved det.”

Det er ikke altid, at spilleren dropper på den måde, 

som reglerne foreskriver det, dvs. med strakt arm, bolden 

i skulderhøjde osv. Ofte kastes bolden blot nonchalant 

ned, da “jeg-jo-ikke-får-nogen-fordel-ud-af-det”. Regler-

ne er dog meget klare: Det koster ét straffeslag, hvis ikke 

man overholder droppeproceduren – man kan dog slippe 

for straf, hvis man når at droppe om på korrekt vis, inden 

man slår til bolden.  

Kim Meyer

Det koster ét straffeslag, hvis ikke man overholder droppepro-
ceduren!
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Golfåret 2013 startede rigtig koldt og mørkt – hvilket må-

ske overskyggede en anden meget vigtig begivenhed for 

alle golfspillere i Danmark. Introduktionen af den årlige 

handicapevaluering! En fremadrettet årlig tilbagevende 

aktivitet, der er indført og skal gennemføres i medfør af 

de senest udgivne EGA Handicapregler gældende fra og 

med den 2. juli 2012. 

Den årlige handicapevaluering gennemføres på bag-

grund af den enkelte spillers registrerede og godkendte 

scores ved udgangen af hvert kalenderår. Kriterierne for 

evalueringen har været præsenteret på informationsmø-

der i 2012 og via Ordens-, Regel- og Handicapudvalgets 

hjemmeside. 

Kriterierne er kort, at hver spiller skal aflevere mini-

mum 4 tællende scorer pr. år for i det efterfølgende år 

at have et “EGA Handicap”. For at beregne om spillerens 

handicap skal justeres, kræves af statistiske årsager dog 

min. 8 registrerede og godkendte scores. Hvis spilleren 

har afleveret færre end 8 scores, kan man medregne 

scores fra det foregående år indtil 8. Hvis der foreligger 8 

eller flere scores fra det pågældende år, medregnes der 

ikke scores fra tidligere år. Spillere der kun har afleveret 

og fået registreret tre eller færre scores vil have et “Han-

dicap” efter den gennemførte evaluering. Spillere med 

handicap 36 og højere vil ikke blive evalueret og vil efter 

evalueringen have et “Klubhandicap”.

Evalueringen gennemføres indledningsvis automatisk, 

hvorefter klubbens Ordens-, Regel og Handicapudvalg 

(ORH) skal verificere og godkende den elektroniske 

evaluering. Dette sker ved en manuel gennemgang af 

hver enkelt evalueret spillers scores og resultatet af den 

elektroniske evaluering. I forbindelse hermed kan ORH 

samtidig gennemføre manuelle ændringer, hvorefter 

evalueringen godkendes. Det endelige resultat – enten 

et EGA Handicap eller et Handicap meddeles den enkelte 

spiller via en mail sendt fra Golfbox.

Resultatet af evalueringen blev, at langt de fleste af 

vore medlemmer fra sæsonstart 2013 har et EGA handi-

cap. Et handicap der giver ret til at spille på alle baner, og 

at kunne deltage i alle åbne turneringer i såvel egen som 

andre golfklubber. Ca. 300 af medlemmerne starter deri-

mod sæsonen 2013 med et Handicap. Handicap reglerne 

åbner mulighed for, at spillere der ikke har et EGA Handi-

cap, ikke kan spille med i åbne turneringer i ens egen klub 

og i værste fald ikke kan spille på andre baner og i andre 

åbne turneringer! 

Spillere der ikke har et EGA handicap kan erhverve et 

EGA handicap ved at spille tre EDS-runder og få registre-

ret hhv. godkendt de tre erhvervede scores i Golfbox! Spil-

lere der ikke har et EGA handicap kan deltage i BGK åbne 

klubturneringer indtil 1. maj 2013, bl.a. med henblik på at 

kunne erhverve et EGA handicap. Se endvidere i proposi-

EGA HANDICAP ELLER IKKE EGA HANDICAP

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk
Kanalen 1 · DK-6700 Esbjerg
Phone: +45 79 11 19 00 · Fax: +45 79 11 19 01
E-mail: dk@danbor.com · www.danbor.com
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Et af klubbens medlemmer har i ly af vinteren syslet med 

et “alternativt” bookingsystem kaldet Golfvenner Online. 

Programmet er udtænkt af Jim Runge, som fik ideen 

sidste efterår og han er nu klar til at gå i luften med hjem-

mesiden golfvenneronline.dk, som meget gerne skulle 

virke når dette læses. Først blev Michael Klose kontaktet 

– og senere også formanden – begge synes om ideen og 

derefter gik Jim i gang.

- Det er på ingen måde et forsøg på at lave en ny klub i 

klubben, fortæller 61-årige Jim, der som førtidspensionist 

og med mere end 30 år i EDB-branchen ikke har proble-

mer med at sætte en hjemmeside sammen. Jim har spillet 

golf i mere end 15 år. Han startede som prøvemedlem i 

Bramming, men flyttede umiddelbart efter til Breinholt-

gård Golf Klub og har spillet her siden. Jim er selv med 

klubben Græsrødderne, som spiller hver onsdag efter-

middag. 

- Jeg kan huske hvordan det var, når man er ny, og ikke 

havde nogen at spille sammen med. Med dette system 

kan du let finde andre som ønsker at spille i de samme 

tidsrum som dig selv. Desuden kan du – hvis du er med-

lem – logge ind og se hvem der ønsker at spille hvornår, 

og så melde dig på en af de bolde. Selvfølgelig er der tale 

om en lille gruppe medlemmer, men de har ikke én fast 

spilletid, og kan derfor agere mere frit i forhold til vejr og 

pres på banen.

Er man medlem og ønsker at komme ud at spille, så 

slår man sin ønskede starttid op på hjemmesiden og her-

efter håber man andre kobler sig på. Gør man dette i god 

tid (senest dagen før kl. 16), sørger Jim for registreringen i 

Golfbox, og at du kommer i en bold med andre medlem-

mer, som ønsker samme tid.

Jim mener helt sikkert der er et “marked” og forven-

ter at siden vil få minimum 50 medlemmer. Det koster 

150,- kr. årligt at være med. Udgifterne går hovedsagelig 

til drift af hjemmesiden og licens til softwaren bag. Med 

kravet om, fra denne sæson, at alle der spiller EDS selv 

skal taste deres scores ind i Golfbox, så tilbyder Jim at 

gøre det for Golfvennerne.

 Se mere på golfvenneronline.dk

KOM OG SPIL MED DINE GOLFVENNER ONLINE

tionerne for de enkelte klubturneringer, hvorvidt man kan 

deltage hhv. hvorvidt man kan modtage præmier, såfremt 

man ikke har et EGA handicap.

I relation til handicapevaluering 2012 skal bemærkes, 

at der generelt (i alle golfklubber) kun blev medtaget sco-

res erhvervet og godkendt efter 2. juli 2012, og ikke scores 

fra tidligere i 2012 eller i givet fald fra 2011. Dette har 

formodentlig bidraget til antallet af spillere der ikke har et 

EGA handicap fra og med sæsonstart 2013. I forbindelse 

med evaluering 2013 vil alle scores registreret og god-

kendt i 2013 blive medtaget i forbindelse med evaluerin-

gen. Dette vil uden tvivl have som konsekvens at endnu 

flere spillere fra og med sæsonen 2014 vil have et endnu 

rigtigere handicap. Forudsætningen er naturligvis at alle 

spiller så mange EDS runder som muligt i løbet af sæso-

nen. Både scorers erhvervet og registreret efter spil på 

såvel egen som andre baner vil blive medtaget. Så gør dig 

selv en tjeneste – spil EDS (indtil videre indtil to gange pr. 

uge), registrer og få godkendt scores, og bidrag dermed 

til at også du spiller med et retvisende golfhandicap.

Og husk – du kan og bør i videst muligt omfang selv 

registrere dine scores i Golfbox! Følg vejledningen på 

Golfbox hjemmeside. Det er let! Husk at advisere din mar-

kør om at denne skal godkende den indtastede score for 

at din score bliver anvendt i forbindelse med handi cap-

regulering! Såfremt du gør dette, så vil du langt hurtigere 

kunne se evt. ændringer til dit handicap, og altid spille 

golf med det rigtigste golfhandicap. 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til handicapud-

valgets formand på mail info@kmcoaching.dk – alternativt 

ved at læse om emnet på klubbens hjemmeside.

Kim Meyer
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Så er det igen tid til at komme i 

gang med begynderaktiviteterne. Vi 

startede op onsdag d. 3. april med 

diverse prøver for vore nye medlem-

mer. Onsdag d. 17. april løber første 

onsdagsmatch af stablen. 

Det er nok alle bekendt, at klub-

ben har lidt ondt i medlemstallet og 

derfor gennemføres en række tiltag, 

der gerne skulle rette op på det. En 

af disse er venne matcher, hvor I har 

mulighed for at invitere en bekendt 

med ud og prøve kræfter med golf-

sporten. Det skal være en hyggedag 

med gode oplevelser. 

Der startes på udslagsbanen, 

hvor du giver den i rollen som pro, 

derefter putter vi lidt. Kl. 15 går vi 

ud på 6 huller på Ådalen. Efterføl-

gende er klubben vært ved et mindre 

traktement. Der er en lille præmie til 

bedste hold. Da vi gerne vil levere 

varen, er hver vennematch begræn-

set til 10 par. Tilmelding på golfbox 

og på liste i foyeren. Datoer er endnu 

ikke fastlagt.

Den 20. marts havde vi informati-

onsaften, hvor rigtig mange var mødt 

op. De fik en god orientering om, 

hvad de skulle igennem for at få DGU 

kortet, og hvad de kunne forvente 

af service fra klubbens side. Vi har i 

år fokus på, at nye medlemmer ikke 

bare efterlades i et tomrum, efter de 

er blevet fuldgyldige medlemmer, 

men også bagefter har nogen at spil-

le med. Et af tiltagene er at afholde 

to matcher sidst på året kun for nye 

medlemmer. Der har de så mulighed 

for at lære ligesindede at kende og 

måske få lavet nogle aftaler om spil i 

fremtiden. Vi havde stor succes med 

det sidste år.

Det årligt tilbagevendende 

“Golfens dag” løber af staben den 14. 

april.

Begynderudvalget består i år af: 

Anne-Grete Nielsen, Erik Knudsen, 

Christian Sørensen, Mogens Huld An-

dersen, Ruth Petersen og Steen Ny-

berg. Hvis der er behov for yderligere 

hjælpere, har et antal medlemmer 

lovet at træde til. Kim Meyer forestår 

igen i år regelundervisningen.

Begynderprogrammet er stort set 

uændret fra sidste år og kan studeres 

på klubbens hjemmeside.

Onsdagsmatchen har fået ny ho-

vedsponsor, nemlig NYKREDIT bank. 

De har velvilligt skænket præmier til 

første, anden og tredje pladser til rig-

tig mange af matcherne. Vore øvrige 

sponsorer er vi i gang med at besøge. 

Vi er oprigtig glade for den velvillig-

hed der er til stede hos sponsorerne, 

så en stor tak skal lyde herfra.

 På gensyn ved onsdagsmatcherne

Steen Nyberg

Hovedsponsor 

nykredit.dk

BEGYNDERUDVALGET TO SMÅ
HISTORIER
MedlemsNyt har som følge af Redak-

tørens opfordring i Kloses nyheds-

mail modtaget hele to håndskrevne 

historier! Det er 76-årige Erling 

Fritzen fra Oksbøl, som reagerede på 

opfordringen. Tak!

En våd omgang

En våd efterårsdag for nogle år siden 

landede min bold på skråningen ned 

mod søen ved 6. huls green. Man 

havde renset op i søen og efterladt 

lidt bundplanter på skråningen, og 

da jeg nærmede mig min bold , gik 

det galt!

Jeg gled simpelthen som på 

et par ukontrollable ski ned mod 

søen. Jeg nåede lige overveje, om 

jeg skulle foretage et spektakulært 

hovedspring, men lod stå til og endte 

sidende i vand til brystet. Jeg kunne 

godt se, at det måtte have set mor-

somt ud, og jeg meddelte makkerne, 

at der gerne måtte grines. 

Drivvåd og indsvøbt i et regnslag 

gik turen nu mod Oksbøl og denne 

gang hjem til et varmt bad.

Endelig kunne jeg ramme

For nogle år siden sad vi efter endt 

golf på den vestlige terrasse og fik en 

velfortjent øl. Jeg blev opmærksom 

på en stor flot sort mink, som sneg 

sig i hækken langs bygningen. Da 

den drejede hen mod bagrummet, 

hvor døren stod åben tænkte jeg, 

at jeg hellere måtte skride til hand-

ling. En eventuel mink inde under 

skabene ville være utrolig svær at 

fange. I åbningen ved terrassen kom 

dyret frem (ikke fredet) og jeg ramte 

for denne ene gangs skyld rent med 

mit 3-jern. Den daværende kok kom 

med en spand og ville gerne have 

“klenodiet”.

Erling Fritzen
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Som enkelte “skarpe” læsere af årsberetningen fra 

klubbens Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) for 

sæsonen 2012 kan huske, da var og er det et af indsats-

områderne for 2013, at udvikle den nuværende “Banekon-

trol” til “Baneservice”! En opgave der løses i et samarbejde 

imellem ORH, Baneudvalget og Breinholtgård Golf 

Center! ORH er “lead” på opgaven. 

Formålet med “Baneservice”

Grundlæggende skal “Baneservice”, som synlig repræ-

sentant for BGK og med reference til golfreglernes afsnit 

om etikette, BGK og BGC ordensforskrifter og -regler, ved 

periodisk tilstedeværelse på banen sikre, at spillet forlø-

ber glidende og med mindst mulig ventetid for de aktive 

spillere. Om nødvendigt skal Baneservice på en høflig og 

serviceminded måde gribe ind over for de spillere, der i 

en given situation forhindrer ovenstående. 

Også i relation til gæstespillere er Baneservice klub-

bens og golf centrets synlige repræsentant.

Baneservice skal behandle gæster på en venlig og 

hjælpsom måde. Da gæstespillere ikke kan forventes at 

have et grundigt kendskab til banens eller klubbens or-

densregler, kan disse spillere have behov for at få råd og 

vejledning også under spillet. 

Efter indførelsen af det elektroniske tidsbestillingssy-

stem via Golfbox, skal Baneservice kunne bistå spillerne i 

brugen af dette. Dette gælder også for brugen af green-

feebogen, når denne er i brug. Baneservice skal endvidere 

medvirke til at sikre, at kun spilleberettigede golfspillere 

benytter banen på Breinholtgård Golf Center. 

Hvorfor? Efter en række henvendelser fra medlemmer 

og sager behandlet i ORH, viser det sig nødvendigt at 

udvikle og forbedre Baneservice. 

Hvordan ? Den kommende “Baneservice” skal natur-

ligvis løse de rigtige opgaver. Opgaver der udspringer af 

krav og forventninger fra Bestyrelse, Baneudvalg, og ORH. 

Men mest vigtigt, skal opgaverne tage udgangspunkt i de 

forventninger, som klubbens medlemmer har, til denne 

funktion! Dette som en ganske naturlig ting, da “Bane-

service” grundlæggende er etableret af hensyn til alle! Så 

den enkelte spiller - medlem eller gæstespiller - får en po-

sitiv oplevelse af at spille en runde golf på Breinholtgård! 

Måden hvorpå denne forventningsafstemning gen-

nemføres, sker i henhold til nedenstående plan: 

Fase 1 – indtil udgangen af februar 2013

Der gennemføres en medlemsundersøgelse – hvert med-

lem kan meddele tre ting som de mener Baneservice skal 

omfatte og én ting som Baneservice ikke skal omfatte. 

Undersøgelsen er gennemført via mail. Se yderligere 

hertil nedenfor.

Fase 2 – ultimo april 2013

• Opgørelse af forventninger, afstemning og konsolide-

ring af disse 

• Møde med interesserede potentielle medlemmer af 

Baneservice afholdes 25. april kl. 17.00 i klublokalet. 

• Hvervning, introduktion til og “iklædning” af medlem-

merne til “Baneservice” 

Fase 3 - ultimo april - ultimo juni 2013 

• Iværksættelse af “Baneservice” i overensstemmelse 

med udarbejdet og konsolideret grundlag 

• Evaluering – både ved/med Baneservice, BGC og BGK 

medlemmer ved udgangen af 2. kvartal 2013 

• Revision - og der fortsættes med Baneservice 

Fase 4 – efterår 2013 

• Generel evaluering (med bidrag fra medlemmerne) og 

afslutning af baneservice 2013 - forberedelse til sæson 

2014. 

Hvad vil Klubben opnå?

Helt grundlæggende er det målet med “Baneservice” - og 

med tryk på “service” - at: 

• leve op til de indledningsvis anførte formål med “Ba-

neservice”, samt 

• flest mulige spillere får en positiv oplevelse alene eller 

i fællesskab med andre, i forbindelse med spil på BGC! 

Med udgangspunkt i de modtagne forslag, er der 

udarbejdet reviderede retningslinjer for hvad Baneservice 

ikke skal tage sig af og hvad de skal tage sig af. 

Baneservice ekviperes med hvide jakker og poloer, 

samt grønne kasketter. Alle medlemmer af Baneservice 

får udleveret legitimationskort. Muligheden for iPad som 

hjælpemiddel i funktionen undersøges. Endelig afklaring 

herpå foreligger ikke i skrivende stund. Klubmedlem-

mer, der er en del af Baneservice, inviteres endvidere til 

deltagelse i den årlige hjælpermatch med efterfølgende 

spisning. 

Såfremt du vil være en del af den kommende Baneser-

vice, opfordres du at melde dig til og deltage i hvervemø-

det den 25. april kl. 17.00, hvor du kan høre nærmere om 

hvordan du kan få indflydelse på Baneservice. 

Mødet vil omhandle:

• Gennemgang af uddannelsesmateriale “Kommuni-

kation i forbindelse med virket som Baneservice”, 

udarbejdet af Kim Meyer

• Opdaterede principper for Baneservices virke. De 

tidligere principper kan ses under “Regler” på klub-

bens hjemmeside.

• Gennemgang af rapporteringsprocedure og -mate-

riale

• Spørgsmål

Kontakt Michael Klose for tilmelding til mødet den 25. 

april kl. 17.00. 

Husk: Baneservice er et M/K fritidsjob, hvorfor kvinde-

lige medlemmer også opfordres til at deltage. 

Er der spørgsmål til ovenstående kontakt Michael 

Klose eller undertegnede.

Knud Erik Laursen

Baneudvalgsformand

Mobil: 25762232

kehlaursen@gamil.com

BANESERVICE – FREM FOR KONTROL! 
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Grillpakker 
 

Se vores 
forskellige 
forslag til 

afhentning af 
grillpakker 

på 
www.dro.dk 

De Røde Bokse  

fra Den Røde Okse 

Nem kvalitetsmad 
til afhentning. 

 

Se mere på 
www.dro.dk 

Husk at Den Røde Okse har udvidet 
med restaurant og selskabslokaler på 
Breinholtgård Golfcenter. 

Hold festen på Den Røde Okse eller              
Restaurant Breinholtgård. 

Med et All Inclusive arrangement sammensætter 
vi en festmiddag inkl. alt, hvad du ønsker til 

festen: servering, blomster, opdækning, duge, 
servietter, opvask, osv. 

For menu og prisforslag se mere på www.dro.dk 
eller ring på tlf. 75151500 

Mad ud af huset : 
1-2 eller 3 retters menuer, buffet, hverdagsretter, osv.  
Den Røde Okse leverer maden hjem til dit køkken, nemt og 
lækkert.                Tlf. 75151500        
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