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KLUBUDVALG
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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Så er golfsæsonen 2013 ved at være 

slut. Det er dejligt, at vi i år kan se 

tilbage på en pragtfuld sommer med 

masser af solskins timer og en golf-

bane, der har fået masser af ros for 

sin stand og vedligeholdelse. En stor 

tak til Hardy og hans stab! 

Hvordan er det så gået golfmæs-

sigt i BGK i år?

Eliten

Eliteherrerne rykkede ned i 1. divi-

sion. 3. division herrer blev nr. 2 i 

puljen – flot klaret af dem.

Kvalifikationsherrerne spillede om 

oprykning, men klarede det ikke – el-

lers et flot resultat.

1. divisions damer blev nr. 3 i puljen.

Kval-damer blev nr. 3 i puljen.

Alt i alt en fin sæson!

Juniorer

Igen i år har højdepunktet for sæ-

sonen været deltagelse i Titleist & 

Footjoy West Cost Masters. 

Det var også året, hvor vi fik 

tilgang til juniorgolfakademiet til ud-

vikling af vore dygtige juniorspillere.

Det er dejligt at se, hvordan spil-

lerne træner flittigt i ugens løb og så 

har matcher om fredagen og bagef-

ter fælles hygge. Også godt at se de 

mange aktive forældre og frivillige, 

der støtter op om vore juniorer.

Regionsgolf 

Her har vi haft hold med i både A, B; 

C og D-rækken. Holdet i A-rækken 

blev Dansk mester i regionsgolf 2013 

– flot!

Senior- og veteranholdene har 

været med i A og C-rækken og klaret 

sig flot der.

Klubmatcher

Vi må igen i år konstatere, at det er 

meget svært at få medlemmerne 

til at deltage i klubmatcher. Vi har 

skruet ned for antallet af matcher, 

men trods det har vi stadig et for lavt 

deltagerantal i matcherne – især set i 

lyset af de fine præmier, vi får af vore 

sponsorer. For at prøve noget nyt 

forsøgte vi at lave en lørdags match, 

men måtte desværre aflyse pga 

manglende tilmelding.

Begynderudvalget

I denne sæson har 70 nye medlem-

mer været igennem vort program 

for begyndere under Steen Nybergs 

dygtige begynderstab. De har haft 

travlt og her skal der lyde en stor tak 

til hele holdet.

Tidsbestillingen

2013 var året, hvor tidsbestillingen 

skulle stå sin prøve efter et par år 

med indkøring. Vi, bestyrelsen og ba-

neudvalget, har det indtryk, at langt 

de fleste har en meget positiv hold-

ning til tidsbestilling nu. Vi mener 

også, at problemerne med flettetider 

næsten er løst, når blot vore med-

lemmer altid sørger for at overholde 

start- og flettetiderne. Er der nogle, 

der har forslag til forbedringer, er vi 

meget modtagelige herfor.

Banen i 2014

Der har været en del snak om æn-

dring af Slettens hul 4 fra et par 3 hul 

til et par 4 hul. 

Bestyrelsen har vendt et forslag 

om at betale en sådan ændring med 

et engangskontingent-tillæg på kr. 

200,- til 250,- for alle medlemmer, 

men da der ikke i bestyrelsen er 

flertal herfor, vil der ikke komme et 

sådant forslag på generelforsamlin-

gen den 28. november. 

Af øvrige ændringer på banen 

er der kun, at der på Slettens hul 5 

anlægges en bunker mere.

Medlemsstatus

Som omtalt i bladet i foråret ville vi 

sætte flere initiativer i gang for at få 

medlemstallet op på det ønskede 

antal på 1325 medlemmer – be-

stående af seniorer – ungseniorer 

– firmamedlemmer – gratister og 

pensionister. 

Vi har haft en hård kamp for at nå 

dette og som tidligere omtalt har be-

gynderudvalget fået 70 nye medlem-

mer igennem. 

På nuværende tidspunkt er vi 837 

seniormedlemmer, 48 ungseniorer, 

16 firmamedlemmer, 30 gratister 

(KD-selskabet) og 302 pensionister. 

I alt 1233 medlemmer. Som noget 

nyt i vor opgørelse medregner vi 

fleksmedlemmer med 1/3. Der er 

93 fleksmedlemmer og dvs. vi kan 

lægge 31 (93/3) til = i alt 1264. 

Vi har altså plads til 60 medlem-

mer mere og derfor opfordrer vi jer 

alle til at gøre lidt reklame for vores 

klub!

Jeg vil slutte med at sige en stor 

tak til alle frivillige, der har ydet en 

stor indsats for klubben her i 2013. 

TAK!

På bestyrelsens vegne

Hans Olav Olesen 

BESTYRELSEN HAR ORDET
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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



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

Her i begyndelsen af oktober måned 

kan jeg kigge tilbage på en næsten 

afsluttet golfsæson. I morgen rejser 

jeg til Thailand, for at spille årets 

sidste turnering. Vi er fire spillere fra 

DGU’s observationstrup, der i dagene 

8.-11. oktober skal deltage i den 79. 

udgave af SINGHA Thailand Amateur 

Open spillet på Panya Indra Golf Club 

i Bangkok

Året 2013 har igen for mit ved-

kommende budt på meget golf. Lige 

efter nytår var jeg endnu en gang 

med til Qatar Amateur Open og slut-

tede på en 3. plads – Alt i alt er det 

godkendt, men jeg håber det kan 

blive endnu bedre i 2014 J  

I marts måned var der 14 dages 

træningslejr på programmet. Den 

første uge i DGU regi og den efter-

følgende var med Breinholtgård Golf 

Klub Elite. Det er altid en god opstart 

på året og jeg var heldig stillet med 

at kunne deltage i begge uger, da de 

lå meget tæt på hinanden i Spanien.

Min første turnering i år, var i april 

lige før divisionsturneringen blev 

skudt i gang. Turneringen foregik i 

Skanderborg (Puma/Cobra) og med 

en rigtig god 2. runde lykkedes det 

mig at vinde turneringen. Herefter 

spillede jeg nogle turneringer, hvor 

jeg missede et par cuts og måtte 

træne ekstra hårdt for at komme 

tilbage på sporet igen. DM i hulspil 

blev afviklet i Varde – og jeg havde 

virkelig set frem til dette. En af mine 

eksaminer faldt dog på samme dag, 

men en golfinteresseret censor og 

en velvillig lærer gjorde det heldigvis 

muligt, så jeg kunne gå til eksamen, 

før jeg skulle starte tidlig i Varde Golf-

klub. Karakteren blev rigtig god, men 

mit golfspil fulgte desværre ikke med 

og jeg blev slået ud i første runde – 

dog af en anden BGK’er (Jacob Lykke 

Kjeldsen) – så klubben var alligevel 

repræsenteret. 

I juli måned spillede jeg vores 

lokale Titleist & FootJoy West Coast 

Masters. Og igen i år skal der lyde en 

stor tak til alle, der er med til at gøre 

denne turnering så god. Jeg lagde 

godt ud i første runde og var nr. 1 

inden søndagens finalerunde, hvor 

jeg bl.a. skulle spille med Phillip Juel-

Berg fra Søllerød. Jeg spillede ikke 

godt på Skoven, mens Phillip så ud til 

at finde sit spil. På Sletten får jeg det 

dog vendt til min fordel og vi slutter 

i samme score. Jeg vinder på første 

omspilshul og var glad for at vise det 

lokale flag til netop denne turnering.

14 dage efter spillede jeg Barlø-

seborg Elite Open – og ja, jeg følte 

næsten jeg var på hjemmebane i det 

fynske også. Jeg er blevet taget godt 

imod af nogle fra klubben og jeg 

kan rigtig godt lide at spille denne 

bane. Den betegnes som en “risk and 

reward” bane og jeg følte spillet var 

rigtig, rigtig godt. Efter tre runder 

var jeg vinder i 12 under par og med 

6 slag ned til nr. 2. En stor sejr og et 

golfspil jeg virkelig var glad for. 

Min 4. sejr kom i år i Ikast i august 

og ud af mine ca. 15 turneringer er 

det vel ikke så ringe endda. Målt på 

ranglisten for herrer i Danmark er 

jeg pt. nr. 3 og med planen for 2014, 

håber jeg det kan gøres tilsvarende 

eller måske bedre endnu. Jeg har 

fået min studenterhue i år og har 

valgt at tage et sabbatår (eller to). Jeg 

arbejder nogle timer hos Bo Bedre og 

træner ellers på livet løs med Frank. 

I januar forventer jeg at stille op i 

Qatar igen og derefter er det pla-

nen, jeg skal arbejde som golfguide 

for green2green i Spanien i et par 

måneder. Dette giver mig forhåbent-

lig en god start på den kommende 

golfsæson.

Jeg vil gerne her benytte lejlig-

heden til at sige TUSIND TAK til BGK 

og Breinholtgård Erhvervsklub for 

økonomisk støtte til mig igen i 2013 – 

uden støtten kunne jeg ikke deltage i 

turneringerne. Også en kæmpe STOR 

TAK til Kim Meyer og til dig Frank (At-

kinson) - når jeg synes det tekniske 

ser værst ud, så kan du næste altid 

få det bedste frem på træningsba-

nen og videre på banen. Rigtig godt 

efterår og vinter til alle – Vi ses på 

golfbanen J
Mathias Gladbjerg

TILBAGEBLIK PÅ SÆSON 2013…
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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

SPAR 20% PÅ 

ALLE HAY PUDER /

SENGETÆPPER...

TILBUDDET GÆLDER TIL 
OG MED 30. NOVEMBER

Medbring

denne annonce

i butikken og

SPAR 20%



BGK Elite deltog i sæsonen 2013 i Danmarksturneringen 

med fem hold. Ét herrehold i hhv. GE Money Bank Divisio-

nen, i  3. division og i Kvalifikationsrækken. På damesiden 

deltog BGK Elite med et hold i 1. division og ét hold i 

Kvalifikationsrækken.

Allerede før sæsonstart stod det klart at der, som følge 

af indtil flere spilleres afgang fra BGK Elite og BGK i øvrigt, 

kombineret med vigende tilgang af både dame- og 

herrespillere, forestod en barsk sæson, hvor der bestemt 

ville være rigeligt med sportslige udfordringer for både 

spillere og ledere i forbindelse med Danmarksturnerin-

gen. Det ville være op ad bakke – men husk – op ad bakke 

er også fremad!

Herreholdet i GE Money Bank Divisionen var i vest-

puljen sammen med Holstebro, Aalborg og Mollerup.  

Holdet lagde ud med at spille 9:9 med Mollerup på BGC, 

og tabte dagen efter med 10:8 til Danmarksmestrene fra 

Holstebro på deres bane. En tæt match, der resultatmæs-

sigt skulle vise sig at være meget symptomatisk for den 

resterende del af sæsonen. Udenederlag til både Ålborg 

og Mollerup, kombineret med et hjemmebanenederlag 

på hele 5:13 til Ålborg, overskyggede en solid hjemmesejr 

imod Holstebro på 11:7. Det kunne konkluderes, at mod-

standerne bare var ”skarpere” og bedre, hvorfor nedryk-

ningen naturligvis var skuffende, men acceptabel, i lyset 

af det faktum at modstanderne bare var bedre. 

Nu forestår en sæson 2014 i 1. division vest, hvor 

målsætningen må være, at få gjort holdet klar til opryk-

ning i sæson 2015 med henblik på at sætte en stopper for 

”elevatortendensen”.

Herreholdet i 3. division vest var i pulje 8 oppe imod 

Benniksgård, Sønderjylland og Kolding. Bortset fra to 

nederlag til Kolding opnåede holdet en ubestridt 2. plads 

i sin pulje. Og havde det ikke været fordi netop Koldings 

2. hold var placeret i netop denne pulje, så kan det be-

stemt ikke udelukkes at holdet ville have kvalificeret sig til 

oprykningsspil. På den anden side måske godt at de ikke 

gjorde det! 2. division er næste niveau, og når BGK Elite 

ikke har bedre spillere end tilfældet er for nærværende, 

så er det måske godt nok at få endnu flere af de bedste 

juniorer integreret på holdet, og vænnet til den skærpede FORTSÆTTES…

ENDNU EN SÆSON “LIGE VED OG NÆSTEN”!
BGK ELITE 2013:

Ved Super-søndag den 4. august havde 1. holdet en af årets få 
succesoplevelser ved at besejre Holstebro. Hele 5 af eftermid-
dag ens singler blev vundet – blandt dem Jacob Lykke-Kjeldsen. 
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konkurrence og tættere matcher i endnu en sæson i 3. 

division i 2014.

Kvalifikationsholdet Herrer var i pulje med Ribe 1, 

Kaj Lykke og Haderslev. Holdet klarede sig på baggrund 

af bedre indbyrdes matchresultat med Haderslev rigtig 

godt, og kvalificerede sig til oprykningsspil 2. september 

2013 i Kolding. Desværre lykkedes det ikke holdet at klare 

sig igennem kvalifikationsspillet og kvalificere sig til op-

rykning. Fire sølle matchpoint skilte holdet fra oprykning. 

Men alle spillere på og omkring holdet – ikke mindst de 

juniorer der er på vej ind på seniorholdene – lærte rigtig 

meget af denne sæson, hvilket skaber forhåbninger om, 

at holdet og spillerne hver især vil gøre det mindst lige så 

godt i sæson 2014.

På damesiden var BGK Elite repræsenteret med et 

hold i 1. division vest, Pulje 2. Holdet var oppe imod hold 

fra Fredericia, Odense og Jelling. Udover at gennemsnits-

alderen på modstanderne holdene var væsentlig under 

gennemsnitsalderen hos BGK damer, så var modstan-

derne bare bedre. BGK Elite damer bevarede dog place-

ring som 1. divisionshold også i sæsonen 2014, bl.a. på 

baggrund af to sejre over Odense – både hjemme og ude! 

Holdet har kæmpet formidabelt og mange vil uden tvivl 

huske bl.a. Camilla Pedersens sejr på 18 hul og Rikke Bern-

hards ”deler” på 18. hul i forbindelse med sidste hjemme-

match. Det var ”vilje til sejr”, der gav forhåbninger om at 

grundlaget for en endnu bedre sæson 2014 er til stede.

I Kvalifikationsrækken for damer havde BGK Elite også 

et hold. Et hold der i tidligere sæsoner har deltaget i Kva-

lifikationsspil til 2. hhv. 3. division. I sæson 2013 var spillet 

dog ikke helt så ”skarpt” som tidligere, hvorfor holdet 

måtte tage til takke med en 3. plads i puljen – bl.a. som 

konsekvens af sejr ude over Ribe. Spillerene på holdet har 

tilkendegivet af sæson 2014 vil være markant anderledes 

resultatmæssigt, hvorfor holdet allerede nu har planlagt 

både vintertræning, fysisk træning m.v. 

Samlet en solid sæson dog med pil opad på resultatsi-

den til Kvalifikationshold Herrer, men desværre pil nedad 

til herrerne i GE Money Bank Divisionen. På trods heraf 

har BGK Elite allerede i skrivende stund fået tilgang af spil-

lere på herresiden udefra, ligesom indtil flere juniorer via 

TMaG er på vej ind på herreholdene. Pigerne mangler – 

men meget peger på, at talentfulde pigespillere i omegn-

sklubberne er på vej til BGK!

Tak til spillere, ledere, trænere for en kanon indsats 

i sæson 2013 – og tak til Breinholtgård Erhvervsklub for 

støtten. Særlig tak til Lis Kristiansen og Peder Larsen der 

stopper som ”captains” på 1. hold damer hhv. 2. hold her-

rer.

Kim Meyer

Også Søren Bjerge Thomsen kom sejrrigt ud af sin single i 
opgøret mod Holstebro på hjemmebane.

Traditionen tro var Erhvervsklubben på plads med pølsevognen 
fra Slagter Theilgaard. 

Standby/rescue fartøjer
Survey fartøjer
Vindmølleskibe
Oliespildsberedskab

Personelkurv

Adgangsvejen 1
DK-6700 Esbjerg

Tlf.: +45 33 98 77 00
Fax: +45 33 98 77 05
e-mail: mail@esvagt.dk
www.esvagt.dk

•
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 Som ved så mange andre turneringer i 2013 kan vi ikke 

give vejret skylden for eventuelt dårligt spil. Hele sæso-

nen har for det meste budt på høj sol og næsten ingen 

vind. Weekenden den 24.-25. august var vejrmæssigt 

ingen undtagelse og ikke færre end 82 spillere stillede til 

start i årets klubmesterskab. I forhold til forrige år er der 

tale om en deltagerfremgang på hele 19 spillere! Frem-

gangen skyldes især at der i år var spillere nok i Senior 

Dame rækken, hvor der i år deltog hele 10 spillere. Også 

rækkerne Senior Herre og Veteran Herre kunne notere en 

pæn fremgang i deltagerantallet.

Der blev dystet i 8 rækker – pigerækken måtte udgå, 

da kun én juniorpige havde tilmeldt sig, og åbenbart er 

der ingen mid-age damer, som har lyst til at deltage i 

klubmesterskabet?

Lørdag spillede juniordrengene om deres mester-

skab over 36 huller fra hvid tee. Her blev Kasper Frank 

en forholdsvis sikker vinder foran Lasse Boye Theilgaard 

og med brødrene Morten og Jakob Porsholdt Dam på 

de næste pladser. Desværre er det lidt svært at se hvor 

talentmassen skal komme fra. Kaspers score på 168 slag 

(+26) svarer til en 9. plads hos herrerne, så der er langt op 

inden vi ser en junior blandt de 4 hulspilsfinalister. Be-

vares flere juniorer har gjort store personlige fremskridt, 

men sjovt nok var Kaspers score ved klubmesterskabet 

sidste år også +26, dengang rakte det til en 4. plads!

Igen i år var der professionelle spillere øverst på sejrs-

skamlen i både dame- og herrerækken. At Laura Boe-Han-

sen vandt hos damerne kom ikke som den store overra-

skelse – hertil var modstanden for svag. Laura kunne med 

to for hende middelmådige runder i 70’erne spadsere 

gennem lørdagens grundspil med en margen på 15 slag 

til juniorpigen Camilla Pedersen. På de næste pladser kom 

Min Guldberg-Hansen og Desiree Maria Svendsen.

Laura skulle i første runde af hulspillet møde Desiree, 

som søndag var frisk på en hurtig morgenrunde inden 

hun skulle på arbejde! Og hun kom på job i god tid, for 

Laura sejrede på 11. hul med resultatet 8/7.

Det var lidt af en overraskelse at rutinerede Min 

Guldberg-Hansen ikke kunne slå Camilla Pedersen i deres 

match. I stedet blev det til en sikker sejr til Camilla med 

resultatet 4/3. 

I finalen kunne Camilla tvinge Laura helt ud på 14. hul 

– en lille personlig sejr for Camilla, der var lutter smil efter 

runden.

Camilla Pedersen var stolt af at komme ud på 14. hul mod Laura.

KLUBMESTERSKABERNE 2013 

– STABILITET OG OVERRASKELSER

FORTSÆTTES…
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Hos herrerne var den største overraskelse, at Mathias 

Gladbjerg ikke klarede sig videre til hulspillet. Mathias har 

haft en både blændende, men også svingende sæson og 

ved klubmesterskabet var han ikke skarp nok. Mathias 

sluttede i +12 for de 36 huller, men blev hentet af Kim 

Brændstrup der med en anden runde i 74 slag nåede 

samme score. Kim gik herefter videre på reglen om bed-

ste sidste 18 huller. De øvrige herrer i hulspillet var sidste 

års mester Peter Ankersø (+6), Rasmus Lykke-Kjeldsen (+7) 

og Søren Bjerge Thomsen (+9). Søren havde for øvrigt me-

sterskabets bedste score med en 72’er i første runde.

Resultaterne betød at Peter Ankersø skulle møde Kim 

Brændstrup og Rasmus Lykke-Kjeldsen mod Søren Bjerge 

Thomsen. I søndagens semifinaler vandt Peter Ankersø 

3/2 over Kim Brændstrup. I matchen mellem Rasmus 

Lykke-Kjeldsen og Søren B. Thomsen anede man noget at 

Rasmus’ tidligere styrke og hans spil gav forhåbninger om 

at han igen ville vende tilbage til top-golf. Rasmus sejrede 

sikkert med resultatet 4/2.

Herefter var han klar til at møde Peter Ankersø i fina-

len – og Peter viste sig mere end i én forstand at være for 

stor en mundfuld for Rasmus! Peter vandt 2/1 med et flot 

birdieput på 17. hul. Hermed blev det også hos herrerne 

til et titelforsvar. 

Det er efterhånden ved at være en tradition, at der 

skal være dramatik ved mid-age herrer og i år var ingen 

undtagelse. I første omgang bestod dramatikken i, at pro-

assistent Klaus Aagesen stillede til start i denne række. Nu 

var gode råd dyre, for hvem havde lige set at de kunne slå 

Klaus?

Efter lørdagens 36 huller fra gul tee havde Klaus da 

også sat sig på en sikker 1. plads, med Niels Pedersen, 

Brian Lauridsen og Peter Skjærbæk på de næste pladser, 

som gav adgang til hulspillet. Niels Pedersen havde efter 

en skuffende første runde vist sin styrke med en anden 

runde i 74 slag og han måtte være manden der kunne 

true Klaus!

Nu magede det sig sådan, at Klaus i søndagens første 

runde skulle møde Peter Skjærbæk. Peter holdt stand helt 

til 18 hul og de måtte ud på 19. hul hvor Klaus endelig 

sejrede. 

I matchen mellem Niels Pedersen og Brian Lauridsen 

kom der noget af en overraskelse, da Brian tog stikket 

hjem med en 2/1 sejr! Igen havde Brian vist sin styrke i 

hulspil.

Nu stod kampen om mesterskabet mellem ”the 

underdog” Brian og en godt mør favorit Klaus, som ikke 

havde gået 18 huller til fods i lange tider. Helt utroligt 

kæmpede Brian bravt, men på 18. hul havde Klaus endelig 

muligheden for at lukke matchen, men missede et kort 

put. Igen skulle han ud på 19. hul – dagens 38. Dette hul 

delte de også, men på dagens 39. hul var det slut for Klaus 

Aagesen, som måtte se sig besejret af en overrasket og 

overraskende mester – Brian Lauridsen.

Mesterskabet for seniorer og veteraner i både dame- 

og herrerækken, blev afgjort over 36 hullers slagspil fra 

henholdsvis rød og gul tee. Der blev spillet 18 huller 

lørdag og 18 huller søndag. 

Hos damerne blev Birte Skøtt en sikker vinder efter 

flot spil begge dage. Hos senior herrer var Lars O. Hansen 
Peter Ankersø holer det afgørende put i finalen mod 
Rasmus Lykke-Kjeldsen.
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Brian Lauridsen takker Klaus Aagesen for matchen.



tilbage igen efter han sidste år måtte melde fra på grund 

af dårlig ryg. I år holdt ryggen og Lars sejrede sikkert 

foran Per Christensen.

Et flot firkløver udgjorde feltet i dame veteran og her 

sejrede Lilli Frøkjær sikkert med hele 10 slag ned til Grete 

Larsen som runner-up. 

Peter Degn Olsen havde endelig fået alderen til at 

spille i veteranrækken og feltets Benjamin sikrede sig 

titlen med et enkelt slag foran Peder Fedderiksen.

Igen i år skal der lyde en opfordring til de af klubbens 

medlemmer som ikke deltog om at komme ud og del-

tage. Det er gratis, det er spændende og så er det næsten 

eneste mulighed for at komme ud og spille den weekend, 

da banen er lukket for andre! 

Alt i alt et flot mesterskab – og stor ros til hjælperne 

for afvikling af turneringen, som i år også havde live-sco-

ring under lørdagens slagspil.

Jakob Kristensen
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Veteranen Peter Degn Olsen sammen med unge Birte Skøtt. Juniormester 2013 - Kasper Frank.

To glade damegolfere - Camilla og Laura.

Tre veteranvenner - Lilli, Karen og Grete.

Årets overraskelse - Brian Lauridsen vandt mid-age herrer!



Yderst på den næsten 100 km lange 

halvø Kintyre i det vestlige Skotland 

ligger der en perle af en golfbane – 

Machrihanish Golf Club – “specially 

designed by The Almighty for golf”. 

Disse ord er udtalt af Old Tom Morris 

efter en runde på banen tilbage i 

1879 hvor klubben kun var 3 år gam-

mel. I dag er banerne ved landsbyen 

Machrihanish på trods af den afsides 

beliggenhed, kendt verden over, som 

nogle af Skotlands skjulte ædelstene 

inden for golf.

Netop den afsides beliggehed 

gør, at disse fantastiske baner ikke 

er overrendt med greenfeegæster. 

I højsæsonen er der omkring 60 

gæster dagligt! Det tager mere end 

3 timer at køre til banen fra Glasgow, 

som er nærmeste større by – og for 

dem som begiver sig den lange vej i 

bil er der mange fristelser på vejen – 

dog ikke på selve Kintyre, hvor man 

kører de sidste 75 km uden at møde 

megen bebyggelse.

En smutvej til disse fantastiske 

golfbaner er med fly – faktisk ligger 

de lige for enden af landingsbanen 

på Campbeltown Airport – en tid-

ligere militær base, som i 2012 blev 

købt for £1 af et lokalt konsortium, 

med henblik på at udvikle området.

Som god ven af ejeren af fly-

selskabet SunAir var det naturligt 

for Danny Sejer at spørge om ikke 

han skulle arrangere en tur til dette 

forjættede land. Og Niels Sundberg 

var med på ideen – han havde selv 

prøvet banen for nogle år siden og 

mente det var en oplevelse andre 

kunne have glæde af.

Danny fik turen annonceret og 

i løbet af ganske få dage tid kunne 

han melde alt udsolgt! Til turen stil-

lede SunAir med et Dornier 328 Jet, 

som havde plads til 32 passagerer!

På årets længste dag mødtes 

disse 32 forventningsfulde golfere 

i afgangshallen i Billund Lufthavn 

– heraf næsten halvdelen fra Brein-

holtgård Golf Klub. Der var afgang 

kl. 8.00 og alle var iklædt golftøj, da 

vi havde tee-time på Machrihanish 

Dunes kl. 10.00! 

Fra Billund er der ca. 1,5 times 

flyvning og turen forløb planmæs-

sigt – måske jeg lige skal nævne, at 

morgenmaden på turen til Skotland 

var noget af det bedste flymad jeg 

længe har oplevet (nu rejser jeg jo 

heller ikke så ofte med privatfly eller 

på business!). Alt serveret af den flin-

ke purser Danny, som til lejligheden 

optrådte som crew for ikke at tage en 

ekstra plads op. Og det var også før-

ste gang at jeg har oplevet kaptajnen 

under indflyvningen slutter sin hilsen 

af med: “Kaptajn Langkilde, handicap 

7,4 ønsker alle en god tur!”

Straks efter landingen i Campbel-

town Airport gik turen videre med 

busser til golfbanen. Golfbanen ja, 

for på Machrihanish Dunes er der 

ikke meget klubhus – godt vi havde 

GOLF PÅ 1. KLASSE
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10. green på Dunes.

Purser Danny Sejer byder 
velkommen i Billund

Kendte ansigter i flyet på vej til Skotland.



Machrihanish

N O R D I R L A N D
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Loch Lomond

Prestwick

Turnberry

Billund

FORTSÆTTES…

skiftet tøj hjemmefra for omklæd-

ningsrummet var ikke større end et 

forvokset klædeskab. Så alene det at 

skifte til golfsko var en prøvelse! 

Herefter blev den obligatoriske 

baneguide indkøbt – for nu skulle 

der spilles golf!

Machrihanish Dunes er anlagt 

langs kysten i klitterne nord for den 

gamle Machrihanish Golf Club – ba-

nen åbnede i 2004 og markedsfører 

sig kraftigt for trække gæster til.

1. tee ligger forholdsvis højt og 

herfra har man et godt overblik over 

banen – eller nærmere arealet hvor 

banen ligger. Der var ikke mange fair-

ways og greens at se! Jo, selvfølgelig 

første fairway, som gik stik vest og 

ned af bakke… Det virkede som om 

vi var forholdsvis tæt på stranden og 

ikke ret højt oppe, men man bliver 

overrasket over hvor kuperet en 

sådan linksbane kan være. Greens lå 

gemt i fordybninger og bag græsklit-

ter. For at lede spillerne på vej var der 

på mange huller opsat sigtepæle. På 

første hul troede jeg der skulle slåes 

over pælen, men det viste sig at den 

stod meget længere væk og green 

lå før pælen – sådan lærer man så 

meget…

Når der spilles golf i Skotland er 

vejret altid en med- eller modspiller. 

Vi havde taget rigeligt tøj på for det 

blæste en del, men Atlanterhavsvin-

den var mild og kun på et enkelt hul 

fik vi en ordentlig byge – sjovt nok et 

hul vi alle fire i bolden scorede godt 

på! Skotterne er noget mere hårdføre 

end vi danskere – de fleste gik rundt 

i T-shirts!

Banen var flot og det der nok 

betagede os mest var de meget store 

og meget kuperede greens – ofte 

havde vi putts over flere pukler, så 

det var især hér vi mistede point.

På trods af de mange udfordrin-

ger, så kom min makker Børge og jeg 

hæderligt rundt og i det minimale 

klubhus havde vi god tid til at nyde 

både vinderøl og damebajere inden 

bussen tog os til The Ugadale Hotel i 

Machrihanish Village. 

Det viste sig at vi skulle overnatte 

i nogle lejligheder i umiddelbar 

nærhed af hotellet. Disse lejligheder 

– kaldet The Ugadale Cottages – fik 

i 2010 udmærkelsen “Scotland’s Best 

Hotel” og jeg må sige vi var impone-

ret over standarden. Vores lejlighed, 

som vi delte med Ib O. og Lars O., be-

stod af 2 store soveværelser, 2 store 

badeværelser og en fælles stue med 

køkken, så her kunne vi sagten have 

opholdt os en uges tid eller mere.

Efter et hurtigt bad var det tid 

at gøre sig klar til aftensmaden på 

hotellet – denne opladning foregik 

i The Old Clubhouse, som er en 
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Klubhuset på Machrihanish Dunes syner ikke af meget.

Udsigten fra 1. tee på Machrihanish Dunes. 
I forgrunden 9. green og bag den 18. green. Klubhuset skimtes til venstre.



Det gamle klubhus er i dag en hyggelig pub med god stemning. I baggrunden byens 

anden proshop.

Kuperet green på Machrihanish Dunes’ 5. hul. The Ugadale Hotel - i baggrunden pub’en og lejlighedskomplekset.

hyggelig pub der ligger klemt ind 

mellem hotellet og lejlighedskom-

plekset. 

Aftensmaden bestod af en 

“Scottish Gourmet Dinner” – alene 

dér burde mine bange anelser have 

været vakt. Det var ikke haggis! 

Havde det så bare været det, for så 

havde jeg prøvet det. Skotterne er 

kendt for årgangskartofler og en sovs 

der smager af noget fra sidste sæson. 

Nå, men efter 18 huller og et par glas 

gled det hele ned…

Herefter gik turen tilbage til 

“klubhuset”, hvor de fleste deltagere 

på turen nu var blevet “æresmedlem-

mer” og der blev prøvesmagt rigeligt 

whisky fra de lokale destillerier i 

Campbeltown – Springbank og Glen 

Scotia der repræsenterer den engang 

så stolte Campbeltown stil og det 

tredje destilleri, nemlig Glengyle (Kil-

kerran), som begyndte at producere 

i 2004. Personligt synes jeg godt om 

Springbank 15 yr og det gjorde ikke 

oplevelsen mindre, at én genstand 

var 5 cl!

Det var næsten synd at vi ikke 

benyttede den flotte lejlighed mere, 

men et par timers søvn blev det da 

til. Godt hjulpet af tidsforskellen kun-

ne vi sove én time længere søndag 

morgen – vi havde først starttid efter 

kl. 9, da medlemmerne har fortrinsret 

indtil da.

Alle hullerne på Machrihanish 

Golf Club er benævnt ved navne og 

klubben er især kendt for sit første 

hul “Battery”, som flere gange er 

udnævnt til at være verdens bedste 

åbningshul. Det er da også noget 

af en test, da drivet skal slåes over 

minimum 160 meter frådende hav el-

ler ved lavvande over lige så mange 

meter sandstrand! Denne søndag 

morgen stod der mere end en frisk 

brise direkte ind fra vest og i med-

vinden satsede jeg på at slå bolden 
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Selvfølgelig er der også potbunkers på Machrihanish - her ved 17. green. I baggrunden 

1. green og andet teested. Teestedsmarkeringerne (se faktabox’en) på banen er både 
flotte, praktiske og informative eller på tysk: Quadratisch. Praktisch. Gut!
Herunder panoramabillede af “Verdens bedste åbningshul”.

Faktabox:

Turen kostede 4.995,- kr alt inkl.

Danny Sejer Jørgensen

kan kontaktes på tlf. 2145 1530 eller 

mail: danny_sejer@hotmail.com

Golfrejser til bl.a. Machrihanish, 

Sydafrika og Portugal.

220 meter, men landede på stranden 

i sikker afstand fra fairway. Jeg nåede 

dog green i 3 og havde et 20-meter 

put for par. 5’eren var sikker!

Således gik det op og ned i klit-

terne på en fantastisk bane – desvæ-

re tog brisen til i styrke og vi sluttede 

runden af med 15 huller i modvind. 

Mange af deltagerne nåede ikke de 

obligatoriske 20 point, men trods det 

dårlige vejr, så havde alle en følelse 

af at have spillet en bane i verdens-

klasse. 

Efter runden gik turen igen til 

klubhuset – nu det rigtige på den 

anden side af hotellet – herfra havde 

vi en flot udsigt over banen på den 

anden side af vejen medens vi fik 

suppe, vinder-øl, med dertil hørende 

damebajere… 

Man skulle dog ikke sidde længe 

før man begyndte at nikke lidt med 

hovedet – det havde været en hård 

dag.

Herefter gik turen til lufthavnen 

hvor vort fly havde tilbragt natten 

helt alene på landingsbanen. Da 

vi ankom til “terminalen” blev den 

enlige medarbejder noget over-

rasket over det pludselige opbud 

af 32 golfere – hun gik straks i gang 

med minituiøst at gennemsøge hver 

enkelt kuffert og bag for narko, bom-

ber mm. – selv vore toilettasker blev 

åbnet! Dette ville tage timer før vi 

kunne komme ombord på flyet. Hel-

digvis kom der forstærkning i form 

af yderligere tre sikkerhedsvagter og 

efter kun tre kvarter var vi alle klar til 

ombordstigning!

Med en kort mellemlanding i 

Prestwick for at tanke brændstof, gik 

turen hjemover og det var tydeligt at 

alle i flyet var trætte af linksgolf! Det 

havde været en hård men dejlig tur.

Stor tak til Lisbeth Sundberg og 

Danny Sejer  for at arrangere turen – 

vi er udmærket klar over at vejret kan 

man ikke planlægge, men en sådan 

tur er meget afhængig af hvordan 

vejret bliver. Jeg kan kun sige – det 

regnede i det mindste ikke… Få dage 

efter vi havde været af sted var der 

høj sol og vindstille i Machrihanish, 

men det ville vel heller ikke have 

være sjovt? Eller skulle man snuppe 

en tur til?

Jakob Kristensen
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Det “rigtige” klubhus!



Igen i år skinnede solen fra en skyfri 

himmel under Breinholtgårds store 

juniorranglisteturnering Titleist & 

FootJoy West Coast Masters – det var 

nok første gang i år at en rangliste-

turnering kunne afvikles med tempe-

raturer over 20 °C begge dage. 

På forhånd havde vi frygtet at 

Landsstævnet i Esbjerg samme week-

end ville indvirke på tilmeldingerne, 

men åbenbart er der stor forskel 

på gymnaster og så os golfere, for 

længe før fristens udløb var turnerin-

gen fuldtegent og 7 spillere måtte på 

venteliste. Flere af disse stod oven i 

købet stand-by lørdag morgen!

Det blev en herlig weekend med 

herligt gensyn med mange friske og 

forventningsfulde spillere fra hele 

landet – og vi forsøgte på bedste vis 

at indfri alles drømme om en super 

turnering i det vestjyske. Netop spil-

lernes humør og indstilling er i høj 

grad med til at gøre denne turnering 

til en af landets bedste!

Det der – ud over vejret – har var-

met turneringsledelsens hjerter mest 

i år er de mange positive tilkendegi-

velser fra spillere og ikke mindst fra 

forældrene. Det er dem der ved hvad 

der skaber en god turnering, for det 

er dem der kommer rundt i landet og 

ser hvad andre klubber tilbyder. 

Lidt malurt i bægeret skal der dog 

lyde herfra! Pigerne? Hvor bliver de 

af? Vi havde håbet på 15 deltagere i 

denne række, men desværre var der 

kun 9 piger til start. Kære tøser I må 

hjem og fortælle jeres veninder hvor 

mange flotte fyre der er med til Title-

ist & FootJoy West Coast Masters! 

Enkelte nye ting fik vi afprøvet i 

år – bl.a. flytning af teesteder mellem 

lørdag og søndag. Også en lille joke 

med at have reserverede udslags-

steder på driving range for sidste 

års mestre skabte respekt blandt 

deltagerne.

Breinholtgård Golf Klub kan være 

stolt af at være vært ved så stor en 

turnering, og ikke mindst når det 

er en af klubbens egne spillere som 

vinder! Mathias Gladbjerg havde 

efter lørdagens to runder lagt sig i 

spidsen for turneringen og førte med 

to slag til Philip Ulveman Juel-Berg 

fra Søllerød. Philip hentede dog de 

to slag i søndagens finalerunde og 

begge spillere sluttede i 216 slag (+3) 

for de 54 huller. Dermed skulle der 

omspil til for at finde vinderen. Her 

sikrede Mathias sig sejren med en par 

på første omspilshul.

Hos pigerne var der også spæn-

ding lige til det sidste. Her førte 

talentet Mathilde Risom Mathiasen 

fra Jelling med 4 slag ned til Iben 

Thaysen Sass Hvass fra Fredericia. 

Dette forspring havde Iben hentet 

med et 10-meter birdieput på 16. 

Hul, men desværre for hende fulgte 

hun op med bogeys på de to sidste 

huller og sluttede 1 slag efter Ma-

thilde. Vinderscoren hos pigerne blev 

232 (+16). 

SOLEN SKINNER PÅ 

TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS

Lokal opbakning! Mathilde Risom Mathiasen.
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Ud over Mathias var det kun Sø-

ren B. Thomsen og Camilla Pedersen 

som klarede cuttet, af de i alt 7 spille-

re fra Breinholgård som deltog . Søren 

sluttede på en delt 31.-plads ud af de 

36 finaledeltagere hos drengene og 

Camilla blev klart sidst sin række. 

Hole in one

Igen i år blev turneringe krydret med 

et hole in one – drømmeslaget kom 

i søndagens finalerunde på Skovens 

hul 5, hvor Christopher T. Hermansen 

fra Smørum Golfklub sendte bol-

den direkte i hul. Denne præstation 

indbragte ham en splinterny cykel fra 

Hemme Cykler.

Den traditionelle shoot-out, som  

spilles umiddelbart efter hovedtur-

nering havde deltagelse af 8 spillere, 

og her vandt Christoffer Bring fra 

Næstved - godt hjulpet af et holet 

chip fra greenkanten.

En sådan turnering kan ikke 

gennemføres uden hjælp fra en lang 

række personer og virksomheder, 

som har støttet op omkring projek-

tet…

Tak 

Banens ejer Sisse Droob og KD Sel-

skaberne. 

Greenkeeperne med chefgreen-

keeper Hardy Mathiasen i spidsen. 

Igen i år lykkedes det at få banen 

til at fremstå som en rigtig mester-

skabsbane.

Tak til Restauranten – med Mo-

gens Mikkelsen spidsen – der uden 

problemer leverede rigtig dejlig mad 

til alle! 

Tak til Frank og Janet Atkinson i 

shoppen – der har skabt kontakten 

til Titleist og FootJoy og sørget for 

at vi igen i år kunne holde en super 

turnering 

Klubbens bestyrelse for op-

bakningen til Juniorudvalget og til 

gennemførelsen af denne rangliste-

turnering. 

Tak til klubbens medlemmer der 

har måtte give afkald på spil på egen 

bane i den denne weekend. 

Igen i år stor tak til vores ambas-

sadør fra Djævleøen - Birgitte Schou 

– som arbejder hårdt på at trække 

endnu flere spillere til »Sunny Vestjyl-

land«!

Også tak til alle jer forældre, som 

støttet spillerne hele vejen rundt! 

Tak til arbejdsgruppen bag Titleist 

& FootJoy West Coast Masters 2013 

– der har bidraget med stor iver og 

arbejdsindsats.  

Tak til Pernille Dam, Niels Erik 

Jensen, Aksel Olsen, Frank Olsen, Lars 

Frank og ikke mindst golf profes-

sional Frank Atkinson, der med stor 

iver har deltaget i planlægningen af 

turneringen.

Selvfølgelig også tak til vore 

sponsorer! Ikke mindst turneringens 

titelsponsor Titleist & FootJoy, som vi 

håber også vil være med til næste år! 

Sidste år fik vi etableret et 

samarbejde med SOS Børnebyernes 

lokalgruppe i Hjerting og Connie 

Goth hendes stab af hjælpere har 

igen i år bidraget til at højne niveauet 

i klubhus og restaurant – dejligt med 

nogle altid smilende hjælpere, som 

pukler for en god sag. FORTSÆTTES…
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Christopher T. Hermansen blev godt 
kørende efter en hole in one på hul 5.

Mange tilskuere fulgte førerbolden om 
søndagen.



Dette samarbejde er vi rigtig 

glade forog vi takker for at SOS 

Børnebyerne i år valgte os frem for at 

hjælpe ved landsstævnet i Esbjerg. 

Vores støtte til SOS Børnebyerne 

og Juniorudvalget er fremkommet 

ved at vore sponsorer har udsat et 

beløb for hver scoret birdie og eagle 

og albatrs i turneringen.

Birdiesponsorerne var:

Golfstore Breinholtgård

FC Consult

Hans Sme’

Breinholtgård Erhvervsklub

Eaglesponsorer:

A/S Erik Andersen

Breinholtgård Erhvervsklub

Albatrossponsor:

Breinholtgård Erhvervsklub

I alt blev det til 272 birdies og 4 

eagles! Desuden blev der indspillet et 

ikke ubetydeligt beløb via Juniorud-

valgets PutteCup, så vi samlet kunne 

overbringe en check på 5300 kr. til 

SOS Børnebyernes til brug i deres 

arbejde. 

Et festligt indslag i dette års tur-

nering var de mange studenterhuer, 

måske vi skulle foreslå Titleist at lave 

en studenterversion af deres popu-

lære cap! Ugens golfeksamen blev 

ikke for alles vedkommende afviklet 

til et 12-tal – men uanset scoren, så 

mener vi alle bestod. 

Vi håber at spillerne også næste 

år – på trods af nye udfordringer i 

form af nye studier eller fjumreår 

igen vil vende tilbage til Breinholt-

gård Golf Center og deltage i Titleist 

West Coast Masters 2014. 

Jakob Kristensen

Mathias holer det afgørende put på 18. hul.

I årets shoot-out var Bo Bedres enorme havestol i spil. Connie Goth fra SOS Børnebyernes lokalgruppe i Hjerting takkede 
for bidraget til deres arbejde,
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Patrick Dam Schou var én af mange 

studenter ved dette års turnering.



PRIKLING AF GREENS 
Efteråret er allerede kommet til Breinholtgård Golf Center 

og inden længe står vinteren for døren. Chefgreenkeeper 

Hardy Mathiasen beskriver her arbejdet i forbindelse med 

prikling, og hvorfor det er nødvendigt for at fastholde 

vores flotte bane kan holde minimum samme standard 

som de foregående år. Og du har sikkert allerede bemær-

ket at vi har proppet og eftersået greens på alle tre sløjfer, 

hvilket er nødvendigt at gøre i september måned for at 

opnå det bedste resultat. 

“Åh nej, ikke igen! Hvorfor skal der igen prikles på vo-

res greens? Burde vi ikke spare penge og bevare de gode 

greens, vi har nu? Burde det ikke kun gøres én gang hvert 

tiende år?” Mange golfspillere spørger hvorfor…

Men spørg dig selv: Hvad nu hvis du ikke gik til tand-

lægen, lod være med at gå til lægen, frisøren, optiker og 

så videre. Det ville sikkert medføre et dårligt helbred og 

formentlig reducere din levetid. Det samme gælder for 

græsset, som er en levende organisme ligesom os.

Herunder er en kort beskrivelse af vores arbejde i 

forbindelse med prikling, og hvorfor det er nødvendigt i 

forhold til at fastholde banens kvalitetsniveau.

Hvorfor skal der eftersås og hvorfor nu? 

Eftersåningen sker blandt andet for at opretholde be-

standen af de rigtige græssorter, som på vores greens er 

krybende hvene. 

Det er vigtigt at der både er rimelige dag- og nattem-

peraturer, så vi opnår den største spiringseffekt. Ligele-

des er det nødvendig med en rimelig mængde nedbør 

- derfor sker dette arbejde normalt i september måned, 

hvor vi har de perfekte betingelser for eftersåning. I år har 

vi på grund af det flotte efterår udskudt dette arbejde i 

ca. 14 dage.

FORTSÆTTES…

Derefter fjernes propperne, med en propopsamler.

Propperne kan bl.a. bruges til at udjævne huller og andre 
ujævnheder i plantebede og lignende steder. 

De sidste rester af propperne fjernes med en roterende 
opsamlerkost.

Derefter udlægges nyt vækstmateriale, som består af en blan-
ding af rent sand, harpet muld og kompost. Dette lægges ud i 
en lagtykkelse på ca. 5 mm. 
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Hvis vi forestiller os, at vi går en vinter i møde uden en 

god spiring, vil det ikke være muligt at spille til sommer-

greens i størsteparten af vinterhalvåret. En anden væsent-

lig årsag er, at vi holder filtlaget på et acceptabelt niveau. 

Hvad er filtlag? 

Filtlaget er et sammenfiltret lag/blanding af afklippet 

græs, døde planter, udløbere og græsrødder som ikke 

er blevet omsat af mikroorganismerne i jorden. Derfor 

optages der propper der er 16 mm i diameter og ca. 30 til 

40 mm dybe.

Et vigtigt punkt at huske er, at ved den oprindelige 

konstruktion af golfbanen blev det skønnet, at “rodzone 

mix” kunne holde på fugten længere og dermed reducere 

vandforbruget med hensyntagen til miljøet. En rigtig 

god tanke, men “rodzone” og det naturlige sand under 

fairways holdes derved fugtigt længere - og mangel på 

rette vedligeholdelse vil betyde: Ingen golfvogne, kortere 

sæsoner, flere lukninger af banen, reduceret spil, færre 

medlemskaber og negative oplevelser for vores gæster. 

Dette ønsker vi ikke.

Husk græs blev sat på jorden for at vokse så højt, som 

det kan i naturen og at være i fred - men vi klipper næsten 

dagligt græsset ned, kører på det med golfvogne, og 

mere end 1000 golfspillere betræder det om ugen.

Alle former for optimering varierer selvfølgelig, men 

kombineret med vores daglige vedligehold af banen, gi-

ver dette banen den bedste sundhedstilstand og kvalitet 

til at kunne fastholde banens kvalitetsniveau..

Folk spørger: Hvorfor ikke springe over i år, det sker 

der vel ikke noget ved? 

Der kan springes over f.eks. på grund af vejret eller 

turneringer, men hvis dette sker regelmæssigt, vil skader 

i længden kunne medføre, at greens bliver så stærkt 

medtaget, at vi enten skulle genopbygge dem eller bruge 

en eller flere sæsoner med prikling og sand på greens for 

at bringe dem tilbage på niveau... 

Jeg er sikker på, at vi ikke ønsker det.

Hardy Mathiasen

Chef Greenkeeper

Endelig bliver det frøenes tur. Hvert frø er kun 2-3 mm langt, 
hvilket kræver en fintfølende såmaskine. De efterfølgende 8 til 
10 døgn holdes frøene fugtige indtil der er synligt bevis på en 
god spiring. Dette sker enten ved vanding eller naturlig nedbør. 
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RENOVERING OG OMBYGNING AF
HVID OG GUL TEESTED PÅ SKOVENS HUL 8
I forbindelse med juniorturneringen Titleist & FootJoy 

West Coast Masters 2013 var der officiel indvielse af te-

estedet på Skovens hul 8. Spillerne vidste ikke at teeste-

det blev åbnet for spil lørdag den 5. juli, men det var en 

positiv overraskelse for alle deltagere. Vi andre dødelige 

måtte vente til begyndelsen af august før det nye teested 

kunne tages i brug.

Teestedet er lavet af Ole Pedersen og Peter Tangaa i 

samarbejde med chefgreenkeeper Hardy Mathiasen. 

Dette som et led i Ole og Peters uddannelse som 

greenkeeper som de afsluttet med svendeprøve den 13. 

september 2013.

Her følger de to nyuddannede greenkeeperes repor-

tage fra etableringen:

Årsag til ombygningen er at der i tidernes morgen er 

blevet brugt forkert vækstlag deraf følgende dårlig 

dræningsevne. 

For at kompensere for disse fejl var vi nødsaget til at 

fjerne teestedet helt ned til råjorden og derfra genop-

bygge teestedet på den rigtige måde. 

Her ses det gamle teested som er gravet væk ned til råjorden. 

Dette afrettes med et fald på 1 cm pr. løbende meter fra forkant 

til bagkant. 

Her lægges der dræn i råjorden i hele teestedets bredde med en 
afstand på 4 meter for at dræne det efterfølgende vækstlag. 

Oven på råjorden lægges der 10 cm drænsand som rettes af i 
samme plan som spilleoverfladen. 

I samme omgang er gul og hvid teested blevet hævet i 

forhold til det gamle teested, for at spillerne skulle kunne 

se green og green bunker. 

Oven på drænsandet kommer der et lag vækstjord 

som består af ca. 60% sand og 40% harbet muld i korn-

størrelse 1-2 mm. Desuden er der iblandet kompost der er 

blevet varmebehandlet så alle ukrudtsfrø er blevet dræbt. FORTSÆTTES…

 MedlemsNyt · Oktober 2013 21



TIL BREINHOLTGÅRD GOLF KLUBS MEDLEMMER
Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling 

torsdag den 28. november 2013, kl. 18.00 i klublokalet

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

(Kan ses på hjemmesiden fra den 11/11)

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingenter for det kommende år.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

P.B.V.
Hans Olav Olesen - formand

Vedr. punkt 6:
Sidste rettidige modtagelse af forslag fra medlemmerne er ifølge vores vedtægter senest 8 dage efter 
bekendtgørelsen i klubbladet og på hjemmesiden (Senest den 22/10/2013).

Vækstjorden bliver rettet af med en lagtykkelse på 

35 cm med 1 cm fald fra forkant til bagkant pr. løbende 

meter. 

Dette er en langsommelig opbygning da der ikke må 

køres med tunge maskiner. 

For at undgå komprimering af spilleoverfladen afret-

tes ±1 cm på en 3 meter retteskinne. 

Så kom vinteren og alt arbejdet gik i stå.
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Foråret kom og det 
sidste blev rettet af og 
området blev tilsået 
med 3 forskellige slags 
frø. Efterfulgt af vanding 
i dag- og nattetimer for 
at undgå frøene tørrede 
ud. 

Nogle mener det ligner et gravsted

men hvorfor skal en bane 
ikke have sit eget præg. 

Her ses det færdige resultat. 
På billedet som er taget fra hvid teested 
kan man nu se green og bunker. 
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BREINHOLTGÅRD DANSK 
MESTER I REGIONSGOLF 
2013

Breinholtgårds A-hold vandt søndag den 22. september 

på Lyngbygårds dejlige bane, som ligger vest for Århus, 

landsfinalen over de forsvarende mestre fra Hillerød, det 

Danske Mesterskab i Regionsgolf 2013, med 7-4 efter 

en særdeles koncentreret og velspillet holdindsats fra 

samtlige spillere. Modstanderholdet så ellers på papiret 

næsten skræmmende stærke ud. Alle Hillerøds spillere 

var singlehandicapere, mest udtalt i mix-foursome hvor 

Sanna og Brian (hcp. 16,4 og 4,9) var oppe mod spillere i 

6,6 og 5,4, men trods dette vandt de sikkert 6-4. 

På holdet var følgende spillere Birte Skøtt, Susanna 

Lauridsen, Brian Lauridsen, Thomas Jørgensen, Jakob 

Kristensen og Keld Jørgensen, hvilket også var de samme 

der vandt Regionsfinalen. Følgende spillere har også 

spillet på holdet Bjarne Christensen, Michael Klose, Per 

Christensen, Carina Stig og Elisabeth Frimodt Joensen.

Holdet vandt deres pulje, efter 4 sejre og 2 nederlag, 

hvorefter slutspilskampene ventede, de første to blev 

vundet sikkert mod henholdsvis Vejle (på Haderslevs 

bane) med 9-2 og over Kaj Lykke (på banen i Vejen) med 

10-1. 

Semifinalen blev meget tæt, her sørgede Keld Jørgen-

sen med 3 birdies på de sidste 4 huller for at sejren over 

Tange Sø gik til Breinholtgård med 6 – 5 som slutresultat, 

så var holdet klar til Regionsfinalen, som blev spillet på 

Stensballegårds bane den 15. september og modstande-

ren var Viborg, en meget tæt kamp, hvor sejren først blev 

sikret på 18. hul i sidste match (mix-foursome Sanna og 

Brian) misset par put fra Viborg og par til Sanna og Brian 

delt match og dermed var sejren i hus med cifrene 6,5 – 

4,5.

STORT TILLYKKE til holdet.

Ib Olsen

Klubkoordinator Regionsgolf

HVAD ER REGIONSGOLF?
Du har sikkert/måske set eller hørt ordet Regionsgolf eller 

som det hed fra starten “Jysk Hold”, men hvad går det ud 

på?

Regionsgolf spilles i to (tre) varianter – Regionsgolf 

A-B-C-D er en handicapopdelt regionsturnering, hvortil 

klubberne tilmelder hold, som spiller inddelt i puljer med 

en rimelig afstand klubberne imellem. Puljevinderne går 

videre til slutspil, hvor der afsluttes med Regionsfinale. 

Vinderne af Regionsfinalen Vest møder Region Øst i en 

landsfinale.

Hvem kan deltage? 

Turneringen er inddelt i fire rækker (A-B-C-D) med laveste 

handicap for hver række:

A-række. Herrer > 4,5 – Damer > 6,0 (Damer forment-

lig også 4,5 fra 2014)

B-række. Herrer > 10,5 – Damer > 13,0

C-række. Herrer > 16,5 – Damer > 20,0

D-række. Herrer > 22,5 – Damer > 27,0

Breinholtgård Golf Klub har i 2013 haft hold i alle ræk-

ker.

Man kan deltage som Regionsgolfer fra og med det år 

hvor man fylder 21 år. 

Holdturneringen spilles som hulspil og et hold består 

af seks spillere 2 damer og fire herrer – der spilles en mix-

foursome – 1 damesingle – og 3 herresingler, hvor laveste 

handicap er første single osv.

I hver gruppe er der 4 hold som spiller ude og hjem-

me. Matcherne spilles på mandag eftermiddage i maj/juni 

måned og slutspil spilles i august/september. 

Regionsgolf findes ligeledes for seniorer og veteraner. 

Her spilles uden handicap i henholdsvis 3 og 4 rækker. For 

seniorer er der en A, B og C-række, og veteraner spiller i 

en Elite-, A, B og C-række. Matcherne spilles sædvanligvis 

på fredage – kl. 10.00 for veteraner og kl. 16.00 fot senio-

rer, ligeledes i maj/juni måned og med slutspil i august/

september. Her spilles med oprykning til rækken over, 

A-rækken rykker op i DGU-regi (3. division). Breinholtgård 

har pt. et seniorhold i 3. division, samt i A og C-rækken. 

Desuden har vi et veteranhold i A og C-rækken.

Man er seniorspiller fra det år man fylder 50 for damer 

og det år man fylder 55 for herrer. Veteranspiller er man 

fra det år man fylder 60 for damer og for herrer fra det år 

man fylder 65.

Man betaler ikke greenfee når der spilles på udebane.

Har du lyst til at være med i 2014, så starter tilmeldin-

gen i oktober 2013 på Golfbox eller på tilmeldingslister på 

Breinholtgårds tavle, hvis du har spørgsmål er du velkom-

men til at ringe til klubkoordinator Ib Olsen på 28352778. 

På http://www.regionsgolf-danmark.dk/ kan du læse alt 

om Regionsgolf, bl.a. se resultaterne fra 2013.

Der bliver sat en holdkaptajn på hvert hold og denne 

sætter holdet.

Ib Olsen

Klubkoordinator 

I finalen bestod holdet af (f.v.):  Susanna Lauridsen, Jakob Kri-
stensen, Birte Skøtt, Thomas Jørgensen, Brian Lauridsen og Keld 
Jørgensen. (Se også det flotte forsidefoto - Foto: Jill Hanghøj)
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ÆGTEPAR/SAMLEVER 
TURNERING 2013

Så er der igen i år gennemført en succesfuld ægtepar / 

samlever turnering.

Det er nu 11 år siden turneringen blev startet med 

inspiration fra en sjællandsk golfklub.

Turneringen går over 5 måneder fra maj til og med 

september, hvor parrene spiller op til 5 matcher mod 

andre par, der er i samme gruppe. I år var der 6 grupper 

med i alt 34 par.

Hver måned bliver den aktuelle stilling i den løbende 

turnering rundsendt til deltagerne, så man kan følge med 

i, hvordan det går med de andre i ens egen pulje samt alle 

de andre.

Turneringen spilles som en greensome match, hvor 

begge driver ud fra henholdsvis gul og rød tee, herefter 

vælger parret den bold der ligger bedst ud fra forskellige 

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

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

overvejelser.

Det er en meget hyggelig matchform, der giver nogle 

gode timer sammen med andre par, under konkurrence-

mæssige vilkår. 

Turneringen sluttede af med afslutningsmatch den 

5. oktober, hvor parrene skulle spille foursome, men 

damerne skulle drive ud fra gul tee og manden fra rød – 

da det er foursome skiftes man til at spille én bold, der så 

skal spilles i hul.

Dagen sluttede af med en god gourmet middag, 

hvorunder der var præmieuddeling både for den løbende 

turnering og dagens lidt specielle turnering.

Turneringsudvalget takker alle deltagerne for årets 

turnering, og håber på gensyn næste år (Tag også gerne 

et nyt par med næste år, så vi bliver endnu flere)

Bente og Henning Vestergaard

Jette og Per Nørsten 

LARS O. OG JENS TIL DM
I weekenden 16.-18. august blev der afholdt Danske 

Mesterskaber for senior og veteraner på Rømøs bane. Det 

blev noget af en prøvelse for spillerne, da vejrguderne 

både i ugen op til og i weekenden havde bestemt, at 

nu skulle golf spilles i kraftig blæsevejr (læs: storm, som 

mange spillere ville kalde det, især dem fra Østdanmark).

Tre Breinholtgårdspillere havde tilmeldt sig, Lars O. 

Hansen – Jens Lindved og undertegnede. Jeg nåede dog 

kun at prøvespille, men fik problem med ryggen og måtte 

melde fra i veteranrækken.

Seniorspillerne Lars O. og Jens spillede begge første 

runde i 81 slag og dermed fire slag fra den førende, anden 

runde blev af Lars spillet i 79 slag, Jens brugte 87, nu var 

Lars 7 slag fra den førende. Jens 15 slag efter. 

I finalerunden, hvor jeg var til stede for at “støtte” de 

to Breinholtgårdspillere, gik Lars runden i tredje bed-

ste score på dagen 83 slag, i øvrigt samme score som 

vinderen af det Danske Mesterskab. Lars O. sluttede med 

solid bag-9, desværre med en 5’er på hul 17 (par 3) som 

nummer 4, kun et enkelt slag fra bronze, hvilket “pinte” 

Lars meget, efter runden sagde Lars O: På hul 17 kunne 

jeg godt have haft glæde af en caddie – måske. 

Jens sluttede med en runde i 87 slag, hvilket placerede 

ham som nr. 14.

Flot fjerdeplads til Lars O. (regerende klubmester) som 

er rangeret som nummer 16 på DGU’s rangliste for senio-

rer, her Jens nr. 34.

Begge spillere er bærende kræfter på Breinholtgårds 

hold i 3. division senior, (som missede oprykning) og viser 

med deres placering ved dette års danske mesterskab, 

hvor der skulle lidt pres til før de tilmeldte sig, at der ikke 

er nogen grund til tilbageholdenhed, vi vestjyder kan 

godt være med til et mesterskab, som ellers er præget 

meget af Østdanmark, og gøre det ganske flot.

Ib Olsen

Lars O. Hansen.
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SÅ GIK SÆSON 2013….
Det er altid en lille smule trist, når vi kommer til denne tid 

på året, hvor dagene bliver kortere og golfsæsonen går 

på hæld! Juniorafdelingen har igen i denne sæson fun-

geret godt. Der har, som før, været arrangeret forskellige 

aktiviteter på Breinholtgård for alle juniorspillere og de 

øvede juniorer har også spillet en del matcher og turne-

ringer på fremmede baner. 

Vi har i løbet af sæsonen budt mange nye unge med-

lemmer velkommen – både de helt unge på bare 6 - 7 år 

og de lidt eller meget ældre, som træner for at blive frigi-

vet og blive sluppet fri til at kunne spille frit på alle baner. 

De yngste spillere træner fredag eftermiddag og de 

har mulighed for at deltage i juniorafdelingens fredags-

match, som afholdes umiddelbart efter træningen, hvis 

energien og lysten er til det. Der afholdes match på par 

3-banen både på 4 huller og på 9 huller – så alle har mu-

ligheden for at kunne deltage i match med både præmier, 

hygge, sammenhold, saftevand og frugt. Tak for opbak-

ningen fra forældre og bedsteforældre, som har stået 

stand-by ved træningen og har gået med på par 3-banen 

for at hjælpe de unge spillere godt i gang med golfen. 

Fredagsmatcherne på stor bane er afviklet med god 

deltagelse fra spillerne. Det er rigtig hyggeligt, for både 

store og små – og deres forældre, at være med til fre-

dagsmatcherne. Der skabes rigtig gode venskaber både 

ved golfspillet men også når der snakkes og hænges ud i 

klublokalet. Den mere “alvorlige” del ved fredagsmatcher-

ne er STATOIL OPEN, hvor der spilles om vandrepokaler i 

5 rækker – og en “vandre-bamse”. Vi har i år haft fornøjel-

sen af, at Mathias Gladbjerg, Mikkel Meyer-Hansen, Jacob 

Lykke-Kjeldsen og Peter Ankersø har spillet med i nogle af 

matcherne. Efter hver match, som er én gang i måneden, 

spiser vi sammen i klublokalet og slutter aftenen af med 

at afsløre vinderne. 

Der er afviklet 6 matcher i Statoil Open 2013 og vi har 

nu fundet årets vindere. Jeppe Thybo vandt suverænt A-

rækken, i B-rækken var der kamp til det allersidste, Anders 

Vad vandt pokalen, da han var bedre på de sidste 6 huller 

i forhold til Jesper Thrane. I C-rækken var Tobias Thybo 

endnu mere suveræn end hvad store bror var i A-rækken. 

Spændingen i D-rækken var lige så intens som i B-rækken. 

D-rækken blev vundet af Jes Folmer, da han var bedre 

end Nicklas Kostow på de sidste 6 huller på turneringens 

sidste dag. Men spændingen fortsætter, for E-rækken, 

som er par 3-banen’s match, er endnu ikke afgjort. Mads 

Pedersen og Rasmus Ottosen står helt lige og skal ud i 

omspil på puttebanen den 26/10. Victor Roed Skov vandt 

“Vandre-bamsen”, som man kan vinde ved at spille match 

over 4 huller på par 3-banen. Stort tillykke til jer alle – I får 

pokalerne og bamsen med hjem ved Afslutningsmatchen 

den 26. oktober. Tak til STATOIL på Sædding Ringvej, ved 

Evelyn og Lars Johansen for støtten til denne match.

2. Pinsedag blev der afholdt juniorcup. Juniorcup er 

for alle juniorer under handicap 36. Matchen afvikles 

som et årgangsmesterskab, hvor den bedste spiller i hver 

årgang og hver sit køn, går videre til distriktsmesterska-

berne, som i år blev spillet i Fåborg Golfklub. De spillere, 

som gik videre og repræsenterede Breinholtgård i Fåborg 

var i JC13 Nicolai Dahl, JC14 Camilla Pedersen og Jeppe 

Thybo, JC15 Emma Mølleskov Pedersen og Lasse Boye, 

JC16 Morten Dam, JC17 Sebastian Stearn og JC18 Jesper 

Jepsen. Desværre gik ingen videre til landsdelsmester-

skaberne!

I AON juniorholdturneringen havde vi 5 hold tilmeldt 

i år. I denne turneringen spilles der hulspil ud fra scratch, 

så holdene er opdelt efter alder og handicap pr. 1. januar 

2013. Vi deltog i Ynglingerækken med Mathias Gladbjerg, 

Søren B. Thomsen, Kasper Frank og Nikolai Skov. I Junior-

eliterækken med Mads Larsen, Lasse Boye, Jesper Jepsen 

og Jakob Dam. I U19B pulje 6 spillede Frederik Thrane, 

Christopher Iversen og Anders Vad og U19B pulje 8 spil-

lede Sebastian Stearn, Mathias Laustsen og Morten Dam. 

Slutteligt havde vi Emma Mølleskov Pedersen, Jesper 

Thrane og Tobias Thybo til at repræsentere klubben i 

U16D. Ynglingerækken, U19B pulje 8 og U16D vandt deres 

puljer og gik videre til landsdelsmesterskaberne, som blev 

afviklet i Odder Golfklub den 15. september. 

Ynglingerækken blev desværre nødt til at melde 

afbud, da de ikke kunne stille hold, men de andre to hold, 

U16D og U19B, drog af sted i minibus med gejst og håb 

om at vinde. U16D havde afbud fra Tobias Thybo og hav-

de i stedet for Jess Villadsen på holdet. U19B havde afbud 

fra Mathias Laustsen og havde allieret sig med Camilla 

Pedersen, som skulle spille på holdet i stedet for. Camilla 

var desværre lidt sløj, da vi nåede til Odder og så var 

gode råd dyre. Vi er altid glade for at have tilskuere med, 

men lige netop denne dag, var det super godt. Jeppe 

Thybo, Christopher Iversen og Jakob Dam var de trofaste 

heppere. Jeppe var ikke “låst” på et andet hold, så ham 

skyndte vi os at tilføje som reservespiller på holdkortet, så 

muligheden for at ændre holdopstilling i sidste øjeblik var 

til stede. Det endte med at Jeppe Thybo fik en ny handske 

i pro-shoppen og så stillede han op i kondisko og med 

Camilla’s golfsæt. Jeppe gik til sagen med en fantastisk 

positiv indstilling og det endte også med, at han vandt sin 

match (rigtig godt gået, Jeppe) – men det var desværre 

ikke nok, da Mortens sidste put lå på kanten af hullet og 

ikke faldt i. Desværre gik hverken U16D eller U19B videre – 

men alle kæmpede så godt de kunne – og turen sluttede 

alligevel med et smut på Mac Donald’s.

En match måtte vi undvære i år!!! EFB-matchen…… 

EFB har haft for megen succes, så de desværre ikke har 

haft tid til at besøge os i juniorafdelingen i år. I foråret 

var det pokalkampe og landspokalfinalen og nu er det 

Europa League, som kommer i vejen. Men så længe EFB 

sørger for gode fodboldkampe på Blue Water Arena, så 

undværer vi gerne den match. Vi ønsker EFB held og lykke 

og håber, at det vil lykkedes i næste sæson, at få en match 

stablet på benene.

Vi har endnu nogle tilbud til klubbens juniorer, inden 

vi lukker ned for sæsonen. Søndag den 20. oktober læg-

ger vi bane til årets “Short Game match” mod Esbjerg 
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Golfklub. Vandrepokalen står i pokal skabet på 1. sal og 

der håber vi, at den skal tilbage til igen efter matchen. 

Alle juniorer kan deltage, ligegyldigt handicap, så skynd 

jer at tilmelde jer i Golfbox. 

Lørdag den 26. oktober afholdes der Valtor Offshore 

afslutningsmatch, hvor vi håber at rigtig mange har lyst 

til at deltage. Vi skal spille Ryder-Cup med holdkaptajner, 

foursomes, fourball/bestballs og singler – så der er lagt 

op til en super god dag. Dagen og sæsonen rundes af 

med spisning for både juniorer og forældre i klublokalet, 

hvor det vil blive offentliggjort, hvem der får titlen “Årets 

Junior 2013” og der vil bl.a. blive delt Statoil-pokaler og 

“short game mærker” ud. Husk tilmelding i Golfbox – det 

er rigtig vigtigt, at du er tilmeldt Afslutningsmatchen på 

forhånd, så vi kan fordele holdene. Tak til Valtor Offshore 

for støtten både til opstart- og afslutningsmatchen.

Når golfgrejet pakkes væk, finder juniorerne kondisko-

ene frem – for så går Off-golf træningen i gang!!! 

Tak til Breniholtgård Erhvervsklub og Breinholtgård 

Golf Klub. De rammer, I skaber på Breinholtgård, er helt 

fantastiske. Vi er medlemmer i en rigtig god golfklub – og 

vi er en privilegeret juniorafdeling. Vi ved det, vi sætter 

pris på det, og vi vil gøre alt for at være de bedste repræ-

sentanter for BGK – tusind tak. 

Tak til Janet, Frank og Klaus for det gode samarbejde 

både i pro-shoppen og på træningsbanen.

 Tak til alle juniorer for en god sæson.

På vegne af juniorudvalget

Pernille Dam

JUNIORDISTRIKSTS-
TOUREN
Nu hvor årets afslutning nærmer sig med hastige skridt, 

kan vi i juniorafdelingen gøre status på en flot sæson. 

Vi har haft 7 deltagere med i Juniordistrikts-Touren og en 

deltager i Mini-Cuppen.

Formålet med disse to juniorturneringer er at styrke 

interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere 

samt lette juniorernes overgang til de lavere handicap 

grupper og deres turneringer. Turneringerne danner 

grundlag for udtagelsen af et distrikts hold, der skal møde 

de 4 andre juniordistrikter. Vi er med som deltagere i 

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

I år har der hen over sæsonen været spillet på ba-

nerne, Benniksgård Golfklub, Sønderjyllands Golfklub, 

Alssund Golfklub, Fåborg Golfklub, Odense Golfklub samt 

Sct. Knuds Golfklub. De 4 bedst tællende scores indgår i 

Order of Merit.

Juniordistriksts-Touren U16 og U19

De 8 bedst placerede i rækkerne U16 og U19 på JDT-

touren ved sæson slut, har spillet sig til en plads på 

distriktsholdet, som spiller mod de andre distrikter i en 

Ryder–Cup lignende turnering (Super-Cuppen). 

Turneringen spilles over 3 dage, fra mandag til onsdag 

i uge 42, og spilles som hulspil. Super Cuppen er distrikts-

orienteret, dvs. at distrikterne spiller mod hinanden som 

en holdturnering. 

1. dag spilles der Fourball/Bestball

2. dag spilles der Foursome

3. dag afsluttes der med Singler.

I år er distrikt 2 værter fra søndag den 13. oktober 

til onsdag den 16. oktober. De unge mennesker skal 

bo på Levring Efterskole og der skal spilles på banerne 

Silkeborg/Ry Golfklub, Hammel Golfklub samt Tange Sø 

Golfklub.

Vore juniorer har i år været rigtig dygtige og stabile i 

de 6 spillede afdelinger.

I gruppen U16 blev Anders Vad Christensen samlet 

nr. 2. Og Christopher Iversen, Mads Møller-Jensen, Jakob 

Dam og Morten Dam blev samlet henholdsvis nr. 3, 4, 5 

og 6 i gruppen U19

Alle 5 har dermed, ud af ca. 40 juniorer i U16 rækken 

og ca. 50 juniorer i U19 rækken, spillet sig til en plads på 

distriktsholdet. Tillykke til dem og vi ønsker dem held og 

lykke i uge 42.

Mini Cup U14

Her afvikles der finale for de 8 

bedst placerede i weekenden uge 

41-42. 

I denne turnering har Nicolai 

Dahl deltaget. Han er endt på en 

flot 2. plads ud af ca. 30 spillere. 

Nicolai har således også spillet sig 

på Distriktsholdet. Stort tillykke til 

ham også.

Nicolai Dahl
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JUNIOR WEEKENDTUR 2013 
Årets weekendtur for juniorafdelingen gik til Skærbæk 

Ferie- og Fritidscenter.

Der var planlagt golf både lørdag og søndag i hen-

holdsvis Rømø Golfklub og Varde Golfklub. På Fritidscen-

teret havde de unge mennesker mange muligheder for 

aktiviteter både indendørs og udendørs. Eksempelvis, 

legeland, bowling, morskabsautomater og ikke mindst et 

indendørs badeland.

Fredag

Fredag eftermiddag den 14. juni var der afgang fra Brein-

holtgård Golf Center. I fint vejr og med godt humør drog 

19 juniorer og 4 ledere af sted mod Skærbæk. Golfudstyr 

fylder som bekendt en hel del, så der blev brugt en del tid 

på at pakke traileren.

I år havde vi 4 juniorer i alderen 9-11 år med, som på 

tidspunktet for weekendturen, alle var i gang med at få 

golfkortet. Det var aftalt med Rømø Golfklub, at de, på 

trods af manglende golfkort, kunne spille 9 huller på stor 

bane ifølge en voksen markør. Der var ingen tvivl om, 

at Mads, Jes, Perle og Lærke havde en kanon weekend. 

Inden sommerferien havde de alle fået golfkortet. 

Efter indkvartering i nogle super lækre 6-mands som-

merhuse stod den på fortæring af medbragt aftensmad. 

Mellem kl. 19 og 21 fik badelandet et besøg. Rutchebanen 

blev afprøvet af de unge alfahanner, ligesom koldtvands-

karret var en succes. 

Omkring midnatstid blev der beordret sengetid. Utro-

ligt nok faldt der hurtigt ro i husene.

Lørdag den 15. juni 

Der var aftalt tee-off kl. 8.00 på Rømø, så de unge men-

nesker blev purret kl. 6.30. Enkelte havde endog meget 

svært ved at få øjne, men det gik jo alligevel. Facebook og 

sms’er skulle også checkes inden morgenmaden.

Efter morgenmaden blev der smurt en banesandwich 

som med velbehag blev fortæret under dagens runde. 

Det var perfekt golfvejr. Overskyet, omkring de 20 

grader og moderat vind. Vi havde en super dag på golfan-

lægget på Rømø. Der var både gode og knap så gode 

scores. 

Karina Vads og Rikke Thranes hjemmebag blev efter 

endt match fortæret i rasende tempo.

Godt trætte var vi omkring kl. 15 hjemme på fritids-

centret igen. De fleste ville en tur i badelandet. 

Til kaffe skulle der mere til end hjemmebagt kage til, 

så køkkenet i 2 af husene blev anvendt til pandekagebag-

ning. 

Aftensmaden serveredes i Restaurant Staffeli. Efter af-

tensmaden blev der afholdt præmieoverrækkelse. Der var 

præmier nok til alle deltagere. Vinderen var førstevælger, 

nr. 2 anden vælger osv. 

Da det var lørdag aften blev der udleveret en soda-

vand og en pose slik til at hygge med. Ikke nok for de 

“store”, som lige var en tur forbi FAKTA og proviantere 

Selv om “de gamle” havde de bedste intentioner om 

forskellige boldlege på græsplænen, blev vi stemt ned af 

de unge, som hellere ville spille fodbold på plænen eller 

en tur i hallen. 

Det må siges at de unge mennesker var oppe i et 

højere gear end fredag aften. Stemningen var løssluppen 

og der blev bare hygget. 

Der blev sagt godnat omkring kl. 23.00, men der var 

vist “lidt støj” i husene til efter midnat J .

Søndag den 16. juni

Søndag morgen skulle vi rigtig tidligt op. De juniorer, som 

skulle deltage i årgangsmesterskaberne i Fåborg blev 

vækket kl. 4.00. Øvrige juniorer blev vækket kl. 6.00. Så 

at sige alle så endnu mere trætte ud end det var tilfældet 

lørdag morgen. 

De første spillere der skulle deltage i RAJT havde tee-

off kl. 8 i Varde Golfklub. På grund af tidspunktet havde vi 

fået morgenmaden leveret i husene aftenen forinden.

Efter morgenmad og check ud gik turen til Varde Golf-

klub i fint weekendvejr.

Varde Golfklub dannede rammen om en afdeling 

i RAJT regi, som er en juniorholdturnering. De unge 

mennesker spillede ikke super godt, måske på grund af 

søvnmangel, så vi endte på en 3. plads. 

Efter en forrygende weekendtur med nogle glade og 

positive unge mennesker, ankom vi godt trætte til Brein-

holtgård Golf Center søndag aften lige før spisetid. 

2 x Jesper Pedersen, Claus Pedersen og Torben Møller-

Jensen siger tak for lån af nogle dejlige unge mennesker.
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 SOMMER 
CAMP 2013
Mandag den 12. august 2013 kl. 8.00 

mødte 23, lidt trætte, men også 

glade og forventningsfulde junior-

spillere op i klublokalet. Det var star-

ten på årets sommercamp, som blev 

afholdt den 12. og 13. august – de 

sidste to dage inden skole sommerfe-

rien var forbi.

Kl. 8.30 fik vi besøg af Karsten 

Maas, som var arrangeret til at træne, 

spille og være sammen med BGK’s 

juniorer hele dagen! 

Karsten Maas er dansker - bosat 

i Berlin. Karsten Maas har været 

professionel golfspiller siden han 

var 21 år. Han har arbejdet som 

klub-pro i flere danske klubber og 

arbejdet med Talentudviklingen i 

Danmark under Dansk Golf Union. 

Karsten Maas er en af verdens bedste 

trickgolfere og han lever i dag af at 

rejse rundt i verden med sit Trick Golf 

Show. Karsten har verdensrekorden 

i at slå en golfbold længere end 100 

yards med den længste golfkølle. 

Golfkøllen (driveren) var 4 meter og 

9 cm lang.

Dagen startede med, at junior-

spillerne fik trick-golf-træning. Der 

blev sat 6 forskellige discipliner/

udfordringer op, som alle fik lov til at 

udforske i et par timer. Det kan godt 

være svært at slå med en driver, når 

bolden er tee’et op på en meter høj 

tee eller hvis driveren er to meter 

lang, men det er mægtig sjovt og 

alle så ud til at hygge sig med at slå 

slagene og grine lidt af sig selv og 

hinanden.

Efter at madpakkerne var spist til 

frokost, var det tid til match på Åda-

len/Skoven. Matchformen var Texas 

Scramble og Karsten Maas deltog på 

alle hold. Nogle hold var helt tilfredse 

med de slag han slog, mens andre 

synes, at han godt kunne have slået 

nogle lidt bedre slag, lige netop når 

han skulle hjælpe dem!

Da alle havde spillet 18 huller, var 

der selvfølgelig kage, sjov og hygge 

i klublokalet og i området omkring 

klubhuset. Soveposerne blev pakket 

ud og luftmadrasserne blev pumpet, 

i mens grillen blev tændt op ved 

træningsbanen.

Karsten Maas gik nu i gang med 

at stille op til sit Trick Golf Show, som 

skulle afslutte dagen med pomp og 

pragt. At stille sådan et show op er 

ikke bare at tage et par køller ud bi-

len - nej, det tog ca. halvanden time 

at stille alle rekvisitter op, selvom der 

var mange gode hjælpere.

I hans Show laver han Tricks, som 

ingen har set før. Han slår bolde med 

forskellige golfkøller, nogle lange, 

andre korte, nogle mere eller mindre 

vanvittige og andre virker bare helt 

umulige. En kølle havde f.eks. en 

træsko som køllehoved en anden et 

strygejern. Alle hans køller har han 

selv bygget, og han ligger en ære i at 

bygge en god, pæn og unik kølle. 

I Showet slår han bolde 100 meter 

med en 30 cm lang kølle - han slår 

med en 2 meter lang driver siddende 

på knæene, han slår bolde fra op til 

2 meter høje tee’s - han slår med en 

hammer - en kølle med vandslange 

som skaft - ja, der er stort set ikke 

noget, han ikke kan slå til en golfbold 

med. Karsten Maas’ glansnummer og 

verdensrekord, hvor han slår golfslag 

med en 4,09 meter lang driver, var 

selvfølgelig også en del af showet. 

Flere af juniorerne fik lov til at være 

med i showet, som ikke er det bare 

pjat. Det kræver teknik af høj klasse 

at slå de mange slag, som Karsten 

Maas underholder med. 

Tusind tak til Karsten Maas for en 

super god dag med masser af sjove FORTSÆTTES…
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Igen i 2013 har Breinholtgård’s juniorer deltaget i Ribe 

Amts Junior Tour (RAJT) , som er en turnereing med delta-

gelse af 10 klubber fra det gamle Ribe Amt. Dog med den 

undtagelse at Royal Oak er kommet med i stedet for Fanø. 

Hvert år spilles der 9 matcher, hvor pokalen uddeles efter 

hver match til den klub der har fået flest point. Efter den 

sidste match, som normalt spilles på Breinholtgård, findes 

så den samlede vinder for hele sæsonen.

De seneste to år er pokalen for den samlede turne-

ring jo endt i Breinholtgård’s pokalskab og målet var jo 

selvfølgelig igen at tage den samlede sejr. Og de to første 

turneringer gik også som planlagt med sejre til Breinholt-

gård, i både Henne og Skærbæk Mølle. Derefter blet det 

ikke til så mange sejre, men juniorene skrabte alligevel 

så mange point sammen at det lykkedes os at holde den 

samlede 1. plads, så da vi kom til den afsluttende match 

på Breinholtgård, lørdag d. 5/10 var den samlede stilling 

at Breinholtgård havde 45 point, Esbjerg 40 point og 

Vejen 39 point.

Under hele matchen var der spænding i klublokalet 

hvor vi kunne følge de indrapporterede scores, og spæn-

dingen var høj gennem hele matchen hvor det skiftede 

mellem succes til hhv. Esbjerg, Vejen og Breinholtgård. 

Da scorekortene begyndte at komme ind og de endelige 

scores blev tastet, viste der sig et billede af at Esbjerg ikke 

havde tænkt sig at give op uden kamp, men helt indtil 

sidste bold var det uvist om det var nok til den samlede 

sejr, eller om vi kunne holde os i front!

Efter end sammentælling viste det sig at afslutningen 

var nøjagtig lige så spændende som den plejer at være, 

RIBE AMTS JUNIOR TOUR 2013

oplevelser, tak til de tilskuere som 

dukkede op for at se showet og tu-

sind tak til teamet bag Company Day, 

som ved at arrangere en super god 

og meget populær golfdag på BGK i 

august måned, kan overføre et stort 

overskud til juniorafdelingen – som 

vi i år blandt andet valgte at bruge 

på sådan en dejlig dag.

Men med Karsten Maas’ afslut-

ning på dagen, var sommercamp’en 

jo ikke slut. Da det blev mørkt, blev 

der tændt fakler ved par 3-banen og 

lys-boldene blev fundet frem – det 

var tid til natgolf! Det er bare rigtig 

sjovt, og svært, at spille golf, når det 

er mørkt. Det havde været en lang 

dag, så nogle af de yngste spillere 

takkede af efter nogle få huller og 

smuttede op i klublokalet og fandt 

soveposen frem – helt velfortjent. 

Hvordan mon det gik Jesper og 

Henrik med at få nattero fra de ældre 

juniorer!!??

Trænerne fra BGK mødte op kl. 

07.00 tirsdag morgen (anden dag på 

klubbens sommer camp).

Alle juniorer var næsten klar til 

start og vi fortalte om dagens pro-

gram:

Vi startede med fælles opvarm-

ning på driving range med team 

opdeling.

A Team: kort spil , Putting og 

bunker slag

B Team: Fairway slag, Jern slag og 

driver slag.

Med hjælp fra Klaus fik alle ju-

niorer tjekket sving teknik og rettet 

deres opstilling og grip. Vi sluttede 

formiddagen med en sjov putting 

øvelse på 18 huller. Det gik ud på at 

slå slagene meget præcist i retning 

og længder.

Efter sandwich frokost skulle alle 

juniorer spille: Tiger, Bord tennis, Prik 

og Crosser!

Det blæste meget, så golf bord 

tennis var meget svært, men alle de 

andre udfordring var gode. Cros-

ser er, når vi spilller 3 huller på par 3 

banen fra forskellige Tee steder.

Afslutning ca. kl.16.00 vor Final 

rengøring var nødvendig. Tak til 

støvsuger-damer og de andre.

Tak for indsatsen alle jer som bi-

drog til et par gode ”sommer-camp-

dage”. Jesper og Lotte, som var der 

hele mandag og sørgede for alt 

det praktiske, og stod stand by når 

Karsten Maas satte tingene i gang. 

Jesper og Rikke, som havde styr på 

aftensmaden og grillen. Jesper og 

Henrik, som overnattede på luftma-

drasser i klublokalet. Lotte, som var 

tidligt oppe og kom med morgenma-

den, tak til Frank og Klaus for en god 

træningsdag tirsdag og ikke mindst 

tak til juniorerne, som altid opfører 

sig pænt og er rare at være sammen 

med.

På juniorudvalgets vegne

Frank Atkinson og Pernille Dam
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Henover sommeren 2012 blev der truffet beslutning om 

etablering af et “Golfakademi” i regi af BGK Elite. Golfa-

kademiet kendes under navnet “Taylor Made Adidas 

Golfakademi Breinholtgård Golf Klub” eller kort “TMaG”. 

Et udviklingsorienteret tiltag med perspektiv, idet aktivi-

teterne i regi af TMaG alle peger fremad. Aktiviteter der 

samlet skal være, til fordel for den enkelte spiller, golfspil-

let i Sydvestjylland generelt og naturligvis til fordel for 

Breinholtgård Golf Klub. Læs mere om “TMaG” på klub-

bens hjemmeside under punktet “Golfakademi”.

12 af Breinholtgårds bedste juniorspillere deltog i “Try 

Out” sidst i september 2012, og syv spillere blev efterføl-

gende optaget på akademiet. TMaG begyndte efterføl-

gende sin første sæson først i november 2012. Træningen 

omfattede indendørs teknisk træning bestående af sving-

teknik, kortspilstræning, pre-shot rutiner og ikke mindst 

fokus på det korte spil på green – putting! Derudover blev 

der arbejdet med udvikling af træningskultur, og selv at 

tage ansvar for beslutninger og træning i det hele taget 

som golfspiller. Sideløbende hermed deltog spillerne i 

“Off Golf” i regi af BGK Juniorafdeling, således at også 

bevidstheden om og forståelsen for den fysiske træning 

som golfspiller blev udviklet.

De indendørs aktiviteter blev gennemført “på loftet” i 

det rigtig gode træningslokale på Breinholtgård Golf Cen-

ter i perioden frem til marts 2013, hvorefter alle aktiviteter 

er gennemført udendørs.

Da udendørssæsonen startede, var det første hold 

TMaGs reduceret til seks spillere, idet en spiller valgte at 

fokusere på andre idrætsaktiviteter i stedet. Udendørs-

sæsonen fra marts til september 2013 har bestået i fortsat 

udvikling af den enkelte spillers sving, alle facetter af det 

korte spil fra ca. 50 meter og indtil bolden er i hul, samt 

banestrategi, taktik og mental træning i forbindelse med 

praktisk spil på banen. 

Evalueringen af den første sæson pågår og forventes 

afsluttet medio oktober 2013. Erfaringerne fra den første 

sæson peger dog på, at tiltaget som helhed er den rigtige 

vej at gå med henblik på at udvikle den enkelte spiller, 

de fremtidige elitespillere til Breinholtgård Golf Klub og 

samlet set at bidrage til at golfspillere fra Sydvestjylland 

også i fremtiden vil være at finde blandt elitespillerne i 

Danmark. Tiltaget er blevet fulgt meget nøje fra nabo-

klubberne i området, ligesom Dansk Golf Union har haft 

øjnene rettet imod dette “low cost” og klubbbaserede 

udviklingstiltag.

Tiltagets formål, mål og indhold er det rigtige. Måden 

hvorpå det gennemføres kan og skal naturligvis løbende 

justeres, og tilpasses både spillernes niveau, udviklings-

potentiale m.v. Men meget peger på, at det er det rette 

koncept der er udviklet og nu afprøvet. TMaG er kom-

met for at blive, og der er allerede nu indtil flere spillere 

fra omegnsklubberne der har lagt billet ind på at ville 

deltage i “Try Out” med henblik på at blive TMaG 2014. 

Meget positivt for Breinholtgård. “Try Out” til sæson 2014 

gennemføres den 19. oktober 2013. Der er informationsaf-

ten for interesserede den 17. oktober på Breinholtgård 

Golf Center. TMaG 2014 sæson starter primo/medio 

november 2013.  

Kim Meyer

TAYLOR MADE ADIDAS GOLFAKADEMI 
– SÆSON 2012-2013

med 51 point samlet, til både Esbjerg og Breinholtgård. 

Men da Esbjerg har vundet 4 matcher mod Breinholt-

gård’s 2.

Så desværre måtte vi sige tillykke til Esbjerg og lade 

dem tage pokalen med hjem, efter en ellers vellykket 

match.

Samlet er der 26 juniore der har deltaget i løbet af sæ-

sonen, og det er altid en fornøjelse at komme ud til match 

sammen med dem, og derfor skal der lyde en STOR TAK 

til jer alle sammen for godt humør, godt kameratskab og 

vilje til at yde en indsats.

Samtidig skal der også lyde en stor tak til vores spon-

sorer og erhvervsklubben for støtte, som gør det muligt 

at vores juniore kan møde op til match i ens klubtøj, og 

gennem sæsonen har vi da også fået flere kommentarer 

fra andre klubber om at der ser fantastisk godt ud, og 

man kan altid fra lang afstand se at der kommer en Brein-

holtgåd spiller.

Til sidst en stor tak til alle de forældre som støtter 

op om vores juniorer og som yder en stor indsats, med 

kørsel, markørtjans, køkkentjans og meget andet. Dette 

er med til at gøre det muligt for os at lave en rigtig god 

match, hvor vi bl.a. havde score-rapportører ved hver 3. 

hul, livescore på skærmen i klublokalet, kage og varm 

kakao til spillerne efter 9 huller, indspils konkurrence og 

tættest flaget.

Vi ses igen til næste års RAJT.

Lars Frank 
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Endnu en sæson er ved at være 

afsluttet, og det er vel på sin plads 

at minde om den mest omtalte form 

for hændelse på BGC i 2013. Navnet 

eller betegnelsen på hændelsen er 

“Langsomt spil”! Eftersom det er 

det emne som Ordens-, Regel- og 

Handicapudvalget har modtaget 

næst flest indberetninger om, og en 

række forskelligartede opfordringer 

til at gøre noget ved det, så må dette 

emne have fyldt rigtig, rigtig meget 

på de fem tommer mental golfbane 

imellem ørerne hos rigtig mange 

medlemmer i sæsonens løb.

Hvad er det lige der går galt 

for dig? Har du glemt en af de 

vigtigste etiketteregler i golf – at 

lukke igennem – som du med garanti 

har hørt og lært nogen om da du be-

gyndte at spille golf? Har egoismen 

taget så meget overhånd – ligesom 

uden for golfbanen – så egoet 

ubetinget vinder over tålmodighed, 

hensyn og forståelse for hvor man er 

og hvad golfspillet drejer sig om? 

Der kan være rigtig mange årsa-

ger til at det netop i sæson 2013 blev 

et meget stort problem for mange, 

at der blev spillet langsomt spil, og 

at rigtig mange valgte at lade sig ir-

ritere eller at irritere andre, ved at fra-

vælge at lukke en hurtigere spillende 

bold igennem. Vejret har været super 

godt i store dele af sæsonen, og det 

har også bidraget til at der er mange 

spillere på banen i de lyse timer. 

Men at man vælger at lave skrift-

lige indberetninger om langsomt 

spillende bolde, peger også på, at 

SMS- og Facebook-kulturen nu også 

har gjort sit indtog i BGK! Man taler 

ikke længere sammen – man skriver 

hellere til en 3.-part og beder denne 

“tage affære”, frem for at konfrontere 

den eller de spillere som man ikke 

finder har spillet hurtigt nok, eller 

har fravalgt at lukke igennem, med 

utilfredsheden og få situationen 

afklaret på stedet! 

Der har altså indfundet sig en 

mere eller mindre “blå stue agtig” 

tendens blandt mange spillere, 

hvor man på den ene side kender 

reglerne, men fravælger at afklare 

forholdet på banen og med de 

involverede, men istedet ringer til 

eller skriver til “børnehavelederen” 

og beder vedkommende om at gribe 

ind. Undertiden også ofte flere dage 

efter at den opståede situation er 

sket! Hvad går der lige galt for dig? 

Tag dog ansvar, følg både formelle 

og uformelle men fortsat gældende 

etiketteregler. Luk altid en hurtigere 

spillende bold igennem, og få der-

ved spillet til at glide! Når man læser 

indberetningerne så minder det i 

øvrigt en kende om repræsentanter 

for et samfund, hvor man har glemt 

proportionerne i golfspillet – og i 

livet – og at man på et tidspunkt i 

sit liv selv skal til at tage ansvar og 

løse problemerne. Denne fase i de 

fleste menneskers liv begynder ofte 

omkring det 16.-18. år i deres liv. Men 

tilsyneladende indtræffer denne an-

svarfølelse aldrig for golfspillere eller 

først længe efter at de har rundet det 

65. leveår!

Yderligere ironiseren hjælper for-

modentlig ikke, hvorfor der udover 

de i Reglerne for Banens brug an-

førte principper for at lukke igennem 

og dermed at forebygge langsomt 

spil gælder fortsat og bør kendes af 

alle. Derudover skal følgende prin-

cipper anbefales fulgt af alle spillere 

på Breinholtgård Golf Center:

• Vær klar til at spille når det er din 

tur. Vælg den rigtige kølle og hvis 

du mener at du absolut skal spille 

med handske, så tag den på i god 

tid før det er din tur.

• Hold altid trit med gruppen i front. 

Lad være med at bekymre dig om 

gruppen bagved – du ved jo ikke 

om de også spiller for langsomt, 

lad dommerne eller banekontrol-

len tage sig af dem.

• Vælg det korrekte teested at spille 

fra. Hvis du er en 10+ handicapper, 

har du intet at gøre på backtee. 

Det fører kun til alt for mange slag 

og spild af tid.

• Vælg det rigtige matchformat. 

Hvis du er en 15+ handicapper er 

der ingen grund til at du spiller 

slagspil. Vælg stableford selvom en 

klog ven har fortalt dig, at det ikke 

er rigtig golf.

• En 4-bold betyder ikke, at man ikke 

må opholde sig mere end 4 meter 

fra hinanden. Lad være at gå i flok 

til den første bold, så den anden, 

og så videre. Hver spiller bør gå 

direkte til sin egen bold.

• Brug den tid du bruger på at 

komme hen til din bold til at tænke 

på det næste slag – vurder afstan-

den, slaget og valg af jern.

• Hvis du er usikker på, om din bold 

er kommet til hvile out of bounds, 

eller er tabt, skal du straks slå en 

provisorisk bold, så du ikke senere 

skal gå tilbage og slå en ny.

• Hvis du leder efter en bold, og er 

villig til at bruge et par minutter på 

at lede efter den, så vink gruppen 

bagved igennem med det samme 

– ikke efter 2 minutters søgen.

• Selvom du efter reglerne har ret til 

at søge efter en bold i 5 minutter, 

betyder det ikke, du skal bruge 5!

• Efter at have brugt tid på at søge 

efter en bold, så betragt ikke tiden 

som tabt for evigt. Sæt farten i vej-

ret og kom tilbage i position med 

gruppen foran.

• Begynd at læse din puttelinie så 

snart du når frem til green. Vent 

ikke til det er din tur til at putte.

• Når du har puttet ud, så lad være 

med at holde foredrag om puttet 

på eller i nærheden af green. Lad 

være med at prøveputte hvis grup-

LANGSOMT SPIL – HVAD SKER DER FOR DIG?
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Fire gode råd – for at imødegå langsomt spil!

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 spiller har spillet videre, går gruppen sam-

let videre 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 spares mange 

minutter på en runde.

4. Hold øje bagud!

Det er væsentligt at erkende og acceptere, at nogle 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 aktiviteter, kan det blive til endnu mere. f.eks.:

• Behøver vi at markere 30 cm putts?

• Behøver vi at læse alle putts fra alle sider?

• 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?

• Kan vi lære golfreglerne bare lidt bedre, så eventuelle tvivlsspørgsmål kan 

afgøres hurtigere?

pen bagved venter, eller hvis din 

gruppe ikke er i position med grup-

pen foran. Forlad green i en fart og 

kom videre.

• Når du forlader green, så lad være 

med at stå og fumle med at få din 

putter og andre jern i baggen. 

Kom af sted til næste tee, derefter 

kan du sætte din putter eller jern i 

baggen.

• Ligeledes – før først scorekortet når 

du har slået ud på næste hul. Lad 

være med at stå og stene lige bag-

ved den green du lige har spillet.

• Hvis du er den type, der kan lide 

at tilbyde tips til dine medspillere, 

så gem det til driving range – eller 

i det mindste kun gøre på banen, 

når du er sikker på, at der er tid til 

det, og at du ikke generer gruppen 

bagved. (Vær også lige sikker på, at 

du ikke irriterer dine medspillere – 

det er der nemlig stor chance for!).

• Hold altid øje med dine medspil-

leres bold, så du kan hjælpe dem 

med at finde den og derved undgå 

en lang søgning.

• Sørg for at få opbygget en kort 

pre-shot rutine. Hvis din pre-shot 

rutine er en langsom, er det i alles 

interesse at få det ændret. Begræns 

prøvesving til et eller maksimalt to.

• Lad være med at markere korte 

putts. Hvis du vil ikke træder i en 

anden spillers puttelinje, så få put-

tet ud og kom videre.

• Gå altid i et rask tempo mellem 

slagene. Og nej du behøver ikke 

ligne en kapgænger. Men hvis din 

gangart bedst kan beskrives som 

“Bernhard Langer style” går du 

med stor sandsynlighed for lang-

somt. Sæt farten op – det er også 

godt for dit helbred.

• Prøv at spille “jeg er klar golf”, hvor 

spilleordenen baseres på hvem der 

er klar, ikke på hvem der er længst 

fra flaget.

Afsluttende anbefaling til alle 

læsere er, læs ovenstående henover 

vinteren og praktiser principperne 

i forbindelse med den kommende 

sæson – også på andre baner end vo-

res – og tag ansvar. Så bliver det nok 

også en kanon golfsæson 2014.

Hilsen BGK Ordens-, Regel- 

og Handicapudvalg
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CARL BACKS & NYBOLIG ERHVERV OPEN 2013

21. april 2013 - 66 par

A-række point

1 Jens Chr. Hansen/Jesper Maigaard 42

2 Kim Brændstrup/Lars Frikke 41

3 Mikael J. Nielsen/Kim Hansen 39

4 Brian Rasmussen/Martin Hald 39

5 John Guldberg Nielsen/Poul Guldberg Nielsen 37

B-række point

1 Lise Johansen/Thorbjørn Pedersen 39

2 Per Birkelund/Jonas Birkelund 38

3 John Bluhme Christensen/Lars Møller 38

4 Flemming Eriksen/Jørn Arnsbæk 37

5 John G. Stearn/Sebastian Sloth Stearn 36

PINK CUP / BLUE CUP 2013

9. juni 2013 - 76 deltagere

Dame A point

1 Hanne Esbjerg Feldberg 40

2 Anne-Grete Uhd Nielsen 39

3 Lotte Tapdrup 37

4 Carina Stig 34

5 Desiree Maria Svendsen 34

Dame B point

1 Anni Taarn Nielsen 39

2 Ketty Møller 39

3 Karin Ellegaard 37

4 Lene Christensen 36

5 Rita Telling, Holmsland GK 36

Herre C point

1 Finn Hansen 37

2 Stephan Persson 37

3 Vilhelm Larsen 35

4 Per Birkelund 34

5 Lars O. Hansen 34

Herre D point

1 Henrik Helt Knudsen 35

2 Arne Nygaard Kristensen 35

3 Max Søndergaard 34

4 Kay Munch Hansen 34

5 Jan Roland Mathiasen 34

TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2013

6. - 7. juli 2013 - 78 deltagere

Piger  scores

1 Mathilde Risom Mathiasen, Jelling  77-77-78 = 232 (+19)

2 Iben T. Sass Hvass, Fredericia  80-78-75 = 233 (+20)

3 Camilla Bofill, Silkeborg Ry  82-80-74 = 236 (+23)

4 Katrine Fausing, Kolding  81-77-82 = 240 (+27)

5 Sofie K. Nielsen, Morsø  79-82-80 = 241 (+28)

8 Camilla Pedersen, Breinholtgård  95-93-87 = 275 (+62)

Drenge scores

1 Mathias Gladbjerg, Breinholtgård  68-75-73 = 216 (+3)

2 Philip Ulveman Juel-Berg, Søllerød  76-69-71 = 216 (+3)

3 Frederik Emil Hansen, Od. Eventyr  77-74-71 = 222 (+9)

4 Sebastian Czyz Bendsen, Vejen  80-68-75 = 223 (+10)

5 Christoffer Bring, Næstved  77-76-72 = 225 (+12)

31 Søren B. Thomsen, Breinholtgård  82-77-81 = 240 (+27)

KLUBMESTERSKABER 2013

27. - 28. august 2013 - 82 deltagere

Junior drenge scores

1 Kasper Frank 81-87 = 168 (+26)

2 Lasse Boye Theilgaard 86-86 = 172 (+30)

3 Morten Porsholdt Dam 82-91 = 173 (+31)

4 Jakob Porsholdt Dam 93-83 = 176 (+34)

5 Frederik Porsholdt Thrane 94-87 = 181 (+39)

Damer scores

1 Laura Boe-Hansen 79-76 = 155 (+13)

2 Camilla Pedersen 85-85 = 170 (+28)

3 Min Guldberg-Hansen 84-91 = 175 (+33)

4 Desiree Maria Svendsen 102-99 = 201 (+59)

Herrer  scores

1 Peter Ankersø 74-74 = 148 (+6)

2 Rasmus Lykke-Kjeldsen 76-73 = 149 (+7)

3 Søren Bjerge Thomsen 72-79 = 151 (+9)

4 Kim Brændstrup 80-74 = 154 (+12)

5 Mathias Gladbjerg 77-77 = 154 (+12)

Mid-age herrer scores

1 Klaus Aagesen 77-78 = 155 (+13)

2 Niels Pedersen 86-74 = 160 (+18)

3 Brian Lauridsen 87-80 = 167 (+25)

4 Peter Skjærbæk 83-87 = 170 (+28)

5 Poul Bonde Aarhus 89-89 = 178 (+36)

RESULTATSIDEN…

Herunder to billeder modtaget fra Begynderudvalget:
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Damer, hulspil

Min Guldberg-Hansen

Laura Boe-Hansen, 5/4Camilla Pedersen, 4/3

Desiree Marie Svendsen Camilla Pedersen

Laura Boe-Hansen, 8/7

Herrer, hulspil

Søren Bjerge Thomsen

Peter Ankersø, 2/1Rasmus Lykke-Kjeldsen, 4/2

Kim Brændstrup Rasmus Lykke Kjeldsen

Peter Ankersø, 3/2

Midage herrer, hulspil

Brian Lauridsen, 2/1

Brian Lauridsen, 20. hulNiels Pedersen

Peter Skjærbæk Claus Aagesen

Claus Aagesen, 19. hul

Senior damer scores

1 Birte Skøtt 82-94 = 176 (+34)

2 Carina Stig 91-89 = 180 (+38)

3 Susanna Lauridsen 90-97 = 187 (+45)

4 Karen Kjems 104-96 = 200 (+58)

5 Marianne Meyer 96-104 = 200 (+58)

Senior herrer scores

1 Lars O. Hansen 84-81 = 165 (+23)

2 Per Christensen 86-82 = 168 (+26)

3 Jakob Kristensen 93-86 = 179 (+37)

4 Finn Hansen 91-90 = 181 (+39)

5 Vilhelm Larsen 85-96 = 181 (+39)

Veteran damer scores

1 Lilli Frøkjær 88-88 = 176 (+34)

2 Grete Larsen 93-93 = 186 (+44)

3 Karen Frederiksen 100-105 = 205 (+63)

4 Anne Lise Klausen 104-110 = 214 (+72)

Veteran herrer scores

1 Peter Degn Olsen 91-93 = 184 (+42)

2 Peder Frederiksen 91-94 = 185 (+43)

3 John Guldberg Nielsen 91-95 = 186 (+44)

4 Hans R. Husted 96-91 = 187 (+45)

5 Ib Olsen 104-86 = 190 (+48)

ESBJERG OILTOOL OPEN 2013

15. september 2013 - 55 deltagere

A-række score

1 Kennet Ingemann Pedersen 69 (-1)

2 Anne-Grete Uhd Nielsen 70 (par)

3 Mikael J. Nielsen 71 (+1)

4 Jens Rud Pedersen 72 (+2)

5 Henrik A. Hansen 74 (+4)

B-Rækken point

1 Per Birkelund 38

2 Henning Jeppesen 34

3 Marianne Meyer 33

4 Jørgen Meng 32

5 Søren Mikkelsen 32

C-Rækken point

1 Susanne Westeraa 35

2 Hanne Esbjerg Feldberg 34

3 Ellen Østergaard Hansen 34

4 Thomas Hansen 32

5 Jonna Meng 29

Alle scores og resultater kan ses på www.golf.dk

Den 27. september arrangerede Breinholtgård Erhvervs-

klub i samarbejde med Mercuri Urval en golf- og net-

værksdag som erstatning for den traditionelle Elite-AM. 

Det blev en stor succes med ikke færre end 88 spillere og 

ca. 20 non-golfere. Nogle vil mene sidstnævnte havde det 

sjovest, for de fik mulighed for at prøvekøre nogle flotte 

Jaguarer, medens vi andre spillede golf.

Golfturneringen blev vundet af holdet fra Bo Bedre, 

som bestod af Dorte og Jakob Gladbjerg, Ove Dahl 

Jensen og Niels Pedersen. Både Dorte og Ove scorede 

40 point, men for Dortes vedkommende var det ikke nok 

til at vinde A-rækken, da Børge Heiberg med et lavere 

handicap og 40 point tog sejren her!

Hos elitespillerne sejrede Jacob Lykke-Kjeldsen med 

en runde i 42 point (66 slag) foran Torben Nyborg, der 

måtte nøjes med 39 point.

ERHVERVSKLUBMATCH
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Nok engang er et år gået og den 

sidste onsdagsmatch afviklet, denne 

gang i et anstændigt vejr, der lok-

kede 60 spillere på banen.  Og som 

tilfældet har været under alle årets 

matcher, var humøret også højt 

denne aften. Jeg nyder virkelig disse 

aftener, hvor en meget positiv stem-

ning er fremherskende.

Begynderudvalget har i år bestået 

af 6 personer:

Erik Knudsen, vor gamle formand, 

der har til opgave at ønske alle de 

nye medlemmer velkommen i klub-

ben og fortælle, hvordan klubben 

gerne ser, de opfører sig på og uden 

for banen. Han giver gode råd om 

spil og regler, og hvad de skal passe 

på på par tre banen, ikke mindst 

omkring sikkerhed.

Anne-Grete Uhd Nielsen er 

arbejdshesten, der har gjort det til 

sin livsopgave at få alle spillere til at 

tænke ”golf”. Anne-Grete har stået 

for slagprøver og prøver på par-3 ba-

nen, og hun helmer ikke, før de kan 

begå sig på den store bane.

Ruth Petersen er det venlige 

væsen, der tager imod penge ved 

matcherne og hjælper til ved par tre 

banen og onsdagsmatchen. Ruth har 

en meget beroligende indflydelse på 

begyndere (og os andre). 

Kim Meyer har igen i år stået for 

regelundervisningen, der profes-

sionelt fører vore nye medlemmer 

gennem regeljunglen.

Christian Elmo Sørensen har givet 

de nye en sidste afpudsning over fire 

huller på Ådalen, hvor han på første 

hul har repeteret alt, hvad de nye 

medlemmer har lært i forløbet, samt 

fortalt om alle de farer, de kan blive 

udsat for, og hvordan de kan bringe 

sig ud af dem igen. Derefter har de 

spillet 3 huller for at få en fornem-

melse af, hvordan det er at spille på 

stor bane.

Mogens Huld Andersen har været 

vor trofaste sponsormand, og han 

har igen i år gjort det rigtig godt.

Og så er der lige de mange 

etablerede spillere, der onsdag efter 

onsdag møder  op og øser af deres 

visdom til stor glæde for de nye, der 

samtidig lærer andre medlemmer at 

kende. I skal alle have en stor tak for 

jeres indsats.

Også i år har vi gjort meget ud af 

at fortælle de nye, at det er en super 

klub, de er blevet medlem af, en klub, 

hvor alle hilser på hinanden, og hvor 

man føler sig velkommen. Noget, jeg 

håber alle medlemmer i klubben vil 

støtte op om.  

Vores sponsormand, Mogens, har 

desværre valgt at stoppe. Mogens 

har været med i adskillige år og gjort 

et stort stykke arbejde i begynderud-

valget. En stor tak til dig Mogens.

Det efterlader et hul i udvalget, 

så har du gå på mod og vilje til at 

gøre noget for din klub, vil jeg meget 

gerne høre fra dig. Arbejdet strækker 

sig over vinteren.

Dette fører os videre til vore 

sponsorer, som igen i år har været 

klubben velvillig stemt. Vi sætter stor 

pris på jeres deltagelse, der er med til 

at gøre vore arrangementer gode og 

attraktive.

BEGYNDERUDVALGET 
SIGER TAK FOR I ÅR

Tak for en rigtig god sæson til vore 

sponsorer:

Nykredit Bank, hovedsponsor

Bakke Auto

Fodklinikken “Let på tå”, Hjerting

Krone Golf Tours 

LM-transport

Minnesota Consult Vendepunktet

Muff Byg

Ole Andersen, Ese Holding

Proshoppen Breinholtgård 

Restauranten Breinholtgård

Salon Avantgarde, Peder Skra msgade

Spar Nord

Sydbank, Gjesing afd.

Toyjoy

Tømrerfirmaet Erik Andersen

Steen Nyberg
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