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Karin Thybo Olesen 30 93 46 66
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Forsidefoto: 
Stormen Bodil har været hård ved mange 

af golfklubbens træer. Mest markant er 
nok fyrretræet på Skovens hul 9, som nu 
er knap så irriterende!

KLUBUDVALG
Begynderudvalg

Formand: Steen Nyberg  22 37 09 97

John Nielsen (sponsorpleje), 

Erik Knudsen, Anne Grete Nielsen, 

Christian Sørensen, Ruth Pedersen og 

Jørn Pastwa. 

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, Peter Meyer Hansen, 

Mikkel Meyer Hansen, Min Guldberg 

Hansen og Susanna Lauridsen.

Juniorudvalg

Formand: Pernille Porsholdt Dam

  75 46 16 13/23 46 00 11

Frank Atkinson, Helle Pedersen, 

Torben Møller-Jensen, Rikke Thrane, 

Jacob Trane, Lars Frank, Jesper Peder-

sen og Anja Dakin Ottosen.

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, Frank 

Atkinson, 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, Svend Jensen, 

Kim Damsgård og Niels Erik Jensen.

Klubber i klubben

Formand: John Nirlsen

  21 90 73 67

Jørn Juul Christensen, Jakob Kristen-

sen.

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

info@bggc.dk
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Det er dejligt at kunne byde jer vel-

kommen til en ny golfsæson med en 

flot golfbane, der har været forskånet 

for de store vinterbelastninger. Vi har 

næsten ikke haft frostvejr i vinter og 

nu har vi haft den varmeste marts i 

mange år. 

Vi går ind i Breinholtgård Golf 

Klub’s 23. sæson med et faldende 

medlemstal lige som sidste år og har 

derfor både i december og januar 

kørt en hvervekampagne, som har 

tilført nogle nye medlemmer. Vi må 

igen i år yde en kraftig indsats for 

at øge medlemstallet. Derfor er der 

lavet et tilbud med gratis spil på par-

3-banen og som i de tidligere år vil 

der blive afholdt en ”golfens dag”. Vi 

vil gerne opfordre alle medlemmer til 

at være ambassadører for vores klub 

og hjælpe med at skaffe nye med-

lemmer!

Breinholtgård Golf Klub har en 

lejekontrakt med vores ejere, hvor 

der er aftalt en minimum-leje, og hvis 

vi ikke skal tære på klubbens formue, 

er det vigtigt at være så mange med-

lemmer som muligt.

Men en ting er at få nye medlem-

mer ind i klubben – noget andet er 

at holde på dem vi har! Derfor har 

bestyrelsen lavet forskellige tiltag 

for at alle medlemmer har mulighed 

for at blive integrerede. Vi har set på, 

om vi forfordeler nogle medlemmer 

frem for andre. Vi har spurgt Men’s 

Section, om de kunne få plads til spil-

lere med et højere handicap og de 

har imødekommet dette ønske ved 

at lave en C-række for disse spillere. 

Vi har også set på tidsbestillingen 

og på medlemmernes muligheder 

for at booke tider. For at ligestille 

de medlemmer, der ikke er medlem 

af en klub-i-klubben og ikke kan få 

deres klub registreret som en sådan, 

med de medlemmer, der er med i en 

eller flere registrerede klubber, har vi 

indført nogle nye regler, som gør det 

mere retfærdigt med hensyn til de 3 

starttider, alle medlemmer har til rå-

dighed. Nu skal alle spillere tilmelde 

sig/booke tid med medlemsnum-

mer og navn (dvs. bruge en af sine 

starttider). Samtidig har vi ændret på, 

hvornår ikke brugte tider bliver frigi-

vet til  øvrige medlemmer af Brein-

holtgård Golf Klub. I alle klubber, 

der har blokerede tider til efter 15.45 

på hverdage og om lørdagen, skal 

medlemmerne tilmelde sig senest 4 

dage før spilledagen og de klubber, 

der har spilletider på hverdage inden 

kl. 15.45 skal have tilmeldt sig senest 

2 dage før spilledagen. Herefter frigi-

ves ikke-benyttede tider. Vi håber, at 

dette tiltag vil blive til glæde for alle 

på sigt. 

Som noget nyt bliver der i 2014 

startet et brugerundersøgelses-

program udviklet af DGU. Der er 54 

klubber, der tager dette program i 

brug nu. Alle vore greenfeespillere 

vil få et spørgeskema. En 1/3 af BGK 

medlemmerne vil få spørgeskemaet 

i maj – en 1/3 i juli og den sidste 1/3 

i oktober. Dvs. at det kun er en gang 

i året, I skal udfylde et skema, så tag 

godt i mod undersøgelsen og giv 

jeres meninger til kende, så vi kan 

navigere efter tilbagemeldingerne.

Klublokalet

Der har været lidt uro vedr. vores 

ændringer i teksten for regler for 

brug af lokalet. Vi mener, at vi nu blot 

har skrevet reglerne på let forståeligt 

dansk.

Jeg vil slutte med at ønske alle 

medlemmer en rigtig god golfsæson! 

På bestyrelsens vegne

Hans Olav Olesen 

Bestyrelsen har ordet

VELKOMMEN TIL SÆSON 2014

PRISER FRA 199,-
CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN 

U R  &  A R M B Å N D 
ÉT  S M Y K K E

www.christinawatches.dk
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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
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Denne ”grønne vinter” har bevirket at 

rigtig mange medlemmer og gæster 

har benyttet muligheden for at spille 

golf – og faktisk det meste af vinte-

ren til sommer greens. Der har været 

liv og aktivitet på ”Gården” som jeg 

ikke tidligere har oplevet og jeg tror 

at mange allerede er kommet i form 

til sæsonen!? Jeg har nydt denne 

aktivitet – det har været dejligt med 

så mange mennesker på anlægget, 

sammenlignet med de sidste mange 

vintre hvor jeg ofte har være mutters 

alene på ”gården”.

Nye folk på banen

Du har muligvis allerede mødt vores 

nye folk hos green keeperne. I de-

cember startede Flemming som har 

en håndværksmæssig uddannelse 

og er bl.a. manden bag den nye bro 

på Ådalen mellem hul 7 og 8. Tom 

startede i marts og kender banen 

ud og ind da han har været medlem 

af klubben siden 2002. Desuden har 

Tom sidste år taget en del relevante 

kurser inden for faget som green 

keeper. Søren kom til 1. april og er 

uddannet green keeper fra Skærbæk 

Mølle Golfklub. Desuden er Søren en 

af klubbens elitespillere. Tag godt i 

mod de nye folk!

Succesen fortsætter – og mere 

til….

For 3. sæson tilbyder vi Green Fee 

Club no. 1. Sidste år var det mere end 

1200 medlemmer som gjorde brug af 

tilbuddet om at spille på 5 gode ba-

ner (Breinholtgård GK, Haderslev GK, 

Kolding GC, Vejle GC og Gyttegård 

GK) for kun kr. 600,- Har du endnu 

ikke bestilt så kom forbi kontoret el-

ler send mig en e-mail.

I løbet af april måned får du 

endnu flere medlemsfordele. Jeg 

har indgået en eksklusiv aftale med 

Lisbon Coast Golf Club (LCGC) som 

kun ganske få klubber i Danmark er 

tilbudt. Indtil nu er Silkeborg Ry Golf 

Klub og Breinholtgård de eneste 

klubber i Danmark der kan tilbyde 

dette medlemskab til sine medlem-

mer. På sigt vil 5-6 klubber blive 

udvalgt til dette eksklusive med-

lemskab. LCGC består af 8 golfbaner 

(inkl. et golf akademi) lige syd for 

Lissabon samt lejligheder og villaer 

af høj standart. 

Så følg med på hjemmesiden, 

Nyhedsbrevet og Facebook i løbet 

af april måned. Her kan du læse 

hvordan du ganske gratis kan blive 

medlem af LCGC og hvilke fordele 

det giver dig. I løbet af efteråret 

bliver der bl.a. lavet en matchtur til 

stedet.

Gratis golf

Du har muligvis allerede set vores 

tilbud om Gratis Golf på Breinholt-

gård – og muligvis allerede præsen-

teret det for nogle venner og familie 

medlemmer…

I skrivende stund har vi allerede 

fået mere end 40 nye medlemmer 

som benytter sig af Gratis Golf. Kort 

fortalt tilbyder vi alle over 18 år at 

spille gratis på vores Par-3 bane hele 

2014. Man kan stadig tage Golfkøre-

kortet samt tilkøbe træningspakker 

i Proshoppen. Læs mere om dette 

andet sted i blandet eller på hjem-

mesiden.

Jeg ønsker dig en god golf sæson 

og håber du får en masse pragtfulde 

stunder på vores flotte golfanlæg.

Med golf-hilsen

Michael Klose

Golf Manager

•

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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Møblér terrassen med gode tilbud
Lige nu kører vi gode tilbud på havemøbler i 
vedligeholdelsesfri materialer, så du kan nyde 
sommeren fuldt ud. God sommer!

Mandag - fredag ...... 10.00-17.30

Lørdag ...................... 10.00-14.00

Søndag* ................... 11.00-15.00

*) Åbent 1. søndag i mdr.
Strandby Plads 7 · 6700 Esbjerg  · Tlf.: 75 13 88 66 ·www.møbler.dk

9.499,-
  SPAR    3.594,-  

HAVEBORD
+ 6 STOLE

 OP 
TIL

1.499,-
  SPAR    500,-   OP 

TIL

Gilleleje havebord Brede vedligeholdelsesfrie lameller i koksgrå Artwood. 
Stel i antracit aluminium. L 200 x B 90 cm. Pris 3.499,-
Hirtshals havestol Flot armstol i sort polyrattan. Justérbar ryg, som giver 
en god komfort både i hvile og spisestilling. Ekskl. hynde. Pris 1.599,-
Sætpris bord + 6 stole. Normalpris 13.093,- 
Køb sættet og få 6 hynder med til kun kr. 894,- 

Blåvand solvogn Smart solvogn i sort 

vedligeholdelsesfri polyrattan fl et. 

Normalpris 1.999,-

vippefunktion

DOBBELT SÅ GODT



Bodils hærgen

Som de fleste nok har bemærket, 

satte stormen Bodil i december sit 

præg på banen i form af væltede 

træer. 

Desværre har det kostet et sted 

mellem 50 og 70 større og mindre 

træer. Hovedsagelig fyrretræer. Som 

vist på forsiden gik det også ud over 

det markante træ på hjørnet af Sko-

vens hul 9.

De fleste af de væltede træer er 

nu fældet og samlet ind, hvorefter 

stødene er gravet op og samlet ind til 

senere flishugning. Denne flis bruges 

til fjernvarmeværkerne . Resterne fra 

stødene, vil blive samlet ind i nærme-

ste fremtid. Og skaderne i skovbun-

den udbedret.

Udover det almindelige efterårs- 

og vinterarbejde er der foretaget ver-

tikaldræning af alle fairways, teeste-

der, greens samt områder omkring 

greens og bunkers.

Hvad er vertikaldræning? Det er 

en maskine (Verti-Drain), der gør det 

samme som hvis du forestiller dig 

at du tager en ganske almindelig 

havegreb, stikker den i jorden i fuld 

dybde og brækker greben bagover, 

indtil græstæppet løfter sig. Dette 

gøres med en afstand på 10 cm på 

de nævnte områder. Så det er godt 

at vores greb er en maskine med en 

arbejdesbrede på 2,60 m.

Hvorfor vertikaldræner vi? Det 

er for at løsne vækstlaget, efter den 

megen trafik igennem en hel sæson, 

fra golfspillere, golfbiler, klippema-

skiner mm.

Udtynding af plantebede

Igennem vinteren er der lavet en del 

udtyndingsarbejde i plantebedene. 

Blandt andet mellem Skovens hul 1 

og Slettens hul 1. Dette område vil, 

når det er gjort færdig (måske næste 

forår), fremstå som et område med 

opstammede solitære træer, så man 

fra de to parallelle fairways kan kigge 

ind mellem træerne over til det andet 

hul. Dette bevirker samtidig, at du 

som golfspiller får nemmere ved at 

finde og spille din bold.

Bunkers

Samtlige bunkerkanter er blevet 

skåret og bunkers vil i nærmeste 

fremtid, blive fyldt efter med sand, i 

passende mængder.

Maskinparken og bygninger

Samtlige maskiner er blevet service-

ret i form af almindelig vedligehold 

og slibning af alle klippeled.

Der er foretaget almindelig 

vedligehold på bygningerne i form af 

maling af vægge, døre og vinduer. FORTSÆTTES…

GREENKEEPERNES ARBEJDE 

I VINTERHALVÅRET

Billedet herover viser tænder! Verti-Drain® maskinen, som har 

været på undergravende virksomhed vinteren igennem…

De indsamlede rødder hober sig op på arealet bag Skovens hul 7 

og vil senere blive lavet til flis og fjernet…

Et fyrretræ på Skovens hul 8 har måtte 
lade livet under stormen Bodil.
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Nye tiltag på banen

På billedet herover ses den nye 

green-bunker som er etableret på 

Slettens hul 5. Bunkeren placeret 

i bagkanten af søen så den ligger 

mellem søen og greenen. Den del af 

sandet i bunkeren, der ligger op mod 

bolværket og søen, virker lidt fugtig. 

Et problem der arbejdes på.

Hul 7 Skoven

På Skovens hul 7 har vi igennem flere 

år haft et problem med et vandliden-

de område foran søen. Vandlidende i 

denne sammenhæng betyder at der 

er for meget vand i jorden! Proble-

met er sikkert opstået helt tilbage 

dengang man gravede søen ud og 

højest sandsynligt, har taget det 

opgravede materiale og lagt som en 

vold rundt om søen. Dette har be-

virket en lavning foran volden, hvor 

vandet derfor ikke har kunnet løbe 

væk. Dette medfører problemer med 

filt i græsset og forstærker problemet 

med at området gennem tid er ble-

vet mere og mere vandlidende.

For at løse dette problem, er hele 

arealet af flere omgange blevet fræ-

set i en dybde på ca. 20 cm. Derefter, 

har vi udlagt en blanding af sand, 

muld og græstørv – i alt ca. 50 tons. 

Græstørvene er dem der er skåret 

fra bunkerkanterne, og da disse er 

meget sandholdige, er de velegnet til 

sådan en opgave.

Hele området er så igen blevet 

fræset igennem af flere gange. Og vil 

blive rettet af med en ”power rake”, 

så det får et fald ned mod søen. Her-

efter er området klar til at blive tilsået 

med græs, en rough blanding og en 

fairway blanding. Denne operation 

er normalt ikke særlig tidskrævende i 

en periode med masser af sol og mi-

nimum regn, men det bliver den, når 

man tænker på at den skal udføres i 

vinterhalvåret hvor der er minimum 

sol, masser af regn, ja, måske sne og 

frost. Man kan ikke fræse jord der 

er frossen og fræsning i våd jord 

giver også et dårligt resultat, derfor 

er der ikke mange dage igennem et 

vinterhalvår til den slags opgaver. Jeg 

håber at i som golfspillere kan forstå, 

og akseptere at vi kommer et stykke 

ind i sæsonen inden vi kan fjerne de 

blå pæle og igen spille fra et pænt og 

jævnt område med et pænt græs-

tæppe og uden vandpytter.

Jeg ved godt at der er nogen 

der mener, at sådan et nyt område, 

kunne vi bare have ønsket os i jule-

gave. Og så have lagt det ud mellem 

jul og nytår. Gid det var så nemt!

Hul 1 Ådalen

Her er problemet med det vand-

lidende område (igen for meget 

vand), lige før greenen i store træk 

det samme, som på Skovens hul 7.

Her var det dog så udpræget, at 

det meste af arealet foran greenen, 

var så vandlidende at der stort set 

ingen ilt var tilstede til græsset. Dette 

bevirkede at der dannes nitrøse gas-

ser, som forårsager at græstæppet 

bobler op (rødderne slår fra vækstla-

get), og hvis du prikker hul på disse 

bobler stinker det ligesom rådne æg. 

Og når først man er nået dertil, så er 

vejen vist…

Arealet foran søen på Skovens hul 7 har 
vinteren igennem været under konstant 

bearbejdning!
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Herefter kan du lige så godt først 

som sidst, fræse området op og 

tilføre mere vækstlag i form af rent 

sand. I dette tilfælde ca. 80 tons, 

blandt andet for at hæve området, så 

man ikke risikerer den megen vand i 

vækstlaget.

Dette vil blive fulgt op med efter-

såning af græs iblandet korn. Kornet 

fungerer som ammeplanter for de 

blivende græssorter.

Problemet netop på hul 1 Ådalen, 

er blevet forstærket af at vandstan-

den i bækken har været stigende 

gennem de senere år.

En sådan operation bevirker 

selvfølgelig, at hullet ikke kan spilles 

til sommergreen den første stykke tid 

i sæsonen. Men vi vil gøre alt hvad 

der står i vores magt - alt afhængig 

af vejret - for at udbedre skaden på 

bedste vis.

Nye markeringspæle

Vi har igen selv fremstillet vores 

markeringspæle. Blandt andet for 

at spare penge, men også for at 

have nogle pæle der ikke skæmmer 

naturen for meget. Derfor fremstår 

de i naturtræ, hvor kun et felt på hver 

pæl er malet. Samtidig er de forsynet 

med stålspyd i den ende der står i 

jorden. Dette for at gøre det nemme-

re at flytte pælene, når vi skal klippe i 

områderne.

Nye bunkerriver

Der vil i den kommende sæson, blive 

gjort forsøg med nye bunkerriver. 

Blandt andet en model, med korte 

tænder der sidder på en halvmåne, 

for ikke at trække sandet med riven, 

men kun at have det formål at efter-

lade en pænt revet overflade.

Med de gamle river var mulighe-

den for at trække sandet med sig alt 

for stor. Dette bevirkede at du som 

spiller sagtens kan trække sand fra 

midten af bunkeren (hvor der helst 

skal være ca. 5 cm) og ud til bagkan-

ten hvor man forlader bunkeren.

Vi greenkeepere har tit observe-

ret op til 40 cm sand i bagkanten af 

bunkeren, udelukkende fordi spille-

rene trækker sandet med sig ligesom 

når der rives sten og ukrudt sammen 

hjemme i haven. Derfor er det sta-

digvæk vigtigt at når du bruger riven, 

skiftevis trækker og skubber den, så 

du derved kun jævner og ikke flytter 

sandet.

Nye skilte på banen

Vores skilte er efterhånden ved 

at have nogle år på bagen, de har 

været med siden banens start i 1993. 

Det er derfor ikke så sært de ser lidt 

triste ud og de er heller ikke tids-

svarende mere. Trenden på mange 

nye baner, er en helt enkelt skiltning 

og samtidig går mange væk fra at FORTSÆTTES…

Nye river river bedst!

Med de nye markeringspæle får vi et 

mere ensartet look på banen!

Arbejdet er i fuld gang på Ådalens hul 1 - også et lille forsøg med drivhuseffekt!
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have farverne hvid, gul, blå og rød på 

teestederne. I stedet erstattes disse 

med en meter-markering (se artikel 

andetsteds i bladet der omhandler 

dette emne). Det er i baneudvalget 

vedtaget, at når vi beslutter os for 

at investere i nye skilte, laves teeste-

derne om til en meterbane.

Der vil gennem sæsonen blive 

lavet et forsøg med nye skilte, for at 

vurdere om den model vi har i tan-

kerne, kan modstå det normale slid. 

Disse vil blive op sat på gul teested 

på hul 1 Skoven, som vist på biled-

det.

Som nævnt før er førsteprioritet 

med de nye skilte at de skal være helt 

enkle og kun med få nødvendige 

oplysninger såsom sløjfe, hul nr., 

handicapnøgle og hullets længde. 

Når jeg tænker tilbage først i halv-

femserne, da jeg begyndte at spille 

golf, kunne man komme i golfklub-

ber, hvor skiltene var så store, at 

de var forsynet med stråtag. Jeg 

mener endda at have set en med en 

stærekasse i den ene ende. Derud-

over var der en eller anden form for 

tegning over hele hulforløbet med 

masser af informationer om længder 

herfra og dertil. Ting som i nutidens 

verden er fuldstændig overflødige. 

Den moderne golfer er i dag udstyret 

med kikkert, ur, telefon eller andre 

ting med alle informationer han/hun 

kan ønske sig. Dette kombineret med 

en gratis baneguide til eksempelvis 

greenfeespillere er rigeligt.

Hvis du spørger dem der i dag 

spiller uden disse hjælpemidler om 

hvor langt der eksempelvis er ud i 

doglegget, eller ud til nærmeste bun-

ker, så ved de det ikke, af den simple 

årsag at så langt slår de ikke, og der-

for har de heller ikke noget at bruge 

et stort skilt med hele hulforløbet til. 

Den tid er for længst forbi - næsten 

da - der er vist nok en klub i nærhe-

den der har fået nye STORE skilte!

Tilbage til de nye skilte. Disse 

vil blive fremstillet i aluminium 10 

x 10 cm og 45 cm høje. De vil blive 

placeret midt på teestedet i siden 

i forhold til spilleretningen, så de 

samtidig erstatter den nuværende 

sten der ligger i græsset, hvor hullets 

længde er målt ud fra. Det betyder 

også at alle teesteder fremover bliver 

skiltet på samme måde. Skiltene og 

tee-klodserne vil blive eloxeret sorte 

med tekst i sølv/alufolie. Denne folie 

er nem og billig at skifte ud hvis det 

bliver nødvendigt. Samtidig er det 

samme farvevalg som er brugt på de 

henvisningsskilte som allerede står 

på anlægget.

Farvel til de gamle skraldespande og skilte - velkommen til greenkeepernes forslag til nye teestedsskilte og markeringer.

Instruktion i brug af ny affaldsspand: Brug foden - tryk ned - og smid dit affald i den rigtige spand. Flasker og dåser til højre - alt det 
andet til venstre!
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Den højre tee-klods vil i toppen 

blive forsynet med et hul så du kan 

smide dine brugte tees derned.

Nye skraldespande

Vores skraldespande er også ved at 

se lidt triste ud. Under et besøg i USA 

fik jeg ideen til en skraldespand, som 

vi er blevet enige om at afprøve på 

banen. Jeg kontaktede vores lokale 

smed, og fik ham til at fremstille 

en model hvor der både er plads til 

skrald og en separat spand til flasker 

og dåser.

Resultatet ses her. Hele ideen 

med spanden er, at lave en spand der 

er uforgængelig. Den er fremstillet i 2 

mm varmgalvaniseret plade. Hvilket 

betyder at den kan stå der i rigtig 

mange år. Spanden er udført med 

et tætsluttende låg der minimerer 

chancerne for mus og rotter, og ikke 

mindst hvepse. Under lågene er der 

to plastspande med håndtag der gør 

det nemt for personalet at tømme 

dem.

Du betjener affaldsspanden med 

foden som vist på billedet. Sæt foden 

på det, der ligner et håndtag, træd 

ned til du rammer stenene under 

håndtaget. Smid derefter dit affald, 

flasker og dåser i spanden og løft fo-

den så låget lukkes. Nogle syntes må-

ske det er en udførlig brugsanvisning, 

men disse linjer er kun skrevet fordi 

op til flere medlemmer har kommen-

teret på spandene. Blandt andet med 

bemærkninger om at håndtagene 

sidder for langt nede, eller hva f… er 

det nu for nogle lokummer.

En af fordelene ved spanden er 

at de ikke skæmmer området, som 

mange andre spande der står oven 

på jorden, som regel gør. Nu må vi 

prøve at regne på hvad det koster for 

en udskiftning af alle spande, og se 

om budgettet kan holde.

Det ville være dejligt om vi for 

eksempel kunne udskifte spandene i 

år og så måske skiltene til næste år.

Jeg vil ønske alle en rigtig god 

sæson og håber på vi alle passer 

godt på vores bane. Her tænker jeg 

især på at huske at lægge turf på 

plads, rette nedslagsmærker op og 

holde din starttid. Det er alt andet 

lige, mere behageligt at vente ved 

teestedet på at det bliver ens tur og 

på den måde minimere chancen for 

at gå i kø resten af runden.

Undgå færdsel med trolleys ind 

over forklæder og tæt på bunker-

kanterne når I bevæger jer rundt 

Bunkerkanterne er fra sæsonstart knivskarpe - ikke til at komme 
udenom, eller over!

Det kan stadig undre at man, på trods af at stien kun ligger få 
meter væk, vælger at trække sin vogn hen over græsset!

Et før- og efterbillede af broen over bækken på Ådalen - chefgreenkeeper Hardy Mathiasen forklarer, at der når dette læses er kommet 
et lille rækværk på “Den ny Ådalsbro”! PS: Bækken hedder Hostrup Bæk.

FORTSÆTTES…
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METERBANE - HVAD ER NU DET?
Som det bliver nævnt i den foregå-

ende artikel arbejdes der nu kraftigt 

på at ændre teestedsmarkeringerne 

på Breinholtgård Golf Center fra de 

velkendte farver: Hvid, gul, blå og rød 

til et tee-sæt, baseret på banernes 

længde. De kunne f.eks. for Skoven/

Sletten komme til at hedde 62, 57, 

54 og 49. Hvis tee-sæt 62 benyttes 

betyder det, at man spiller en bane 

på 6200 meter osv.

Baggrunden for denne nyskabel-

se kommer fra en kampagne der blev 

startet tilbage i 2009, hvor PGA of 

America og US Golf Association intro-

ducerede ”Tee it Forward”-kampag-

nen for at give golfspillere en sjovere 

og bedre oplevelse ved spillet. 

Ideen med kampagnen er, at 

alle opfordres at spille banen i en 

længde, som er afstemt efter den 

enkeltes evner og gennemsnitlige 

længde i sit drive. Vi skal derfor væk 

fra den gammeldags vanetænkning 

i herre- og dametee, men der imod 

overveje hvilken længde bane der gi-

ver én selv den bedste golfoplevelse. 

Det skal ikke være flovt at spille fra et 

kortere teesæt.

I dag ser man ofte professionelle 

golfere, som let slår et 7-jern 180 

meter ind til green! Hovedparten af 

amatørgolfere kan knap slå så langt 

med deres driver! Ved at spille fra 

“forward tees”, har amatørgolfere 

mulighed for at spille banen i samme 

relative afstand som turneringspro-

fessionelle. Man kan derfor fremskyn-

de spillet ved at benytte det teesæt, 

der giver den største spilbarhed. 

Når flere golfere kommer til at slå 

6- og 7- jern i stedet for hybrider og 

lange jern, vil oplevelsen af spillet 

også være mere positiv. Desuden 

vil spil fra “forward tees” resultere i 

færre brugte slag, kortere distancer 

på hvert hul, og potentielt færre 

mistede bolde.

En anden fordel ved at benytte 

meter-betegnelsen for tee-sættene, 

vil også være at den enkelte spiller 

vil blive bevidst gjort om hvilken 

længde bane der passer bedst – og 

når man så besøger fremmede baner 

måske vælge et tee-sæt afpasset ens 

spil.

Især i udlandet er der ofte byttet 

om på farven på de enkelte teesæt 

i forhold til herhjemme. Ofte ses i 

stedet black, gold eller champion 

tees! Der er ikke noget der er mere 

frustrerende, end når man i en 

gruppe har aftalt at spille fra gul tee, 

og så opdager at det reelt er hvad 

der hjemme svarer til back-tee (hvid)! 

Så tror da pokker man kun lavede 24 

point!

Nedenstående tabel er hentet på 

“Tee it Forward” kampagnens hjem-

meside og sjusset til meter i stedet 

for yards!

Drives 
længde

Anbefalet banelængde

Tour Pro 6900 - 7200

275 6500 - 6800

250 6100 - 6300

225 5700 - 5900

200 5300 - 5500

175 4800 - 5000

150 4000 - 4400

125 3200 - 3600

Jakob Kristensen

om greenområderne. Husk også at 

benytte de dertil anlagte stier og ikke 

som det tydeligt ses på billedet, hvor 

arealet bag bunkeren bærer præg af 

megen trafik hen over området. Det 

til trods for, at stien ligger kun ganske 

få meter længere ude til højre. Hvor 

mange meter sparer man lige her? 

Denne adfærd vil vi ikke tolerere og 

vil derfor blive påtalt.

Endnu engang hav en rigtig god 

golfsæson! 

Med venlig hilsen

Cheefgreenkeeper 

Hardy Mathiasen

Kanalen 1 · DK-6700 Esbjerg
Phone: +45 79 11 19 00 · Fax: +45 79 11 19 01
E-mail: dk@danbor.com · www.danbor.com
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AFSLUTNING PÅ 2013 
OG OPSTART PÅ SÆSONEN 2014
I begyndelsen af oktober måned var 

jeg indbudt til Singha Thailand Ama-

teur Championship i Bangkok – en 

meget stor traditionsfyldt turnering, 

der er afholdt siden 1934. Vi var tre 

danske herrer og en enkelt dansk 

dame spiller, der via DGU spillede 

med i turneringen.

Vi blev godt modtaget og specielt 

de forholdsmæssige ”små” japanske 

spillere ville meget gerne fotografe-

res med mig – Jeg tror, de synes min 

højde var ”helt fantastisk” og da de 

så mine drives på udslagsbanen var 

de noget imponeret af mine længder 

dér også… Ganske sjovt at kunne 

imponere disse herlige glade men-

nesker :-)

Mit spil på banen og til turnerin-

gen gik rigtig godt og jeg følte mig 

godt tilpas. Jeg var rundt i 73-69-

70-71 slag. Total -5 for de fire runder 

og sluttede på en god 5. plads. Jeg 

sluttede som bedste dansker, idet 

Nikolai Tinning og Tobias Larsen blev 

placeret længere nede i feltet, men vi 

havde alle tre lært meget af turne-

ringen, hvor der ikke blev talt meget 

engelsk – hverken på banen eller 

udenfor banen :-)

Den 1. januar drog jeg igen til 

Qatar for at spille Qatar Open. En tur-

nering jeg nu har spillet de sidste tre 

år. Mine egne forventninger var me-

get høje, idet jeg tidligere var blevet 

placeret som hhv. nr. 4 og nr. 3. Jeg 

kan rigtig godt lide banen og føler 

jeg kender den rigtig godt, selvom 

den også er meget svær – specielt er 

deres greens meget svære at læse. 

Jeg fik aldrig rigtig gang i mit spil og 

måtte efter 3 runder konstatere at 

slutte på en 9. plads, hvilket jeg per-

sonligt var ret skuffet over… Men jeg 

håber, at jeg får chancen igen i 2015, 

for jeg skal bare gøre det bedre :-)

Jeg kom hjem og fik godt gang 

i den indendørstræning og kunne 

så se frem til mit nye arbejde som 

golfguide hos rejseselskabet green-

2green i Spanien, hvor jeg fløj ned 

den 1. februar – og hvor jeg befinder 

mig til midt i april. Selvom det er et 

arbejde med mange gæster giver det 

mig også mulighed for træning og 

meget golfspil i en anden temperatur 

end det danske forår. Jeg føler, det 

er en rigtig god opstart på golfsæ-

sonen 2014 og ser med stor glæde 

frem til at komme i gang – både på 

vores divisionshold, samt personligt i 

individuelle turneringer. 

2013 var resultatmæssigt et super 

godt år for mig og jeg ved, det kan 

blive svært at skulle leve op til de 

sidste års gode resultater, men jeg vil 

kæmpe og gøre det bedste jeg kan.

Jeg glæder mig til at møde jer på 

golfbanen – Rigtig god golfsæson til 

alle i BGK.

Mathias Gladbjerg

Familiebesøg i Spanien.
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BEGYNDERUDVALGET
Når dette blad udkommer, er vi star-

tet op med begynderaktiviteterne.

Den 27. i sidste måned havde vi 

informationsmøde for interesserede 

og forhåbentlig kommende spillere. 

Der blev givet en grundig informa-

tion om, hvad de skulle igennem for 

at erhverve DGU kortet, og om hvad 

klubben kunne tilbyde dem som 

medlemmer. Der var en rigtig god 

stemning, ca. 40 deltog.

Selve prøverne blev startet op 

den første april, og som sædvanligt 

er der ikke så meget at lave i starten. 

Men med de nye tiltag fra klubben 

og KD selskabets side omkring gratis 

spil på par-3 banen, forventer vi at 

få en travl sæson. Klubbens mål er 

150 nye medlemmer i år, så et stille 

håb er, at vi også kan holde på vore 

medlemmer, nye såvel som gamle. 

Her ligger der et stykke arbejde.

Holdet i 2014 består af følgende 

personer, som alle vil gøre deres 

yderste for at vi får spillere på banen, 

der kan begå sig på (næsten) lige fod 

med de etablerede spillere. Jeg vil 

dog gerne opfordre jer til at be-

handle de nye spillere på en måde, så 

de finder glæde ved klubben og ikke 

kyse livet af dem, selv om de begår 

fejl. Det er med et golfkørekort som 

med et kørekort til bil, det er først 

når man har fået det, at man bliver 

rutineret.

Og navnene: Steen Nyberg 

(for- og altmuligmand), John Niel-

sen (sponsorpleje), Erik Knudsen 

(introduktion på par-3 bane), Ruth 

Pedersen og Anne-Grete Nielsen 

(slagprøver, matcher på par-3 bane, 

onsdagsmatcher), Christian Søren-

sen (introduktion til stor bane), Jørn 

Pastwa (regelunderviser).

Golfens dag er i år berammet til 

søndag den 27. april. For at dagen 

kan blive en succes, kræver det at 

der er nok hjælpere, så jeg vil gerne 

her opfordre jer til at melde sig. Det 

er en hyggelig dag, og man bliver 

ikke overbelastet. Tag en snak med 

Michael Klose hvis du kan afse nogle 

timer.

Onsdagsmatcherne starter op 

den 16. april, og det er som sædvan-

ligt muligt at tilmelde sig på Golfbox 

og på liste i foyeen. Vi vil gøre hvad vi 

kan for at det bliver nogle hyggelige 

timer.

Lige til sidst en vistnok sandfær-

dig historie fra det virkelige liv. 

En bedstefar og hans barnebarn 

spillede skovens hul ni, og havde 

begge et kanon drive. Da de kommer 

frem til bolden, spørger barnebarnet 

hvad han nu skal gøre, og bedstefa-

deren svarer, at da han var i barne-

barnets alder, slog han hen over 

træerne mod green. Barnebarnet 

giver den en på bæret, og selvfølge-

lig havner bolden mellem træerne. 

Joe, siger bedstefaderen, jeg glemte 

vist lige at sige, at træerne ikke var så 

høje den gang.

På gensyn ved onsdagsmatch-

erne. Vi har igen i år NYKREDIT som 

hovedsponsor, og mange andre 

sponsorer har meldt deres delta-

gelse.

Steen Nyberg

Formand for Begynderudvalget

Hele udvalget – vi begynder fra venstre: Steen Nyberg, Christian Sørensen, Anne-Grete Nielsen, Ruth Pedersen, Jørn Pastwa, John 
Nielsen og Erik Knudsen.
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EnergiEftersyn af din bolig
Som kunde i Nykredit kan du få et EnergiEftersyn af din bolig til en attraktiv pris. Et EnergiEftersyn  
giver dig et overblik over din boligs energiforbrug, og anbefalinger til energiforbedringer.

Når du energirenoverer dit hus, sparer
du ikke bare penge på varmeregningen.
Du kan også forbedre husets energi-
mærkning og dermed husets værdi, 
samtidig med at du får en bedre kom-
fort og sundhed i din bolig. 

Hvad er et EnergiEftersyn?
  En gennemgang af din bolig, der syn-

liggør muligheder for at forbedre bo-
ligens energiforbrug, og hvor du kan 
spare penge ved en energioptimering. 

  EnergiEftersynet udføres af en energi-
vejleder fra DONG Energy, der er 
ansvarlig for fagligt/teknisk indhold 
og rådgivning. Resultatet samles i en 

rapport, der præsenterer anbefalinger 
til, hvordan du kan energioptimere 
din bolig. 

  Rapporten bliver sendt til dig og din 
rådgiver i Nykredit 

 Hvad får du ud af det?
  Forslag til energiforbedringer med 

udgangspunkt i netop din husstands 
aktuelle adfærd og forbrug. 

  En opsummering af energiøkonomien 
i de foreslåede forbedringer (tilbage-
betalingstider, årlig besparelse mm.). 

  Din rådgiver i Nykredit kan udarbejde 
et finansieringsforslag på baggrund 
af de foreslåede forbedringer. 

Hvad koster det? 
Nykredit kunde 1.500 kr.

Nykredit Plus 1.125 kr.

Nykredit Premium 750 kr.

Nykredit Private Banking 750 kr.

Hvis du vil vide mere 

Hvis du vil vide om et EnergiEftersyn er 
relevant for dig, så kontakt din rådgiver 
eller ring til os på telefon 70 10 90 00. 
Du kan også læse mere på  
nykredit.dk/energieftersyn. 

God energi 
er god 
boligøkonomi
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GRATIS GOLF PÅ BREINHOLTGÅRD!
Kender du nogen som kunne tænke 

sig at prøve golf, men som måske 

synes at golf er for dyrt, det er for 

svært og kun for snobber? Så er det 

nu du skal hive fat i dem, for nu kan 

de prøve at spille golf ganske gratis 

hele 2014.

Man kan frit vælge om man bare 

vil spille på vores Par-3 bane eller om 

man vil lære det fra bunden gennem 

træningslektioner fra vores professio-

nelle klub trænere.

Vi har forsøgt at gøre det enkelt 

og nemt, hvor man har mulighed for 

at tilkøbe de ydelser som man finder 

interessante. Læs mere herunder…

Hvem kan spille golf gratis?

Alle - men vi har enkelte krav:

• Du skal være fyldt 18 år.

• Du må ikke tidligere have erhvervet 

et Golfkørekort eller tilsvarende.

• Du må ikke tidligere have være 

medlem af en golfklub. 

Hvad dækker Gratis?

Når du er registreret på kontoret som 

spiller kan du frit benytte vores Par-3 

bane. Gratis!

Hvis du ikke har erfaring med golf 

eller kun meget lidt, kræver vi at du 

deltager i én ”introduktion til Par-3 

banen” som finder sted hver uge. 

Dette er for at give dig bedre kend-

skab til banen, men vigtigst af alt på 

grund af sikkerheden.

Faciliteter du kan benytte

Du kan frit benytte vores putting 

green , indspils  green samt vores 

træningsområde.

Ønsker du at benytte driving 

rangen (udslagsbanen) kan du 

tilkøbe ”fri bolde”  for hele perioden 

for kun kr. 185,- bare henvend dig på 

kontoret. 

Undervisning

Vil du lære at spille  golf ”rigtigt” 

kan du med fordel benytte dig af de 

pakketilbud, som vores trænere har 

sammensat.

Golf er individuelt – Hvor meget 

du har brug for kommer selvfølgelig 

an på din erfaring. Er du helt ”grøn” 

og vil du gerne erhverve dig  ”Golf-

kørekortet”, så viser erfaringen at 7 

træningslektioner er det optimale for 

at lært alle golfsvingene.

Guld pakken:

• 7 træningslektioner á 25 min. plus 

30 min. info tur* på Par-3 banen.

• 10% rabat på første køb af golfsko, 

trolley eller golfbag.

Pris kr. 1000,-

Sølv pakke:

• 5 træningslektioner á 25 min. plus 

30 min. info tur* på Par-3 banen. 

• 10% rabat på første køb af golfsko, 

trolley eller golfbag. 

Pris kr. 800,-

Bronze pakke:

• 3 træningslektioner á 25 min. 

• 10% rabat på første køb af golfsko, 

trolley eller golfbag.

Pris kr. 450,-

* Info turen på Par-3 banen er 

sammen med trænere og 3 andre 

deltagere.

Golfkørekort

Ønsker du at tage Golfkørekortet, så 

henvender du dig blot på kontoret. 

Her vil vi fortælle dig om det forløb 

du skal igennem, for at erhverve 

Golfkørekortet. Pris for Golfkørekor-

tet er kr. 500,-

Disse kr. 500,- trækkes fra i dit ind-

skud når du melder dig ind i klubben 

- enten i år eller senest året efter.

Ring til undertegnede på telefon 

7511 5700 - tast 1 og hør nærmere. 

Du kan også sende en mail til 

michael@bggc.dk

Golf Manager 

Michael Klose
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BREINHOLTGÅRD 
GOLF KLUB ER PÅ

Den opmærksomme læser vil måske 

allerede nu have opdaget at Brein-

holtgård Golf Klub også er kommet 

på Facebook. Åbenbart hører under-

tegnede ikke til ovennævnte kate-

gori, for jeg opdagede først siden her 

i foråret 2014 og dog har den været 

på siden marts 2011…

I skrivende stund er der dog kun 

ca. 200 der har valgt at synes godt 

om siden. Dette er alt for lidt. da en 

sådan side er en gylden mulighed for 

at videregive oplysninger hurtigt ud 

til en lang række interesserede per-

soner. Samtidig er Facebook altid et 

godt sted at promovere sit produkt.

Har du endnu ikke fundet siden 

på Facebook, så scan koden herun-

der og “like”.

Jakob Kristensen

DEMO DAG
Torsdag den 3. april havde shoppen 

deres første demo dag i 2014 og der 

var besøg fra udstyrsfirmaerne Nike, 

Titleist, Ping, Wilson og Cobra.

Frank Atkinson sørgede for fadøl 

og godter i udslagshuset. Som en 

lille gimmick var der på driving range 

opsat en vaskemaskine ca. 80 meter 

ude - og der var præmie til den som 

kunne få en bold ind i maskinen. Det 

var der vist ingen der fik?

Det blev en velbesøgt dag ikke 

mindst på grund af det fine vejr.

Lørdag den 5. april havde Frank 

igen besøg - denne gang af Calloway 

og Taylor Made.
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Situation 1: 

Dit femte slag. Forklaring: Du har slået ét slag (fra teestedet), har fået to 
straffeslag for at slå til en forkert bold (idet din bold var tabt, eftersom 
du ikke havde fundet den efter de fem minutters søgning) og slutteligt 

har du fået ét straffeslag mere, idet du – når bolden er tabt – i denne 
situation skal gå tilbage til teestedet og med ét straffeslag slå en bold. 
Bemærk, at selve slaget frem til green med den forkerte bold ikke tæller 

med. Du har altså brugt fire slag og skal slå dit FEMTE slag fra teestedet.

Situation 2: 

Dit syvende slag. Forklaring: Du har slået ét slag til den første bold. Da 
du slår til den første bold igen fra roughen, slår du til en forkert bold 
(idet bolden er tabt, eftersom du har sat en ny bold i spil fra teestedet, 

idet du glemte at kalde bolden en ”provisorisk bold”), hvilket koster to 

straffeslag. Du har derefter slået et slag fra teestedet til den nye bold 
og fået ét straffeslag, idet denne anden bold bliver bolden i spil med et 
straffeslag (slag og afstandsreglen). Slutteligt har du fået ét straffeslag 

for at løfte bolden i spil (den bold på fairway, som du troede var en pro-

visorisk bold). Du har altså brugt seks slag og skal slå dit SYVENDE slag.

Situation 3:
Dit femte slag. Forklaring: Du har slået ét slag til den første bold. Da du 
løfter den første bold i roughen får du ét straffeslag for at løfte din bold 

i spil. Da du slår til den ”provisoriske bold”, slår du til en forkert bold, idet 

denne bold skal forlades, og du får derfor to straffeslag. Selve slaget til 
den ”provisoriske bold” tæller ikke med. Du har altså brugt fire slag og 
skal slå dit FEMTE slag.

KAN DU TÆLLE?

En lille udfordring: Nedenfor er skitseret tre forskellige 

situationer i slagspil, og du skal regne ud, hvor mange 

slag, der er brugt, og hvilket nummer slag, det næste 

slag er. Svarene står til sidst med småt. 

Tør du gætte med?

SITUATION 1:

Din bold ender i roughen til højre for fairway efter et 

halvskidt drive. Du gider ikke slå nogen provisorisk bold, 

så du går bare frem og leder efter bolden. Uden lige at 

tænke over det leder du i otte minutter, før du langt om 

længe finder din bold. Du slår den op på green og bliver 

dér informeret om (hvad der er korrekt), at du har slået til 

en forkert bold (idet bolden er tabt, når du har søgt i mere 

end fem minutter) og skal gå tilbage til teestedet og slå. 

Hvilket nummer slag skal du slå fra teestedet?

SITUATION 2:

Din bold ender i roughen til højre for fairway efter et halv-

skidt drive. Du slår en bold mere – du glemmer desværre 

at kalde det en ”provisorisk bold” – men denne bold lan-

der fint på fairway. Du går frem og finder den første bold 

efter to minutters søgen; bolden ligger ganske udmærket 

i roughen. Du spiller derfor med den og slår et fint slag op 

kort af green. Du går derefter hen og samler den ”provi-

soriske” bold op, men straks derefter får du at vide (hvad 

der er korrekt), at du skulle have spillet videre med den 

”provisoriske” bold, idet den – eftersom du havde glemt 

at kalde den en ”provisorisk bold” – var blevet bolden i 

spil. Du får derfor korrekt at vide, at du skal genplacere 

den ”provisoriske bold” (= bolden i spil) på fairway og 

spille videre derfra. Hvilket nummer slag skal du slå fra 

fairway?

SITUATION 3:

Din bold ender i roughen til højre for fairway efter et 

halvskidt drive. Du slår en provisorisk bold. Da du kommer 

frem finder du den første bold efter 10 sekunders søgen, 

men den ligger rigtigt skidt i roughen. Du beslutter dig 

derfor for at spille videre med den provisoriske bold og 

samler den første bold op, går hen mod den provisoriske 

og slår et slag til den mod green. Du får på dette tids-

punkt helt korrekt at vide, at du skulle have spillet videre 

med den første bold, idet den var fundet inden for de 

fem minutters søgetid og at du skulle have samlet den 

provisoriske bold op. Du skal derfor genplacere bolden 

(den første) i roughen og slå slag nummer…?

Kim Meyer

SVAR:

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk
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JUNIORAFSLUTNING 2013
Det er nu fem måneder siden, at vi 

sidst afholdt match i juniorafdelin-

gen. Lørdag den 26. oktober 2013 

spillede juniorerne Ryder Cup ved 

Valtor Offshore Afslutningsmatch. 

Grundet årstiden var holdinddelin-

gen markeret ved, at der var holdet 

med de sorte hatte og holdet med 

de røde hatte. Sort hold havde 

Mathias Gladbjerg som holdkaptajn 

og rødt hold havde Peter Ankersø. 

Som i en ”rigtig” Ryder Cup turnering 

skulle der spilles fourball/bestball, 

foursome og singler. Holdkaptaj-

nerne lagde taktikken og sørgede 

for holdopstillingerne og alle var 

klar til kamp. Der var god stemning 

og kampråb inden matchstart. Efter 

nogle tætte matcher løb ”de røde 

hatte” af med sejren.

Efter matchen var der mange 

andre ting på programmet. Først og 

fremmest havde vi et hængeparti, 

som skulle afklares på puttinggreen. 

Mads Pedersen og Rasmus Dakin 

Ottosen måtte i 18 hullers putting-

omspil, for at vi kunne finde vinderen 

af STATOIL-pokalen i E-rækken og 

derefter var det så tid til spisning, 

hvor forældrene var inviteret med – 

og mange heldigvis også deltog.

På denne dag afrunder vi sæ-

sonen med diverse kåringer og 

uddelinger af pokaler og præmier. 

Gavebordet var fyldt og overrækkel-

serne gik i gang. Først blev De Røde 

Hatte hyldet for 

dagens indsats og 

derefter blev STAT-

OIL-pokalerne med 

indgraverede navne 

uddelt. Vinderne 

var i A-rækken 

Jeppe Thybo, B-

rækken Anders Vad, 

C-rækken Tobias 

Thybo, D-rækken 

Jes Folmer og som 

før nævnt var der 

spænding til det sidste i E-rækken. 

Rasmus Dakin Ottosen havde 

været så uheldig at brække armen 

få dage inden ”Afslutningsdagen”, 

hvor han vidste, at han skulle i omspil 

mod Mads Pedersen, så han var lidt 

nede humørmæssigt. Men Rasmus 

trænede på puttinggreen i løbet af 

dagen og fandt ”1-hånds-teknikken”, 

så han kunne stille op mod Mads. Det 

blev en tæt kamp og vinderen blev 

først fundet efter 21 huller!! Tillykke 

til Rasmus, som løb af med sejren 

og pokalen. Victor Roed Skov vandt 

STATOIL-bamsen, for hans indsats på 

par 3-banen (4 huller).

Victor Roed Skov fik STATOIL-bamsen.

FORTSÆTTES…
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Trænerteamet kårer hvert år 

”Årets Junior” og i 2013 kårede de 

også ”Årets Hold”. Klaus Aagesen re-

præsenterede trænerteamet og roste 

”Årets Hold”, holdet som har trænet 

onsdag eftermiddag (hcp. op til 

18,4), for deres utrolig gode indsats i 

løbet af sæsonen. Klaus sagde blandt 

andet, ”De har ydet en fantastisk træ-

ningsindsats og udviklet sig godt. De 

har hørt efter ved træningen, modta-

get gode råd og arbejdet seriøst på 

at udvikle deres svingteknik. De har 

været meget engagerede og hvis de 

en enkelt gang har været forhindret i 

at deltage i træningen, har de meldt 

afbud.” Klaus udtrykte, at det har 

været rigtig dejligt at træne et hold, 

hvor spillerne er så engagerede og 

samtidigt så gode venner.

Kåring af ”Årets Junior” kan du 

læse om i et af de efterfølgende 

afsnit.

Titlen som ”Årets Hjælper” gik 

helt fortjent til Søren Thybo. Søren 

har i flere år ydet en stor indsats i 

juniorafdelingen. Søren har altid 

trådt til, hvis der har været behov for 

hjælp. Søren har stået for frigivelsen 

af nye juniorer med introduktion på 

par 3-banen, slagprøver, deltagelse 

ved regelundervisning m.m. Søren 

har været en trofast hjælper ved 

fredagsarrangementerne – og så er 

det nu heller ikke så skidt, når han 

tager Lisbeth (hans bedre halvdel) 

med til at klare køkkentjansen! 

Søren stod i 2013 for Short Game 

Matchen mod Esbjerg Golfklub, som 

blev afviklet søndag den 20. okto-

ber 2013. Søren har valgt at stoppe 

i juniorudvalget – men vi håber 

fortsat, at se ham en del i juniorafde-

lingen, hvor både Jeppe og Tobias jo 

stadigvæk spiller. Tak for indsatsen, 

Søren. 

Den 26. oktober var afslutningen 

på sæson 2013, men juniorafdelingen 

holder aldrig helt golf-fri…, så al-

lerede den første søndag i november 

startede Off-golf.  I de kommende 

afsnit kan du følge med i, hvad vi har 

lavet i vinter.

På vegne af juniorudvalget

Pernille Porsholdt Dam

ÅRETS JUNIOR
MORTEN DAM

Trænerteamet kårede Morten Dam 

som Årets Junior. Klaus Aagesen stod 

for kåringen ved årets afslutnings-

match og han sagde bl.a. følgende 

til Morten. ”Morten har ydet en stor 

træningsindsats, han har deltaget i 

juniortræningen, på Golfakademiet 

og ved elitens Short Game træning. 

Morten møder altid op til træning og 

træner meget målrettet – han lytter 

til, hvad der bliver sagt ved trænin-

gen og hvis han ikke lige forstår det, 

spørger han ind til det. 

Morten har haft en super god 

sæson, han har bl.a. deltaget i RAJT 

(Ribe Amts Junior Tour), Juniorcup, 

AON holdturnering, JDT i distrikt 3 

og som noget nyt for Morten, så har 

Årets STATOIL-vindere, fra venstre: Rasmus Dakin Ottosen. Victor Roed Skov, Anders 
Vad, Jes Folmer, Tobias Thybo og Jeppe Thybo.

Årets hjælper: Søren Thybo.
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han deltaget i ranglisteturneringen 

Titleist & Footjoy West Coast Masters 

på Breinholtgård, han har haft debut 

på herrernes 3. hold og var med til 

oprykningsspillet i Kolding, hvor han 

gjorde en flot figur. 

Morten er en god kammerat og er 

aldrig bleg for at give en hånd med, 

når der er brug for hjælp. Vi sætter 

utrolig stor pris på den hjælp, som 

Morten yder specielt overfor Frank 

Atkinson. Morten har hjulpet med at 

træne de yngste juniorspillere, han 

har selv stået for træningen og man 

har kunnet se, at han har nydt det! 

Tusind tak for den gode indsats og 

stort tillykke med titlen som Årets 

Junior.” 

Morten fik overrakt en pokal/golf-

spiller og en Wilson Staff golfbag, 

hvorpå der er broderet ”Årets Junior 

2013” samt ”Breinholtgård Golf Klub”. 

Klaus Aagesen/Pernille Dam

OFF-GOLF 
Vi har igen haft hallen på Hjerting 

skole hver søndag eftermiddag 

vinteren igennem. Vi har været 14-18 

deltagere hver gang og det har været 

en sjov måde at holde os i gang på. I 

november og december havde vi Kri-

stine Meyer til crossfit/styrketræning. 

Kristine trænede os ca. en time og 

puha det var hårdt - men også rigtig 

sjovt. I den anden time af træningen 

har vi prøvet mange forskellige lege/

konkurrencer og spillet mange for-

skellige boldspil.

Vi har også i år haft mange 

forskellige aldersgrupper, så vi har 

spillet både noget for de store og for 

de små. Hockey – badminton – høv-

dinge bold – brandbold - volleybold 

- håndbold m.m. og så fodbold de 

sidste 30 min. hver gang. 

Ikke alle har haft nok i to timers 

træning søndag eftermiddag, så de 

er startet før kl. 15 og når vi så dukke-

de op til træningen lidt før kl. 16.00, 

havde omkring 10 juniorer allerede 

spillet fodbold i mere end en time 

og var nu klar til off-golf træningen. 

Vi har heldigvis nogle dejlige friske 

unge juniorer, som i hvert fald ikke er 

dovne!!!

En enkelt gang i februar og en 

gang i marts måned har vi haft besøg 

af Lene Ejlersen, som viste os, hvor- FORTSÆTTES…
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TUREN TIL 
ECCO-CENTERET
Vi mødtes alle ved Breinholtgård 

Golf Klub søndag morgen kl. 8:00, 

hvor der stod tre minibusser klar til 

at transportere os alle ned til Ecco-

centeret. Turen derned gik helt fint, 

og da vi ankom, var alle klar på at 

komme i gang med dagens tre statio-

ner/aktiviteter.

Kortspilstræning:

En af de tre stationer/aktiviteter var 

kortspilstræning, hvor vi fik finpud-

set vores korte slag og putning. Vi 

trænede på måder, som vi i forvejen 

kendte til, men også nye og andre 

metoder som vi ikke havde prøvet 

før.

Fysisk træning/fitness: 

En anden af de tre stationer/aktivite-

ter var fysisk træning, hvor der blev 

gået hårdt til den med vægtene. Vi 

havde fokus på de ting, der er godt 

indenfor golf, og trænede ellers bare 

godt og grundigt igennem i en time. 

dan man sjipper - når man er rigtig god til det! Lene er 

rope-skipping instruktør og meget engageret i styrke- og 

crossfit træning. Sjipning er svært… og styrketræning er 

hårdt…, men Lene lavede nogle gode, spændende og ret 

hårde træningstimer med os.

Søndag den 30. marts 2014 rundede vi off-golf sæso-

nen af med en tur på mountainbike ved Møllesøen og op 

og ned af kælkebakken. Vi havde en instruktør med, som 

sørgede for, at vi alle lærte, hvordan man skal køre på en 

mountainbike rute, når stierne er smalle og det går op 

og ned og rundt. Det var super godt vejr og det var rigtig 

sjovt og udfordrende at cykle, så vi havde en dejlig dag i 

skoven.

Off-golf har igen været en super god måde at holde 

sammen på juniorerne i vinter månederne. Fedt at alle 

aldersgrupper, piger og drenge kan være sammen på 

denne måde.

Jesper og Pernille

Jeppe Thybo, Sebastian Stearn og Nicklas Kostow havde det sjovt 
på mountainbikes.
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Lange slag (Trackman og video):

Den sidste aktivitet/station var 

træning af de lange slag, hvor vi bl.a. 

havde ”Trackman” og videooptagelse 

af vores sving til rådighed. Vi blev en 

efter en sendt over til Klaus, hvor vi 

tog et par optagelser af vores sving, 

hvorefter vi kiggede på, hvad der 

kunne gøres bedre.

McDonald’s og turen hjem:

På turen hjemad var der en lille 

bonus station, hvor vi alle blev sat af 

på McDonald’s, og havde mulighed 

for at købe lidt mad. Nu hvor vi alle 

havde været i gang hele dagen, var 

det godt at komme ind og få nogle 

fritter, lidt burgere osv.

af Mads Møller og Viktor Børsmose

LEGELAND
Lørdag den 15. marts 2014 tyvstar-

tede vi golfsæsonen, for de yngste 

juniorer, med en tur i Esbjerg Lege-

land. Juniorerne 14 i alt, var glade for 

at se hinanden efter en lang vinter, 

hvor de ikke havde set så meget til 

hinanden. De hyggede sig med de 

forskellige aktiviteter i legelandet. 

Vi voksne så kun juniorerne, når der 

skulle spises madpakker og spises 

kage.

En ren fornøjelse, at se hvor godt 

de hygger sig sammen.

Nu venter vi bare på, at det bliver 

april, så golfsæsonen begynder.

GIRLS ONLY
Den 21. juni 2014 skal der rigtig være 

pige-dag på Breinholtgård!

Distrikt 3 afholder hvert år en 

Girls Only-dag og i år, er det os til at 

være værter.

Til Girls Only deltager både øve-

de, lidt øvede og meget lidt øvede 

piger mellem 8 og 12 år. Så denne 

dag står den virkelig på pige-hygge 

og golf. Vi forestiller os, at vi skal 

have forskellige lege/konkurrencer 

og golfspil på par 3-banen. 

Vi håber, at der er rigtig mange 

piger fra hele distriktet, som har lyst 

til at deltage, så vi er mange piger i 

Breinholgård Golf Klub, som vil gøre 

alt for, at det bliver en god dag – og 

at det forhåbentlig er med til, at pi-

gerne fortsat har lyst til at have golf, 

som deres fritidsinteresse. Vi har selv 

i Breinholtgård Golf Klub piger, som 

er for gamle til at deltage, men de er 

selvfølgelig hjælpere på dagen. Det 

bliver en ”drenge-forbudt-dag”.

“Når jeg slår et godt slag, 

bliver jeg bare så glad!”

Citat fra en 7-årig juniorspiller.
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2014 I JUNIORAFDELINGEN
De fleste af vores juniorer er allerede startet på trænin-

gen, men alligevel er den “rigtige” start på sæsonen, først 

når vi har informationsmøde med efterfølgende match 

sammen med forældre og bedsteforældre. 

I 2014 forgik dette den 5. april, hvor 26 juniorer og 

tilsvarende forældre og bedsteforældre m.f. deltog. 

Vi startede kl. 11 med at sige velkommen til den nye 

sæson til både “gamle” og nye juniorer (De helt nye havde 

været til opstartsmøde om fredag den 4/4-2014).

Derefter blev juniorudvalget præsenteret og vi sagde 

velkommen til de nye medlemmer: Jacob Thrane, Anja 

Dakin Ottosen og Helle Pedersen.

Så blev det tid til at gennemgå sæsonens trænings-

tider og derefter alle de arrangementer og matcher som 

er planlagt for sæsonen.

Som afslutning på informationen opfriskede vi lige, 

de regler som gælder ved alle junior arrangementer: Sæt 

stolen ind når du rejser dig, ryd op efter dig og sig farvel, 

når du går.

Valtor Offshore Opstartsmatch spilles som en greenso-

me/generationsmatch. Sommer-tee-stederne var kommet 

på plads kort tid inden start, så det kunne jo næsten ikke 

blive bedre – det skulle da lige være, da solen brød igen-

nem og varmen kom! Tak til Hardy - og dine greenkeep-

ere for at banen nåede at blive klar. Vi spillede i 2 rækker 

og der var tættest flaget på alle 5 par-3-huller. Vinderne 

blev i A-rækken: Emma og Claus Pedersen med 42 point 

og i B-rækken vandt Perle Porsholdt Thrane og Pernille 

Porsholdt Dam med 47 point. Så er sæsonen skudt i gang!

Det var en hyggelig match og dag. Tak til jer som 

deltog - både juniorer, forældre/bedsteforældre/naboer/

fars tante og jer, som vi lokkede til at deltage, for at alle 

havde en makker - og en stor tak til Valtor Offshore for 

at de bakker os op og er sponsor for både Opstarts- og 

Afslutningsmatch i endnu en sæson.

Juniorerne får stadigvæk tilbudt mindst en gang træ-

ning om ugen ved enten Klaus Aagesen eller Frank Atkin-

son. Træningstiderne kan du se på hjemmesiden, du kan 

også spørge i pro-shoppen eller ved fredagsmatcherne, 

hvis du er i tvivl om, hvornår du skal træne.

For nye golfspillere, og dem som har lyst til at prøve, 

om golf er noget for dem, ligger træningen fredag 

eftermiddag kl. 15.00 – 16.00. Der er mulighed for at låne 

golfudstyr i pro-shoppen. Der ligger ”junior-foldere” i lob-

byen og i klublokalet, hvor du kan læse alt om, hvordan 

det er at komme i gang med at være juniorspiller på 

Breinholtgård. Vi har nye juniorspillere fra 5 – 17 år, så vi 

sørger for, at du kommer i et træningsforløb og eventuel 

frigivelse til stor bane, i det tempo der passer dig. Du skal 

blot henvende dig til juniorudvalget. Vi er i klublokalet 

fredag eftermiddag fra kl. 15.45 – 18.45. Du kan også 

skrive til os på bgkjunior@gmail.com eller ringe til os – du 

kan finde vores telefonnumre på juniorafdelingens hjem-

meside på www.bggc.dk

Fredag er fortsat Juniordag i Breinholtgård Golf Klub. 

Det er den dag, hvor alle juniorer har mulighed for at del-

tage i forskellige arrangementer. Fredag er en hyggedag, 

en dag hvor man får nye/gode venner, en dag hvor man 

lærer om golfregler, etikette og dresscode - fredag er en 

dag, hvor vi vægter klubliv og socialt sammenhold rigtig 

NORDISK IDRÆTSUDVEKSLING 
KOMMER TIL BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB
Esbjerg Kommune og Esbjerg Idrætsråd er i år vært ved 

Nordisk Idrætsudveksling. Nordisk Idrætsudveksling er 

et fast årligt arrangement mellem de 4 venskabsbyer 

Stavanger i Norge, Eskilstuna i Sverige og Jyväskylä i Fin-

land og Esbjerg. Arrangementet er baseret på både social 

og sportslig udveksling. Værtskabet går på skift og di-

sciplinerne er forskellige fra år til år. I år er det så Esbjerg, 

der er værtsby og idrætsdisciplinen er golf! Deltagerne i 

udvekslingen er født i årgang 1998/1999 og der deltager 

6 piger og 6 drenge fra hver by.

Breinholtgård Golf Klub har fået tilbudt at stille med 

3 piger og 3 drenge, da vi deler pladsen med Esbjerg 

Golfklub. Fra BGK er de heldige, og dem med den rigtige 

alder, Caroline Rygaard, Camilla Pedersen, Emma Peder-

sen, Jesper Porsholdt Thrane, Anders Vad Christensen 

og Jeppe Thybo – Rikke Porsholdt Thrane deltager som 

leder. De 6 juniorspillere og Rikke skal deltage i hele 

arrangementet, som er fra den 26. – 29. juni 2014. Alle 

deltagere fra de 4 venskabsbyer indkvarteres på Esbjerg 

Vandrerhjem torsdag eftermiddag – meget centralt og 

lige ved siden af Svømmestadion!!! I de efterfølgende 

dage vil der blive arrangeret forskellige udflugter/aktivite-

ter og selvfølgelig en golfturnering løbende over 2 dage. 

Fredag den 27. juni 2014 står BGK’s juniorafdeling 

for afholdelse af matchen på Breinholtgård Golf Center 

og med efterfølgende grill-arrangement på terrassen. 

Matchen afvikles som en holdturnering, så der ved afslut-

ningen kan kåres en ”vinder-by”, som skal have den store 

pokal med hjem. Lørdag den 28. juni 2014 skal anden 

runde af matchen afvikles på banerne i Esbjerg Golfklub.

Vi håber, at vi får lavet en god og mindeværdig dag 

på Breinholtgård den 27. juni 2014 for både spillere og 

ledere. Lederne forventer vi at tilbyde træning ved Frank 

Atkinson og spil på par-3-banen, i mens matchen løber af 

staben på Skoven/Sletten.

Vi håber, at vore egne deltagere får en rigtig god op-

levelse ved at deltage i Nordisk Idrætsudveksling. Vi ved, 

at I er nogle gode repræsentanter for Breinholtgård Golf 

Klub! God fornøjelse.

Pernille Porsholdt Dam
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højt. Kom og vær med, der er altid mødetid kl. 15.45 

i klublokalet og kl. 16.00 for de nye juniorer og dem, 

som har et par-3-banemedlemskab. De fleste fredage 

bliver der arrangeret match både på stor og lille bane. På 

lille bane vil der ofte blive spillet Texas Scramble. Texas 

Scramble er en form for holdspil, hvor man ikke selv be-

høver at klare alle de gode slag, hvilket vi tror, er en rigtig 

god matchform for vores helt små medlemmer. På stor 

bane spilles der oftest stableford match. 

En gang i måneden spilles der STATOIL OPEN, som 

sponsoreres af STATOIL på Sædding Ringvej, hvilket 

vi er meget taknemmelige for. Første runde spilles den 

11. april og der starter så kampen om de eftertragtede 

vandrepokaler. Der spilles i 5 rækker. De samlede vindere 

findes i oktober og de får pokalerne til eje. Om fredagen 

vil der også blive arrangeret blandt andet Venne-match, 

Short Game tests, Boldopsamling og Forældre/bedste-

forældre match. Du kan følge hele programmet på vores 

hjemmeside.

For alle juniorer som har lyst til at spille match på par 

3-banen, så spilles der hver tirsdag fra kl. 17.00. Du skal 

blot møde op ved par 3-banens hul 1 kl. 17.00.

Søndag den 27. april starter RAJT turneringen i Henne 

Golfklub. I den turnering kan alle frigivne spillere deltage. 

Der spilles 9 matcher på 8 forskellige baner i det gamle 

”Ribe Amt” og i år skal vi, som noget nyt, til Royal Oak 

for at spille den ene match. Hver klub kan stille med 15 

juniorer i hver match. Matchen er en individuel turnering, 

som afvikles i 4 rækker, men det allervigtigste er, at hver 

enkelt BGK-spiller kan skaffe vigtige point til klubben/

holdet. Der spilles klubmæssigt om en meget eftertragtet 

pokal, som vi har vundet 3 gange i de sidste 5 år. Vi håber 

derfor på god opbakning fra start af, så vi kan få point på 

kontoen med det samme. Lørdag den 4. oktober afvikles 

sidste runde i RAJT på BGK’s-bane, hvor vi selvfølgelig 

håber, at vi er med i kapløbet om titlen og pokalen.

Juniorerne får også tilbudt at deltage i:

• AON Juniorholdturnering, som er en hulspilsturnering, 

hvor man, som hold af 3 eller 4 spillere, spiller matcher 

på ude og hjemmebane.

• JDT-turneringen er en slagspilsturnering, som afvikles 

i Distrikt 3 regi. Der afvikles 6 matcher i en løbende 

turnering fra april til september.

• Girls Only Tour, er som titlen siger, en turnering for 

piger. Turneringen afvikles i DGU-regi og der afvikles 4 

matcher – 2 på Sjælland, 1 på Fyn og 1 i Jylland.

• Ranglisteturneringer.

• Weekendtur den 2. - 4. maj med overnatning i Arrild 

Ferieby og spil på forskellige baner lørdag og søndag.

• Sommercamp den 11. og 12. august på Breinholtgård. 

• Der vil den 1. juni blive afholdt Junior Cup på Brein-

holtgård. Junior Cup er årgangsmesterskabet, hvor de 

bedste spillere i hver årgang kvalificerer sig til distrikts-

mesterskaberne, som afholdes den 22. juni.

• Titleist & Footjoy West Coast Masters afholdes den 4. – 

6. juli på Breinholtgård. I den turnering har vi mulighed 

for at give nogle af vore egne juniorspillere wildcards, 

hvis de indfrier handicapbegrænsningen ved sidste 

tilmelding.

Med alle de arrangementer vi har i juniorafdelingen, 

er vi utrolig glade for det gode samarbejde, vi har med 

”Gårdens” restaurant Den Røde Okse. Tusind tak for jeres 

fleksibilitet og ”den klarer vi lige”, selvom vi måske ikke 

er 60 til spisning, som vi forventede – men nærmere 100! 

Stor tak til Henriette og Mogens.

Vi vil, i juniorafdelingen, gerne sende en stor tak til 

Breinholtgård Erhvervsklub, Pro-shoppen ved Janet og 

Frank Atkinson, STATOIL, Sædding Ringvej og Breinholt-

gård Golf Klub for at de endnu en gang gør det muligt at 

købe ”klub-tøj” til en meget fornuftig pris. Dresscoden er 

fortsat sorte bukser, rød polo, sort vindstopper og som 

noget nyt i junior-garderoben er der en rød cover-up 

bluse. Tøjet er allerede taget i brug og det ser igen brand-

godt ud. Vi glæder os til at repræsentere Breinholtgård 

Golf Klub på diverse golfbaner i sæson 2014.

I kan finde alle datoer og resultater på vores hjemme-

side på www.bggc.dk – BGK Junior.

God sæson til alle.

På vegne af juniorudvalget

Pernille Porsholdt Dam

Vinderne af juniorernes åbningsmatch Valtor Offshore Opstartsmatch.
Se resultatet på side 31.

Alle deltagende juniorer ved Valtor Offshore Opstartsmatch.
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TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2013
I dagene 5.-6. juli er Breinholtgård Golf Klub for sjette 

gang vært for ranglisteturneringen Titleist & FootJoy 

West Coast Masters. På få år er denne turnering blevet en 

af de mest attraktive at deltage i - både de mange junior-

talenter fra hele landet, men også især deres forældre, 

som nyder at overvære en turnering hvor alt fungerer. 

Sjovt nok er det ikke kun spillere og forældre som synes 

at Titleist & FootJoy West Coast Masters er en super 

turnering. Også de mange frivillige hjælpere i klubben, 

SOS Børnebyernes lokalafdeling i Hjerting og vi i udvalget 

synes det er landets bedste!

Sidste år havde vi en stor udfordring i form af konkur-

rencen fra Landsstævnet i Esbjerg, menalle vore bekym-

ringer blev gjort til skamme - åbenbart fungerer golf og 

gynmastik godt sammen hver for sig!

I år kommer udfordringen fra en helt anden kant, 

da DGU har forsøgt at ryste turneringskalenderen godt 

og grundigt, hvilket også ses på de nye terminer for 

Danmarksturneringen. Men aktuelt for vores turnering 

kommer vi nu til at “konkurrerere” med turneringen DIAC/

DILAC i Silkeborg Golf Club. Dette er en af landets absolut 

største seniorturneringer - vores eneste trøst er, at sidste 

år var cuttet for deltagelse i denne turnering +0,2 for her-

rer og 1,1 for damer! Ikke lige den målgruppe vi sigter på i 

vores turnering, men alligevel! 

Vores egen Mathias Gladbjerg, som sidste år vandt 

Titleist & FootJoy West Coast Masters, deltog netop i 

DIAC sidste år - og nu kommer han i noget af et dilemma! 

Men kære Mathias - vælger du turneringe i Silkeborg, så 

har vi en kattelem åben til dig hvis du ikke klarer cuttet! 

De to første runder i Silkeborg spilles nemlig onsdag og 

torsdag, med finalerunder fredag og lørdag. 

Mange af tidligere års deltagere ser med glæde frem til 

denne turnering, som det er lykkedes at få højt på ung-

domsspillernes kalender.

Det er tredje år vi har SOS Børnebyernes lokalafdeling 

i Hjerting med som - man kan vist godt kalde det - sam-

arbejdspartnere. Connie Goth og hendes stab af ivrige 

hjælpere er nærmest uundværlige i forbindelse med 

denne turnering. 

Uundværlige er også de mange frivillige fra kluben, 

som hjælper til hvor de kan. Skulle du have interesse i at 

give en hånd med en af dagene kan du kontakte Niels Erik 

Jensen på mail twcm-13@youmail.dk Link til hjælperskema 

findes også på klubbens hjemmeside under punktet 

“Turneringer”.

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

eller på anden måde at synliggøre din virksomhed i for-

bindelse med Titleist & FootJoy West Coast Masters, kan 

du ligeledes sende en mail på twcm-13@youmail.dk eller 

kontakte turneringens sponsoransvarlige Pernille Pors-

holdt Dam på 2346 0011.

Turneringsudvalget består igen i år af træner Frank 

Atkinson, som har skabt kontakten til Titleist & FootJoy, 

Pernille Porsholdt Dam, Frank Olsen, Lars Frank, Niels Erik 

Jensen og Jakob Kristensen.

Turneringen har sin egen hjemmeside på adressen: 

www.westcoastmasters.dk og vi er selvfølgelig også at 

finde på Facebook, besøg siden og “synes godt om”!

Jakob Kristensen
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BGK Elite 2014:

EN SPÆNDENDE TURNERINGSSÆSON FORESTÅR!
Som det vil være de fleste bekendt 

sluttede sæsonen 2013 med at 1. 

hold herrer rykkede ned fra GE Mo-

ney Bank Divisionen, 2. hold herrer 

fik en flot 2. plads i deres pulje i 3. di-

vision og Kvalifikationsholdet herrer 

kom helt frem til en 5. plads i slutspil-

let om oprykning til 4. division – men 

missede ”oprykningen” til 4. division 

med sølle tre slag!

På damesiden lykkedes det de su-

per godt kæmpende piger at forblive 

i 1. division og Kvalifikationsholdet 

havde en god sæson!

Sæson 2014 gik i gang allerede 

først i november 2013, hvorefter 

indendørs teknisk træning og fysisk 

træning gik i gang. Træningen blev 

for en del af spillerne suppleret med 

en træningslejr henne i Spanien sidst 

i februar 2014, og BGK Elite er ved at 

være klar til spændende Holdturne-

ringssæson i DGU regi.

1. divisionsholdet herrer skal i 

år møde Sønderjylland, Kolding og 

Juelsminde. 3. div ision herrer skal 

møde Dejbjerg, Esbjerg og Varde, 

Kvalifikationsrækken herrer skal 

møde Varde, Vejen og Blommenslyst 

Golf Klub. 

Kvalifikationsrækken damer skal 

møde Royal Oak, Skærbæk Mølle 

og Åskov. Alle holdene spiller en 

hjemme- og en udekamp fordelt 

over weekenderne 10.-11. maj, 14.-15. 

juni og 9.-10. august 2014.

Hov – vil den opmærksomme 

læser måske sige! Hvor blev 1. divi-

sion damer af! Holdet er frameldt 

Danmarksturneringen fra og med 

sæsonen 2014. Baggrunden herfor 

var en kombination af spillerafgang 

på damesiden, samt niveauet hos 

de tilbageværende damer, hvor det 

der set ud fra en sportslig betragt-

ning ikke gav mening at opretholde 

holdet i 1. division damer. Sports-

udvalget traf derfor beslutning om 

i vinteren 2013/14 at meddele DGU 

at Breinholtgård Golf Klub fra og 

med sæson 2014 ikke længere er 

med næsthøjeste niveau inden for 

dansk kvindegolf. En ganske svær 

beslutning set i lyset af dameholdets 

placeringer og resultater i de sidste 6 

– 7 år. Beslutningen var bestemt ikke 

let, men nødvendig.

Støt op om klubbens elitespillere 

og kom ud på BGC og støt spillerne i 

deres helt sikkert mange spændende 

og tætte matcher. 

Afsluttende en kæmpe stor tak til 

Breinholtgård Erhvervsklub for støt-

ten i sæson 2013 og i høj grad også 

i 2014. Uden denne støtte var det 

ikke muligt at have en velfungerende 

eliteafdeling med godt 35 spillere og 

ledere. Tak!

Kim Meyer

Række Pulje 10. maj 11. maj 14. juni 15. juni 9. august 10. august

1. division vest, herrer 2 Juelsminde Sønderjylland Kolding Juelsminde Kolding Sønderjylland

3. division vest, herrer 7 Dejbjerg Esbjerg Varde Dejbjerg Varde Esbjerg

Kvalifikationsrække herrer 41 Varde Vejen Blommenslyst Varde Blommenslyst Vejen

Kvalifikationsrække damer 13 Royal Oak Åskov Skærbæk Mølle Royal Oak Skærbæk Mølle Åskov

3. division Seniorer 2 Give Ribe Varde Give Varde Ribe

Herover finder du en oversigt over Breinholtgårds kampe i Danmarksturneringen 2014. Kun modstanderen i den enkelte række er vist, 
og hvor de er markeret med fed skrift spilles der på vores hjemmebane.

Det bliver spændende om herrerne - som her i 2012 - kan kæmpe sig tilbage i Danmarksturne-
ringens bedste række...
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Årets Elitespiller i Breinholtgård Golf 

Klub 2013 blev, ikke nødvendigvis 

overraskende for ret mange, Mathias 

Gladbjerg.

Han er vokset op i Esbjerg, og har 

hele sit aktive idrætsliv, siden han var 

8-9 år, valgt og prioriteret golf – både 

som spil og ikke mindst som idræt.

Mathias er et golftalent af hjertet, 

og viser samtidig at have den rigtige 

indstilling, fysikken og modet til at 

kunne klare de store udfordringer 

og krav, der er inden for golfsporten, 

såfremt man sætter og vil nå de al-

lerhøjeste mål. 

Derudover har han potentialet til 

at fortsætte sin udvikling og både 

blive i den danske Elite inden for 

golfsporten, men også at kunne be-

vare tålmodighed og vilje til at ville 

forfølge et af sine mål – at komme på 

til at spille golf på den store scene – 

på Europatouren.

Mathias Gladbjerg arbejder 

målrettet og fokuseret, teknisk, fysisk 

og mentalt, og er meget seriøs med 

sin træning. Han træner stort set hver 

eneste dag i hans golfsæson, der går 

fra november til oktober året efter. 

En sæson der dog ”krydres” med 

velfortjente og nødvendige mindre 

pauser. Pauser hvor Mathias vælger 

at gennemføre lidt fysisk træning ved 

at flytte møbler!

Udover at følge den meget nøje 

planlagte træning i såvel klub som 

DGU regi, har Mathias også overskud 

til både at være noget for og sam-

men med sine jævnaldrende kamme-

rater, men også at være der og altid 

være villig til at ville ”give tilbage”, 

og hjælpe de mange juniorer der er i 

Breinholtgård Golf Klub. En indstilling 

der bl.a. har ført til titler som ”Årets 

Junior”, ”Golfambassadør” for Brein-

holtgård Golf Klub og i 2012 årets 

Elitespiller i Breinholtgård Golf Klub. 

Mathias Gladbjerg blev på bag-

grund af en række særdeles gode 

resultater i sæsonen 2012, hvoraf 

bl.a. skal nævnes en 2. plads ved 

World Junior Golf Championships, 

indlemmet i Dansk Golf Unions 

landsholdsarbejde fra og med sæson 

2013, hvortil han også allerede nu er 

udtaget for sæson 2014.

Sæsonen 2013 har budt på tur-

neringssejre i ”Cobra Puma VIA Biler 

Skanderborg Open 2013”, Titleist & 

Footjoy West Coast Masters 2013, 

Barløseborg Elite Open 2013 og ISI – 

Sportstar College Open 2013. Derud-

over skal fremhæves et antal “runner 

up” placeringer i store åbne interna-

tionale turneringer i såvel Qatar som 

Thailand. Endelig skal det nævnes, 

at Mathias Gladbjerg på trods af sit 

store personlige engagement, og på 

trods af sin unge alder, er blevet en af 

de bærende kræfter på Breinholtgård 

Golf Klubs 1. hold herrer.

Mathias Gladbjerg er på samme 

tid en værdig repræsentant for sin 

klub og sin sport, og et af de største 

talenter i dansk golf, hvorfor han var 

et naturligt valg til Årets Elitespiller 

2013.

Kim Meyer

ÅRETS ELITESPILLER

TIL ALLE KVINDELIGE GOLFSPILLERE I BGK!
Når dette læses er sæson nr. 23 i 

Ladies Section (den officielle dame-

klub) i fuld gang! Kom og vær med.

Vi startede den 1. april og hvis 

du er over 21 år og har et handicap 

på max 36, kan du blive medlem af 

Ladies Section.

Vi er pt. ca. 50 medlemmer, og vi 

har plads til mange flere. Jo flere vi 

er, jo sjovere bliver det. Vi spiller hver 

tirsdag i perioden 1. april - 1. oktober. 

Der kan hver tirsdag frit vælges mel-

lem starttiderne kl. 9.00, 14.00 eller 

kl. 16.00. 

Hver tirsdag er der præmie til 1., 

2. og 3. pladsen (afhængig af antal 

deltagere). Præmierne uddeles når vi 

samles til fællesspisning ca. 3 gange i 

løbet af sæsonen. 

I løbet af sæsonen er der 2 ud-

flugter, én i foråret på en lørdag og 

én den 1. tirsdag i september. 

Er din nysgerrighed vakt? Så gå 

ind på klubbens hjemmeside under - 

link til golfklubben/klubber i klub-

ben/Ladies Section - og tilmeld dig 

nu. Her kan du også finde telefon-

numre på bestyrelsesmedlemmerne, 

som gerne står til rådighed for svar 

på diverse spørgsmål.

Kontingentet for sæsonen 2014 

udgør kr. 400,00.

Vi glæder os til at møde dig!

Mange golfhilsner!

Bestyrelsen

Ladies Section
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PINK CUP / BLUE CUP 2014
Søndag den 22. juni 2014 står 

golfspillere på Breinholtgård igen 

sammen om at gøre en forskel for 

forskningen af brystkræft ved Pink 

Cup/Blue Cup turneringen for både 

kvinder og mænd.

Som en nyhed i år bliver turne-

ringen afviklet som en holdmatch, 

hvor der spilles Sokrates, der bety-

der, at de tre bedste scores på hvert 

hul tæller. Man kan derfor vælge at 

tilmelde sig som par eller individuelle 

spillere, hvorefter matchudvalget 

sammensætter holdene. De individu-

elle scores tæller også, da vinderne 

har mulighed for at deltage i den 

landsdækkende Pink Cup finale. 

Matchfee er kr. 100 per spiller, der 

går ubeskåret til Kræftens Bekæm-

pelse.

 Der venter mange spændende 

overraskelser på dagen, og der vil 

desuden traditionen tro blive afholdt 

amerikansk lotteri og auktion. I den 

forbindelse får vi brug for støtte i 

form af sponsorgaver. Alle sponsor-

gaver er meget velkomne, både store 

og små. 

De spillere og virksomheder, der 

er villig til at byde ind med spons-

orgaver kan rette henvendelse til 

udvalgets sponsoransvarlige, Birgitte 

Schierning på e-mail: 

birgitte_thomas@esenet.dk

Vi ser frem til en fantastisk dag, 

hvor vi støtter en god sag og samti-

dig er sammen om en runde golf og 

hyggeligt samvær.

Vi håber, at se jer den 22. juni til 

Pink Cup/Blue Cup turneringen på 

Breinholtgård.

Pink Cup/Blue Cup Udvalget

Lis Kristiansen, Lis Heyk, 

Birthe Munch og Birgitte Schierning

ÆNDREDE GOLFREGLER I 2014
Nedenfor følger en kort oversigt i 

hovedtræk over de regelændringer, 

der trådte i kraft 1. januar 2014.

1. Det er nu tilladt at bruge 

kompas.

Det betyder, at du gerne må bruge 

et kompas (f.eks. på din smart-

phone), til f.eks. at finde ud af 

vindretningen.

2. Man må nu i visse situationer ”gå 

tilbage” og slå en provisorisk.

Efter de ”gamle” regler kunne man 

ikke gå tilbage og slå en proviso-

risk bold; når først man var gået 

frem for at søge efter den første, 

var det for sent. Efter de ændrede 

regler præciseres det, at man ger-

ne må gå et kort stykke frem (ca. 

45 meter) i retning mod den første 

bold og så alligevel gå tilbage og 

slå en provisorisk bold. Så hvis du 

er lidt usikker på, om du skal slå en 

provisorisk bold, har du altså nu 

muligheden for lige at gå fremad i 

ca. 45 meter og overveje det!

3. Minimumsgrænse indføres for, 

hvornår en bold anses at have 

flyttet sig.

Efter de ”gamle” regler havde 

bolden flyttet sig, uanset hvor 

lidt den havde flyttet sig. Det gav 

nogle urimelige situationer, idet 

man f.eks. havde svært ved at 

opfylde kravet om at genplacere 

bolden, hvis bolden havde flyttet 

sig så lidt, at man ikke havde set, 

at den havde flyttet sig! Fra 1. ja-

nuar 2014 anses bolden ikke for at 

have flyttet sig, hvis man ikke kan 

se det med det blotte øje, men 

kun ved hjælp af højteknologisk 

udstyr; og i en sådan situation skal 

man altså IKKE genplacere bolden, 

men spille den, som den ligger.

4. Det præciseres, at man f.eks. via 

en app må få oplysninger om 

lokalt vejr.

Efter de ændrede regler præcise-

res det, at man gerne på f.eks. sin 

smartphone må gå på Internettet 

og finde lokale vejroplysninger. 

Man må derimod ikke bruge en 

app til selv (med smartphonen) at 

måle det lokale vejr (f.eks. vindha-

stighed/regnmængde).

5. Ingen (direkte) ændring i 

reglerne om afstandsmåling.

Bemærk, at der som sådan ikke er 

sket nogen ændring af reglerne 

for, om man må måle afstand 

under runden f.eks. med sin 

smartphone. Det må man fortsat 

kun, hvis to betingelser er opfyldt:

1) Der skal være en lokal regel, der 

tillader det (spørg i klubben, om 

der er det hos jer).

2) Smartphonen må ikke have 

nogen ulovlige funktioner i sig 

(såsom en app, der kan måle/

udregne den effektive afstand 

til hullet), uanset om du bruger 

dem eller ej.

De ændrede regler medfører blot, 

at et kompas, og det at gå på nettet 

for at finde lokal vejrinformation, ikke 

anses for at være en ulovlig funktion, 

og at man således godt må måle 

afstand med sin smartphone trods 

tilstedeværelsen af disse funktioner i 

mobilen.

MEN: Har din smartphone blot én 

ulovlig funktion i sig, så må du ikke 

måle afstand med smartphonen, 

ligesom du ikke må bruge den ulov-

lige funktion, idet du i begge tilfælde 

bliver diskvalificeret. 

Ovennævnte regelændringer er 

fremkommet som enten nye afgørel-

ser eller ændringer i allerede eksiste-

rende afgørelser. Der er altså ingen 

ændringer i selve regelbogen.

§  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §§  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §
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ER PRØVESVING FORBUDT?
Må man foretage prøvesving i en 

bunker eller i en vandhazard? Må 

man foretage prøvesving undervejs 

i runden, eller er det kun mellem 

spil af hullerne? Denne artikel tager 

fat på nogle af de mest almindelige 

spørgsmål vedrørende prøvesving.

Et prøvesving er et sving, hvor 

man ikke har nogen intention om at 

ramme bolden, men typisk blot lige 

vil forsøge at få en fornemmelse for 

ens næste slag. Udgangspunktet er, 

at man til alle tider og alle steder må 

foretage et prøvesving. Dvs. man må 

gerne foretage prøvesving på første 

hul, på 14. hul og efter 18. hul. Og 

man må gerne foretage prøvesving 

på fairway, i en bunker, på green, i en 

vandhazard, i roughen osv.

Nej, det lyder da helt forkert, vil 

mange sikkert sige. Men det er det 

ikke. Der er dog en del regler, som 

man skal være opmærksom på, før 

man laver prøvesving.

For det første er der de ”beryg-

tede” etiketteregler, hvorefter man 

f.eks. ikke bør foretage prøvesving 

mens andre er i gang med at slå 

deres slag. Dette er ofte aktuelt på 

teestederne, hvor nogle har den 

uvane at stå og slå prøvesving med 

driveren, mens medspilleren er i 

gang med at slå sit slag. Dette er 

naturligvis forstyrrende, hvorfor man 

bør gå et andet sted hen. Derudover 

bør man heller ikke foretage prøve-

sving i en retning, hvor man kan kan 

risikere at ramme andre, idet man jo i 

prøvesving kan komme til at slå små 

sten op eller turfs el.a. 

Udover etikettereglerne, så skal 

man også huske Regel 13-2. Regel 

13-2 bestemmer, at man ikke må 

forbedre boldens position eller leje, 

spillelinjen, eller området for ens 

tilsigtede sving eller stance. Særligt 

forbedring af spillelinjen er noget, 

man skal være opmærksom på. 

Nogle spillere kan således godt 

lide at foretage prøvesving i spil-

lelinjen, f.eks. ved at gå fem meter 

tættere mod hullet og så foretage 

det dér, idet de dermed bedre kan 

visualisere sig slaget.

Men – såfremt man forbedrer 

spillelinjen (f.eks. ved at slå nogle 

grene ned), så får man to straffeslag 

i slagspil.

For det tredje skal Regel13-4 

også lige nævnes, idet denne regel 

pålægger straf, hvis man inden et 

slag til sin bold i en hazard berører 

hazardens bund f.eks. med en kølle 

eller hvis man f.eks. berører nogle 

løse naturgenstande i hazarden. Med 

andre ord så får man to straffeslag, 

hvis man i prøvesvinget i hazarden 

rammer et løst blad, eller hvis man 

rammer bunden af hazarden med 

køllen (f.eks. hvis man rammer san-

det i en bunker). 

Selvom man som nævnt gerne 

må foretage prøvesving både i en 

bunker og i en vandhazard, så kan 

det dog i praksis bestemt ikke anbe-

fales.

Slutteligt så husk i øvrigt, at man 

får ét straffeslag, hvis man rammer 

og flytter sin bold i spil i et prøve-

sving. Dette kan f.eks. være tilfældet, 

hvis man kommer til at foretage sit 

prøvesving for tæt på bolden. Man 

har ikke i denne situation slået et 

slag, idet dette ikke var ens intention, 

men eftersom man flyttede sin bold 

i spil, så skal man med ét straffeslag 

genplacere bolden (Regel 18-2a). Hvis 

ikke man genplacerer bolden, men 

spiller fra det nye sted, ja så forhøjes 

straffen til to straffeslag (Regel 20-7c); 

man kan endda blive diskvalificeret, 

hvis man har opnået en betydelig 

fordel ved at spille fra det nye sted 

og ikke retter sin fejl inden udslag fra 

næste teested.

PS: Prøveslag – eller ”øvelsesslag” 

som det hedder i reglerne – er en 

helt anden historie. Her er udgangs-

punktet det modsatte af prøvesving, 

nemlig at man ikke må foretage 

øvelsesslag undervejs i runden (se 

Regel 7-2).

Rigtig god golfsæson til alle – 

og husk – golf spilles bedst efter 

reglerne!

Kim Meyer

Ordens- og Regeludvalg,

Handicapkomité

Phil øver bunkerslag under prøverunderne 
ved Ryder Cup 2012 på Medinah.
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RESULTATSIDEN…
VALTOR OFFSHORE OPSTARTSMATCH 2014

5. april 2014 - 26 par, Greensome/generationsmatch

A-rækken:

1. Emma Pedersen / Claus Pedersen 42 p

2. Camilla Pedersen / Jesper Pedersen 41 p

3. Kasper Frank / Lars Frank 40 p

4. Jeppe Thybo / Karin Thybo 40 p

5. Nicklas Kostow / Nikolaj Simonsen 38 p

B-rækken:

1. Perle Porsholdt Thrane / Pernille P. Dam 47 p

2. Mads Pedersen / John Lauridsen 39 p

3. Tobias Thybo / Søren Thybo 36 p

4. Jesper Porsholdt Thrane / Erik P. Andersen 36 p

5. Jes Rud Folmer / Karina Frøsig Christensen 35 p

CARL BACKS A/S & NYBOLIG ERHVERV OPEN 2014

6. april 2014 - 72 par, Fourball Best Ball

A-rækken:

1 Emma M. Pedersen / Jeppe Thybo 50 p

2 Grete Larsen / Vilhelm Larsen 48 p

3 Jonas Birkelund / Per Birkelund 47 p

4 Michael Schmidt / Kim Damsgaard 44 p

5 Karen Frederiksen / Ib Olsen 44 p

B-rækken:

1 Lise Bjørnhardt / Svend Bjørnhardt 46 p

2 Leif Johansen / Martin Mathiesen 46 p

3 Kim Nissen / Jacob H. Damsgaard 45 p

4 Elisabeth F. Joensen / Flemming Slot 45 p

5 Lilly Simonsen / Lene Christensen 44 p

ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERINGEN 2014
Så er chancen der igen, for at I kan deltage i den popu-

lære ”Ægtepar/samlever turneringen 2014 på Breinholt-

gård” og derved få mulighed for at spille med/mod par I 

normalt ikke spiller med.

Alle ægtepar/samlevere, der er medlemmer i Brein-

holtgård golf klub, kan deltage i turneringen. 

Deltagerne inddeles i grupper på 5 til 6 par, hvor 

alle par i den samme gruppe, spiller mod de andre par i 

gruppen i løbet af sommeren, grupperne sammensættes 

således at parrene har nogenlunde samme styrke.

Matchformen er Mixed Greensome hulspil, hvor der 

spilles max 18 huller. Det vil sige at både manden og 

kvinden driver ud fra teestederne, hvorefter man vælger 

den bold man mener det er mest hensigtsmæssig at spille 

videre med, hvorefter man slår skiftevis til denne ene 

bold. 

Turneringen spilles i perioden fra 1. maj til 15. septem-

ber.

Der er allerede rundsendt mail med indbydelse til alle 

golfklubbens medlemmer omkring denne turnering. 

De nærmere matchbetingelser vil man modtage sam-

men med holdinddelingen.

En fælles afslutningsmatch med efterfølgende fest-

middag er planlagt lørdag den 20. september fra kl 12.00 

så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

NB: Husk at man kan sagtens kan deltage i den lø-

bende turneringen, selv om man er forhindret i at deltage 

i årets afslutningsmatch, idet dette er en selvstændig 

match, med egne præmier… 

Tilmeldingen til den gennemgående ægteparturne-

ring sker på Breinholtgård’s hjemmeside – klik på ”link til 

golfklubben”, hvor man kan tilmelde sig, husk derefter at 

overføre matchfee på 350,00 kr. pr. par til følgende konto: 

reg. nr. 2540 - 8976912676

Vi gør opmærksom på, at tilmelding ikke er gyldig før 

matchfee er modtaget på ovennævnte konto.

Sidste frist for tilmelding er den 27. april 2014.

Vi håber, at der atter i år er mange, der har lyst til at 

tilmelde sig denne turnering.

Så tilmed dig og din ægtefælle /samlever - nu medens 

du husker det.

De bedste golf-hilsener fra:

Bente M. og Henning Vestergaard 

Tlf. 75 11 76 60 - hev@esenet.dk

Jette og Per Nørsten

Tlf. 75 16 79 21 - per@norsten.dk

Klubturneringerne 2014 fik en flyvende start med ikke færre end 
144 deltagere i Carl Backs a/s og Nybolig Erhverv Open.
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