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Sekretariatet/Golf Manager

Michael Klose 75 11 57 00

Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

Onsdag dog til kl. 16.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 17.00

Lørdag, søndag 

og helligdage: kl. 9.00 - 14.00

Restaurant Breinholtgård

Mogens Mikkelsen 75 11 57 00

Chefgreenkeeper

Hardy Mathiasen 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

Golfklubbens bestyrelse

Hans Olav Olesen 75 15 60 27

Knud Erik Laursen 25 76 22 32

Peter Skjærbæk 75 13 22 11

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Pernille Porsholdt Dam 75 46 16 13

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60
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Forsidefoto: 
Årets spiller i Breinholhtgård Golf Klub er 

så absolut Mathias Gladbjerg, som i juni 
vandt DM i Hulspil. Læs Interviewet med 
Mathias på side

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 Nielsen

  21 90 73 67

Jørn Juul Christensen og Jakob 

Kristensen.

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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Så er golfsæson 2014 ved at være 

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

tilbage på en pragtfuld sommer med 

masser af solskinstimer. I starten af 

sæsonen kneb det lidt med at få hele 

banen klar, idet der blev arbejdet en 

del på enkelte huller, men siden har 

vi igen haft en flot bane til rådighed 

igen i år. Stor tak til vore dygtige 

greenkeepere!

Hvordan er det så gået golfmæs-

sigt i år?

Eliten

1. division herrer sluttede på en 

andenplads.

3. division herrer blev nr. 1 i pul-

jen og spillede oprykningsspil, som 

de vandt og er derfor i 2. division 

næste år – tillykke med det!

Kvalifikationsrækken herrer slut-

tede på en andenplads.

1. division damer: Her valgte vi at 

trække holdet pga. stor spillerafgang.

Kvalifikationsrækken damer blev 

nr. 1 i puljen og spillede opryknings-

spil, som de vandt og er derfor i 3. 

division næste år – tillykke med det!

3. division seniorer sluttede på en 

andenplads.

Alt i alt en rigtig ok sæson!

Regionsgolf

Her har vi haft hold med i alle rækker 

A, B, C og D og senior og veteran.

A-holdt og veteran-C-holdet gik 

hele vejen og kom i landsfinalerne, 

hvor begge hold vandt og blev 

landsmestre!

Flot gået og stort til lykke!

Juniorer

Igen i år har højdepunktet for sæso-

nen været afholdelsen af Titleist & 

FootJoy West Cost Masters. 

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.

Klubturneringer

Her har vi i 2014 begrænset antallet 

af turneringer og er i alle matcher 

kommet over 100 deltagere per 

gang, hvilket er tilfredsstillende.

Begynderudvalget

Som omtalt i mit indlæg i bladet i 

foråret har vi prøvet noget nyt med 

gratis golf på par-3-banen. Vi har haft 

ca. 150 tilmeldte hertil, men desvær-

re må vi konstatere, at for få af disse 

er gået videre og har meldt sig til 

begynderkurset. Vi kan dog håbe, at 

en del flere har fået så meget smag 

for golf, at de melder sig til begyn-

derholdene i 2015. 

I denne sæson har ca. 45 nye 

medlemmer været igennem vort 

program for begyndere.

Medlemsstatus

Vi har desværre igen i år haft en 

medlemsnedgang og er nu nede 

på et kritisk lavpunkt i antallet af 

medlemmer, der giver indtægter, så 

vi kan betale vores “husleje”. Vi må 

derfor tære på vore beholdninger 

for at opfylde vores kontraktforplig-

telser. Vi i bestyrelsen og vore ejere, 

KD-selskaberne vil til sæson 2015 

gøre en kraftig indsats for at få flere 

medlemmer i klubben og jeg vil 

gerne opfordre alle, der har lyst til at 

hjælpe med at løse denne opgave til 

at melde sig med ideer og hvad de 

ellers kan bidrage med.

Restaurationen

Det er kedeligt, at vi nu må sige 

farvel til Den røde Okse. Vi håber og 

tror på, at det nok skal lykkes at finde 

en forpagter, der har lyst og mod 

på at drive restauranten. Og jeg vil 

så opfordre alle til at bakke op om 

restauranten, så vi kan beholde en ny 

rastauratør i lang tid!

Jeg vil slutte med at sige en stor 

tak til alle vore sponsorer og frivillige, 

der atter i år har ydet en stor indsats 

for klubben. Uden jer kunne klubben 

ikke fungere. TAK! 

På bestyrelsens vegne

Hans Olav Olesen 

BESTYRELSEN HAR ORDET

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



For første gang i Breinholtgård Golf Klubs historie 

har vi fået en Danmarksmester i Hulspil. Det skete i 

juni måned hvor Mathias Gladbjerg i tæt kamp med 

Nicolai Nøhr Madsen fra Hillerød, blev Dansk Mester 

i Hulspil. 

I første omgang var Mathias ikke særlig optimistisk 

med hensyn til resultatet – da han så, at DM skulle spilles 

på Gyttegård Golf Klubs bane ved Hejnsvig.

-Jeg har ikke tidligere haft de bedste oplevelser på 

Gyttegårds bane, men det ændrede sig da jeg ca. en må-

ned før DM vandt Hovborg Kro Open – og pludselig var 

jeg én af forhåndsfavoritterne til at tage DM-titlen. Jeg 

havde desuden forberedt mig godt op til turneringen, og 

kunne derfor håndtere forventningspresset. 

De to første runder ved DM gik let for Mathias med 

sejre på henholds 6/4 og 6/5 til følge. I tredje runde måtte 

Mathias helt ud på 20. hul for at besejre Martin Tolbøl 

fra Alssund. I kvartfinalen var Mathias 1 up efter 17. hul 

og da modstanderen Niclas Møberg Nielsen fra Viborg, 

scorede bogey på det svære afslutningshul, var Mathias 

klar til søndagens semifinale mod Marcus Helligkilde fra 

Smørum. I formiddagens semifinale mod Marcus spillede 

Mathias drømmegolf og han scorede fire birdies på de 

første 13 huller. På 14. hul var en par nok til at sikre sig en 

plads i finalen. Et 6/4 resultat burde have givet Mathias en 

god ballast, men finalen blev noget nervøs. 

Mathias kunne dog se sig 3 up efter 7 huller i par, hvor 

Nicolai Nøhr Madsen spillede noget usikkert, herefter 

scorede modstanderen tre birdies i træk og matchen var 

all square! Mathias kom 1 up igen efter 12. hul, for igen at 

miste føringen efter en bogey på 15. På 17. hul havde Ni-

colai igen en bogey, så det var fordel til Mathias op af 18. 

hul. Da Nicolai hér missede sin chance for birdie, kunne 

Mathias sikkert putte sejren i hus for sit første Danmarks-

mesterskab.

- Jeg var meget glad for titlen, opmærksomheden og 

alle de lykønskninger der kom i tiden efter DM. Det var 

virkelig stort af golfklubben og sportsudvalget, at de i 

hast arrangerede en reception for mig i restauranten. Tak 

til dem, og for alle de gaver, taler og lykønskninger der 

fulgte med!

- I forbindelse med DM var der en del debat på nettet 

KLUBBENS FØRSTE

DANMARKSMESTER

I HULSPIL

FORTSÆTTES…

Mathias med blomster og pokal - en værdig vinder af DM i Hul-
spil 2014. (Foto: © Jens Elvang, Gyttegård)

Mathias var ned på alle fire for at læse det vindende put.
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om du bare var heldig, fordi alle de bedste spillere ikke 

deltog. Hvordan taklede du den kritik?

-Jeg var selvfølgelig ked af, at man på den måde 

forsøgte at nedgøre mit resultat, men sådan er det jo hver 

uge, hvor enkelte spillere er forhindret i at deltage i en 

turnering. Man skal jo trods alt vinde seks hulspilsmatcher 

i træk, spille godt og have det fornødne held for at blive 

Dansk mester – en titel jeg selv føler, jeg er berettiget til.

I løbet af sæsonen 2014 er det blevet til tre udlandske 

turneringer - i England, Mexico og Tyskland. 

- Allerede i maj måned var jeg via min placering på 

amatørverdensranglisten kvalificeret til at deltage i den 

traditionsrige Lytham Trophy, som er blevet spillet siden 

1965 på Royal Lytham & St. Annes Golf Club ved Black-

pool. Mange kender banen, fordi den lægger også græs 

til British Open – senest i 2012, hvor Ernie Els vandt. 

- At spille denne bane var en fed oplevelse, selve 

atmosfæren omkring banen var magisk. Det var en svær 

bane, også selv om englænderne sagde det ikke blæste! 

Selv for en Esbjergdreng, blæste det en del! Optakten til 

turneringen var ikke den bedste – vi mistede vores udstyr 

i flyet, og i stedet for en prøverunde blev det blot til en 

gåtur rundt på banen med et lånt sandjern! Vi fik heldig-

vis udstyret fredag morgen og på den baggrund var jeg 

godt tilfreds med min åbningsrunde i 73 slag, som senere 

også viste sig at blive min bedste.

Kun 40 ud af de 144 startende spillere ville klare cut-

tet, og heldigvis var jeg blandt dem. Efter anden runde lå 

jeg på en 36. plads! I de to sidste runder scorede jeg hen-

holdsvis en 77’er og en 75’er, og samlet blev det til en delt 

39. plads med en score på 16 over par. En stor oplevelse.

-Årets anden udenlandstur kom i stand på grund af, 

at jeg er med på DGU’s observationstrup til landsholdet. 

Den 3. juni gik turen helt til Mexico for at spille Mexican 

Amateur på Yucatán Country Club. Igen en fantastisk op-

levelse, og dette var en meget anderledes turnering – vej-

ret var meget varmere og en helt anden type bane. Igen 

klarede jeg cuttet – ja, faktisk lagde jeg ud med en 69’er, 

hvilket rakte til en delt førsteplads. Jeg havde 7 birdies på 

runden, men desværre også 4 bogies! Generelt scorede 

jeg mange birdies i denne turnering, hvilket var positivt, 

for det var en lang bane med masser af vand og masser af 

hvide pæle!. En tredje runde i 78 slag ødelagde lidt mine 

muligheder for en topplacering, men jeg klarede cuttet 

og sluttede på en delt 11.-plads i samlet 4 over par. Vinde-

ren var fra Colombia, og han sluttede i 16 under par! Hele 

12 slag foran nummer 2.

-I juli var jeg i Hamburg og spille med i “Internationale 

Amateur Meisterschaft der Herren 2014” på Golf Club 

Hamburg Wendlohe. En meget stærk turnering, hvor der 

bl.a. var to af junior Ryder Cup deltagerene med. Modsat 

i Mexico, så havde jeg her en skidt første runde i 74 slag, 

men sluttede godt af med runder i 69, 71 og 68 slag og en 

samlet score på 7 under par. Det rakte til en delt 13.-plads, 

og jeg blev bedst placerede dansker ud af de 6, som 

deltog.

I de hjemlige turneringer startede sæsonen efter pla-

nen med sejre i de to første turneringer, Mathias stillede 

TIP FRA EN DANMARKSMESTER

Mathias oplever ofte mindre gode 
spillere holde wedgen som var det 
en driver. Undgå at skovle bolden 
ind på green.

Hænderne foran bolden - kølleskaftet er nærmest 
en forlængelse af venstre arm. Og vægten over på 
venstre ben.

Ikke for meget håndled i gennemsvinget - 
afstanden til hullet bestemmer størrelsen 
af dit tilbagesving og sørg for at accele-

rere gennem bolden!

✗ ✓
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op i - COBRA|PUMA VIA Biler Skanderborg Open i Skan-

derborg, og ikke mindst i Hovborg Kro Open. Sidstnævnte 

er en af landets store ranglisteturneringer for herrer – og i 

jubilæumsåret (20 år), blev det altså Mathias Gladbjerg fra 

Breinholtgård, som stod øverst på sejrsskammelen. Ma-

thias vandt i en samlet score på 9 under par. I sidste runde 

scorede han en 66’er og distancerede Kasper Bossen fra 

Sønderjylland med fire slag! 

Tilbageslag

Efter den flotte start på sæsonen synes alt at gå Mathias’ 

vej. Desværre pådrog han sig i forbindelse med BMW 

Masters i Kolding sig en skade i høre håndled. Skaden kan 

være affødt af megen træning, men blev udløst af et slag 

i “tykt hø” i Kolding. Dette skete kun en uge før Mathias 

skulle af sted til Mexico, så han valgte at trække sig fra 

turneringen for ikke at belaste hånden yderligere. 

Som beskrevet ovenfor, betød denne skade ikke det 

store i tiden lige efter, men senere på sæsonen måtte 

Mathias lægge træningen helt på hylden for en tid. Det 

betød, at han ikke kunne deltage på 1. divisionsholdet i 

sidste runde af Danmarksturneringen. Ærgerligt for Ma-

thias, men så sandelig også for holdet, som her missede 

en chance for igen at spille om oprykning til GE Money 

Bank divisionen. 

Samme weekend havde Mathias tilmeldt sig EM på 

The Duke’s Course på St Andrews, men den chance måtte 

han også give afkald på! Desværre. 

-Jeg ved godt der er en konflikt mellem klubholdets 

interesser og så ens egne personlige mål, måske var dette 

min eneste chance for at deltage i et EM? 

-Da jeg ikke spillede med på førsteholdet i sidste 

runde af Danmarksturnering kunne jeg være med på 

andetholdet i oprykningsmatchen mod Alssund. Det var 

en fed oplevelse at være med på holdet og medvirke til, 

at vi nu har et hold i både 1. og 2. division.

MATHIAS’ RESULTATER I 2014 

Dato Turnering Plac. Scores

26.-27. april COBRA|PUMA VIA Biler Skanderborg Open, Skanderborg 1 71 + 67 + 71 = 209   (+2)

2.-4. maj Lytham Trophy 2014, Royal Lytham & St. Annes GC, England T39 73 + 76 + 77 + 75 = 301 (+21)

17.-18. maj Hovborg Kro Open, Gyttegård 1 67 + 68 + 66 = 201    (-9)

24.-25. maj DGU Elite Tour II herrer, Svendborg T9 73 + 74 + 74 = 221  (+5)

31. maj KGC Masters sponseret by BMW, Kolding NR 72 +

5.-8. juni Campeonato Nacional de Aficionados, Yucatan, Mexico T11 69 + 71 + 78 + 74 = 292  (+4)

20.-22. juni DM Hulspil, herrer, Gyttegård 1

2.-5. juli DIAC, Silkeborg Ry MC 80 + 76 = 156 (+14)

5.-6. juli Titleist & Footjoy West Coast Masters, Breinholtgård 2 72 + 73 + 69 = 214   (+1)

12.-13. juli Barløseborg Elite Open, Barløse T5 76 + 71 + 72 = 219   (+6)

24.-27. juli Internationale Amateur Meisterschaft der Herren, 
GC Hamburg de Wendlohe, Tyskland

T13 74 + 69 + 70 + 68 = 281    (-7)

30.-31. august DGU Elite Tour III herrer, Horsens RTD 73 + 80 = 153   (+9)

27.-28. sept. Klubmesterskaber, Breinholtgård 1

Mathias tilbringer mange timer hver uge på driving range i 
Breinholtgård Golf Center.

FORTSÆTTES…
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Efter DM i Gyttegård var Mathias klar til at spille med 

i DIAC i Silkeborg – en fantastisk bane, men åbenbart lig-

ger den ikke lige til Mathias. For tredje gang i træk klarede 

han ikke cuttet i denne prestigeturnering! Mathias mis-

sede cuttet med sølle ét slag – og med runder i 80 og 76 

slag, burde det ikke være svært at finde!

Omvendt betød det missede cut i Silkeborg, at Ma-

thias kunne træde ind som storfavorit i Breinholtgårds 

egen Titleist & FootJoy West Coast Masters. Det blev dog 

ikke til et titelforsvar for Mathias, for en ustyrlig Nicolai 

Puggaard Rachlitz scorede ny banerekord i første runde 

og var ikke til at hente. Mathias gjorde forsøget med en 

69’er i sidste runde, men manglede stadig 4 slag!

-Til gengæld vandt jeg shoot out’en. Det var rigtig 

sjovt at spille så koncentreret en turnering foran så man-

ge tilskuere og der var en god stemning blandt spillerne. 

Og at jeg tid sidst stod alene sammen med to pigespil-

lere, gjorde det bare sjovere. Jeg ville bare vinde!

Sidst men ikke mindst, skal det jo også lige nævnes at 

Mathias i år blev klubmester efter en spændende finale-

sejr over Søren Gammelgaard Nielsen.

-Set over sæsonen har der været mange opture – for 

at vende det hele på hovedet, hvad har så været dine tre 

største nedture i 2014?

1. -At jeg måtte melde fra til EM har nok været den stør-

ste skuffelse. 

2. -At førsteholdet ikke fik chancen for at spille om op-

rykning.

3. -Igen at misse cuttet i DIAC, den bane kan jeg åben-

bart bare ikke spille! – men det er altid træls at misse 

et cut.

Spillemæssigt går det fremad og samlet vil Mathias 

betegne sæsonen 2014 som en rigtig fin sæson

Fremtiden?

-Jeg vil stadig bruge så megen tid som muligt på golf. I 

løbet af vinteren skal jeg arbejde og tjene penge, så jeg 

kan tillade mig at spille en masse golf næste sæson. 

-Normalt træner jeg golf op til 20 timer om ugen. I 

turneringsuger, kan man så lægge yderligere 15-20 timers 

spil til! Til vinter vil jeg supplere med styrketræning, så jeg 

får noget mere muskelmasse. 

På spørgsmålet om han på et tidspunkt skal være 

professionel kommer svaret promte:

-Ja – men intet er planlagt. Det skal være når jeg er 

klar.

Jakob Kristensen

Det finder vi i Danmarksmesterens bag:
Driver:  Cobra ZL Encore 
3-wood: Cobra AMP cell 13° 
Jern, 2-PW:  Cobra AMP cell 
Wedges:  50-54-58° Cobra Tour Trusty 
Putter:  Scotty Cameron 
Bold:  Titleist Pro V1x 
Handsker:  Puma 
Sko:  Puma 
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De årlige klubmesterskaber blev afviklet lørdag den 27. 

og søndag den 28. september, én måned senere end 

sædvanligt. Trods tidspunktet var det et flot golfvejr, tem-

peraturen lå på 15-17 °C, lørdag sol det meste af dagen, 

søndag overskyet og begge dage med en jævn, til tider 

frisk vind fra vestlig retning.

Der var 67 tilmeldte deltagere, hvoraf de 64 gennem-

førte de 2 gange 18 huller. Desværre en tilbagegang på 15 

i forhold til sidste år, hvor der var 83 tilmeldte. 

De 2 tilmeldte i Junior PIGE-rækken blev flyttet til 

DAME-rækken, hvorefter spillet om klubmesterskabet 

kunne gennemføres i 8 rækker.

Klubmesterskaberne faldt sammen med Ryder Cup, 

det var dog ikke en undskyldning for at blive hjemme, 

idet der var indrettet en TV-stue i Restauranten med TV 

fra Gleneagles og en skærm med live scorer fra kampen 

om klubmesterskaberne (frivillige hjælpere rapporterede 

scores efter hul 5, 9 og 15).

Junior drengene (8 deltagere) afgjorde klubmesterska-

bet over 36 hullers slagspil fra hvid tee om lørdagen. Efter 

1. runde lå sidste års mester, Kasper Frank i spidsen med 

78 slag foran Jakob Porsholdt Dam med 80 slag og Jeppe 

Thybo med 81 slag. Kasper kunne dog ikke holde den 

gode stil i 2. runde, hvor han kom rundt i 84 slag og måtte 

se sig slået af Jakob Porsholdt Dam og Jeppe Thybo, der 

gik 2. runde i 79 (3 slag under sit hcp.) slag samt Morten P. 

Dam (83 slag).

Efter en spændende runde lykkedes det for Jakob at 

holde Jeppe bag sig.

Ny klubmester i Junior drenge-rækken: Jakob Pors-

holdt Dam med 159 slag foran Jeppe Thybo med 160 slag.

I dame- herre- og mid age herre-rækkerne blev der 

spillet 36 hullers slagspil om lørdagen, som kvalifikation 

til semifinale/finale i hulspil om søndagen.

I dame-rækken (4 deltagere) vandt Min Guldberg-

Hansen kvalifikationen sikkert med 157 slag foran Camilla 

Pedersen med 174 slag. Min gik de to runder i henholdsvis 

78 slag (3 slag under sit hcp.) og 79 slag.

I semifinalerne trak de to junior-piger det korte strå, 

Min vinder over Emma M. Pedersen og Nickie Michelle 

Stig vinder over Camilla Pedersen.

I finale vinder Min over Nicki på hul 19 efter en spæn-

dende match.

Ny klubmester i dame-rækken: Min Guldberg-Hansen 

foran Nickie Michelle Stig.

I herre-rækken (8 deltagere) vandt Mathias Gladbjerg 

kvalifikationen med 146 slag foran Søren Gammelgaard 

Nielsen i 156 slag.

Deltagerne i semifinalerne hulspil er de 4 bedste fra 

junior drenge- og herre-rækken, og det lykkedes de to 

KLUBMESTERSKABERNE 2014

Klubmestrene - fra venstre: Mathias Gladbjerg (herrer), Finn Hansen (veteran herrer), Niels Pedersen (mid-age herrer), Jakob P. Dam (ju-
nior drenge), Min Guldberg-Hansen (damer), Lilli Frøkjær (veteran damer), Lars O. Hansen (senior herrer) og Carina Stig (senior damer).

FORTSÆTTES…
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juniorer, Jakob Porsholdt Dam og Jeppe Thybo med hen-

holdsvis 159 og 160 slag at presse sig ind foran Niels Olav 

Nørre gaard i 161 slag.

Også her trak de to juniorer det korte strå i semifi-

nalerne, Søren vandt over Jakob og Mathias vandt over 

Jeppe. I finalen vandt Mathias over Søren.

Ny klubmester i herre-rækken: Mathias Gladbjerg 

foran Søren G. Nielsen.

I mid-age herre-rækken (13 deltagere) vandt sidste års 

mester Brian Lauridsen kvalifikationsspillet med 160 slag 

foran Niels Pedersen med 163 slag og Michael J. Nielsen 

og Peter Skjærbæk med henholdsvis 168 og 172 slag.

I semifinalerne vandt Brian over Peter og Niels vandt 

over Michael. I finalen vandt Niels over Brian.

Ny klubmester i mid-age herre-rækken: Niels Pedersen 

foran Brian Lauridsen.

I senior- og veteranrækkerne blev klubmesterskabet 

afgjort over 18 hullers slagspil om lørdagen og 18 hullers 

slagspil om søndagen.

I senior dame-rækken (5 deltagere) lå Susanna Lau-

ridsen efter første runde på 1. pladsen med 91 slag foran 

Carina Stig og sidste års mester Birte Skøtt, begge med 

92 slag. Med en 2. runde i 84 slag (1 slag under sit hcp.) 

foran Susannas 87 slag lykkedes det Carina at snuppe 1. 

pladsen. 

Ny klubmester i senior dame-rækken: Carina Stig med 

176 slag foran Susanna Lauridsen med 178 slag.

I senior herre-rækken (16 deltagere) og veteran dame-

rækken (4 deltagere) sikrede sidste års mestre sig igen 

mesterskabet uden problemer.

Klubmester i senior herre-rækken: Lars O. Hansen med 

156 slag foran Per Christensen med 161 slag og klubme-

ster i veteran dame-rækken: Lilli Frøkjær med 183 slag 

foran Karen Andersen med 197 slag.

I veteran herre-rækken (9 deltagere) var der spænding 

til det sidste. Efter 1. runde lå Hans R. Husted og Finn Han-

sen i spidsen med 89 slag foran Per L. Hansen og Ib Olsen 

med henholdsvis 90 og 91 slag. I 2. runde kunne Hans 

ikke holde stilen, hvorimod Ib og Finn gik en god runde i 

henholdsvis 83 og 84 slag (2 slag under sit hcp.).

Ny klubmester i veteran herre-rækken: Finn Hansen 

med 173 slag foran Ib Olsen med 174 slag.

En lang, men god og spændende weekend sluttede 

med overrækkelse af præmier til de bedste, pokaler og 

blomster til de nykårede klubmestre, samt en Ryder Cup 

sejr til Europa.

Matchledelsen

TIL BREINHOLTGÅRD GOLF KLUBS
MEDLEMMER

Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet

torsdag den 20. november 2014, kl. 18.00

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 4/11)
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 18/10/2014).
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SÆSON 2014 NÆSTEN SLUT 
- OG RUNDET AF MED RIGTIG FLOTTE PRÆSTATIONER! 
Målsætningen for sæsonen 2014 for 

Breinholtgårds Eliteafdeling var at 1. 

og 3. division herrer skulle forsøge at 

kvalificere sig til oprykningsspil - eller 

som minimum at forblive i respektive 

rækker. Begge kvalifikationshold 

skulle vinde deres puljer og kvalifice-

re sig til oprykningsspil med henblik 

på oprykning til næst højere række! 

Her ved sæsonens afslutning kan 

det konstateres, at alle målsætninger 

næsten blev nået.

1.-holdet missede chancen

1. division herrer kæmpede bravt 

og lå inden de sidste to matcher 

godt til, og kunne med en sejr og en 

uafgjort match have kvalificeret sig 

til oprykningsspil. Dette forehavende 

lykkedes ikke. Kolding vandt puljen 

og kvalificerede sig dermed til opryk-

ningsspil, hvor de mødte Gyttegård, 

som vandt denne match og derfor 

spiller i GE Money Bank Divisionen i 

2015. 

Det bliver spændende om ned-

rykkerne fra Mollerup kommer i 

samme pulje som os i næste sæson  

og/eller om Kolding igen, igen skal 

være “ynglingsmodstanderen”? Det 

får vi at se ultimo november, hvor 

puljeinddelingen til sæson 2015 of-

fentliggøres.

Herrernes oprykningsspil

3. division herrer valgte i sæson 2014 

at slå til “igen”! Holdet vandt sin pulje 

og kvalificerede sig til oprykningsspil 

imod Alssund. Holdets captain Peter 

Meyer Hansen, har sendt nedenstå-

ende til bladet:

Efter grundige forberedelser i 

form af ekstraordinære trænings-

aktiviter samt spil på banen var 

truppen klar til afgang til Århus Golf 

Clubs smukke anlæg fredag ved 

middagstid. Det var aftalt at truppen 

inklusive holdkaptajnen ville spille 

fælles prøverunde fredag eftermid-

dag. Der var dog et afbud fra Henrik 

Sommer, som dog havde prøvespillet 

tidligere på ugen. Det betød at vi var 

8 mand til start og kunne dermed gå 

ud i to 4-bolde. Og så lå det jo lige til 

højrebenet at tage en god gammel-

dags Sokrates imellem de gamle og 

de unge.

De gamles hold bestod af Niels 

Bager, Kim Brændstrup, Peter Han-

sen, samt Olav Andersen. De unges 

hold bestod af Mathias Gladbjerg, 

Kasper Frank, Jakob Dam, samt Mik-

kel Hansen. 

Fra prøverunden og den spæn-

dende Sokrates turnering var der kun 

to ting at bemærke. De gamle tabte 

knebent og meget ufortjent, men 

dette var fuldstændigt uinteressant 

ved siden af det der skete i de gamles 

bold på hul 4. Kim Brændstup slog 

samtlige teeslag i højre på runden 

(cirka) og det gjorde han dermed 

også på hul 4. Bager valgte, venlig 

som han er, at hjælpe til med at lede 

og efterlod sin smarte eltrolley midt 

på fairway. Efter et par minutters 

leden ville Bager tilbage til sin vogn, 

som nu fuldstændigt var forsvundet 

fra jordens overflade. Vi andre blev 

gjort opmærksomme på situationens 

alvor, da Bager stak i et panikagtigt 

råb: ”Hvor er min vogn”???. Han løb 

straks i retning af åen, som nogle 

senere omtalte som floden, og fandt 

sin bag og vogn mere eller mindre 

liggende i ca. 1 meter dybt vand. Eller 

skal vi kalde det slimede planter med 

vand!!... Olav brugte sin energi på at 

grine og filme, hvorimod holdkaptaj-

nen straks fattede situationens alvor 

og ilede til hjælp for at redde hvad 

reddes kunne. Dette heltemodige 

initiativ fik også de andre i bolden 

til ile til hjælp og situationen beviste 

at holdkaptajnen er en fremragende 

rollemodel for sine spillerne. Kim gik 

i gang med at lede efter batteriet på 

bunden af åen ved at stå og ”smadre” 

et jern ned på det. Han blev ved med 

at sige: ”Det her er altså en sten jeg 

rammer”. Efter ca. 10 – 15 tryk med 

jernet gik det op for ham at det også 

kunne være batteriet til Bagers vogn. 

Hvilket det viste sig at være!!!. Bat-

teriet havde ikke taget skade, men 

det kunne Kim altså ikke tage æren 

for. Batteriet fungerede de sidste 14 

huller af prøverunden, plus det halve 

af hul 1 i selve matchen dagen efter, 

inden det stod af.

Som konsekvens af Bagers vand-

gang opfordrede flere fra holdet tur-

neringsledelsen til at sætte frømænd 

op på hullet i stedet for forcaddies 

på matchdagen? Der var også gang i 

regeldiskussioner om man må spille 

med provisorisk bag, samt hvordan 

dropregler for bags i gul hazard 

skulle forstås osv. 

På matchdagen mødtes alle til 

fælles morgenmad på hotellet kl. 

8.00 og her var stemningen stadig-

væk løssluppen. Men man kunne 

godt mærke at spændingen og 

koncentrationen begyndte at sætte 

sig i holdet. 

Efter en 1 times opvarmning gik FORTSÆTTES…

Det vindende hold, som sikrede sig oprykning til 2. division.
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32.999,-
  SPAR    14.000,-   OP 

TIL

19.999,-
  SPAR    8.000,-   OP 

TIL

Emilie hjørnesofa
Udført i handskeblødt semianilin læder. 
Med 3 justerbare nakkestøtter og 
justerbart armlæn. Fås i mange farver 
og fås også vendende modsat. 
Mål: 298 x 225 cm. Normalpris 27.999,-

Amarone hjørnesofa
Udført i handskeblødt semianilin læder. Inkl. lændepuder og 
justerbart armlæn. Fås i mange farver og fås også vendende modsat. 
Mål: 389 x 242 cm. Normalpris 46.999,-



FORTSÆTTES…

første match i oprykningsspillet i 

gang som planlagt kl. 11.30, hvor 

vi stillede op med følgende hold: 

5. single: Henrik Sommer, 4. single: 

Kasper Frank, 3. single: Olav Nørre-

gaard, 2. single: Niels Bager Pedersen 

og 1. single: Kim Brændstrup, samt 

foursome: Mathias Gladbjerg og Mik-

kel Meyer Hansen. Reserve var Jakob 

Dam og holdkaptajn Peter Meyer 

Hansen.

Taktikken var at satse på at vores 

foursome skulle vinde. Derfor satte 

vi vores klart bedste spiller Mathias 

Gladbjerg, på i foursome. Vi havde 

været så heldige at kunne låne fra 

1. holdet idet han var skadet i sidste 

turneringsrunde og dermed ikke 

”låst” til denne match. Ideen var så, 

at kunne vi få de 4 point for en sejr 

i foursome, behøvede vi kun sejre i 

2 ud af 5 singler for at sikre opryk-

ningen. Et nederlag i foursome ville 

kræve 4 single sejre. En genial taktik 

skulle det vise sig senere. 

Vi skulle møde Alssund som vi 

kendte fra sidst vi var i 2. division, 

hvor vi led klare nederlag imod dem. 

Og de stillede op med et hold som 

var meget identisk fra dengang for 

ca. 2 år siden. Så vi betragtede dem 

som klare favoritter og det tror jeg 

faktisk også de selv mente. Jakob tog 

tjansen som caddie for Olav og deru-

over fik vi støtte og opbakning fra et 

par tidligere 2. holdsspillere, Andreas 

Nordahl og Morten Gladbjerg, som 

nu er bosat i Århus. Morten tog tjan-

sen som caddie for Bager.

Matchen startede med 5. singlen, 

Henrik Sommer som var rigtigt godt 

forberedt til matchen idet han havde 

trænet en del op til og prøvespillet 

banen ugen før. Så han var klar. Men 

alle der har spillet golf ved godt, at 

lige såvel spillet kan være med en, 

så kan det bestemt også være imod 

en. Og det sidste var lidt tilfældet for 

Henrik denne dag. Han kæmpede 

dog godt og var også lige ved at 

komme tilbage i matchen, men spe-

cielt fra tee gav det lidt problemer 

som i sidste ende gjorde udslaget for 

at Henrik tabte 3/2. Kasper Frank i 4. 

singlen var iskold. En smule bagefter 

i store dele af matchen indtil åbnin-

gen kom midtvejs på bagni, hvor 

Kasper kold og kynisk slog til ved 

først at blive all square for at komme 

1 up op ad 18, og til sidst at vinde 

matchen 1/0. Virkelig godt spillet af 

Kasper som holdt hovedet koldt lige 

til det sidste. Og en rigtig vigtig sejr 

for holdet var i hus.

Olav i 3. singlen var måske dagens 

fighter selvom der var andre meget 

kvalificerede bud på denne titel. 

Men at være bagud 4 ned efter 9 

og så alligevel vinde 2/0 må siges at 

være et fantastisk comeback. En del 

af æren skal nu også tilskrives hans 

caddie Jakob Dam, som på forkant 

så, at Olav nok havde brug for hjælp 

til at skubbe hans bag op af de stejle 

bakker på Århus Golf Clubs bane. En 

teori på Olavs problemer på forni 

kunne muligvis ligge i at han stadig-

væk var flad af grin over Bagers stunt 

med bag’en dagen før. 

Niels Bager var i 2. singlen oppe 

imod en stærk modstander. Bager 

var på papiret bestemt ikke favorit 

og jeg vil tro at Alsund-spilleren nok 

inderst inde troede på sikker sejr da 

Bager på første tee stillede sig op, 

som sædvanligt, ved at sigte stik 

højre, hvilket i Århus på hul 1 var lige 

ud i store problemer. For derefter 

blot at hamre bolden direkte ned 

midt i fairway. Bager var 40-50 meter 

efter sin modstander på de fleste 

drives, men intet kunne røre ham 

mindre. Han bed sig fast og spillede 

Holdet som sikrede 1. pladsen i 3. division vest pulje 7 - dermed var kampen mod Alssund, om oprykning til 2. division en realitet.
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sit eget spil. Stille og roligt vendte 

han matchen på bagni for at slutte af 

med en 3/2 sejr. En fantastisk hulspil-

ler ham Bager. Magen til psyke. Men 

som hans svigermor jo ganske rigtigt 

siger: ”han spiller jo også meget…”. 

Denne sejr var virkelig vigtigt for 

holdet. Og holdkaptajnen fryder sig 

i det stille, for det var nu en af dem, 

han havde taget til indtægt. Dette til 

trods for at det måske er den bedste 

modstander Bager til dato har mødt.

Kim Brændstrup skulle spille 1. 

single og møde Alssunds bedste 

spiller. En ung pro som var plus 

handicapper. En på papiret meget 

svær opgave for Kim og hvis man tog 

udgangspunkt i det niveau han viste 

i prøverunden dagen inden, så fik 

han nok kun lov til at spille 10 huller. 

Men Kim ville det helt anderledes. 

Han spillede simpelthen lige op i det 

meste af matchen imod en mod-

stander der også præsterede. Der 

blev delt på flere birdies undervejs 

og matchen var en elitedivisons-

match værdig. Til sidst måtte Kim 

dog acceptere nederlaget. 2 gange 

3-put gjorde nok udslaget. Men for 

at kunne beskrive Kims niveau denne 

dag vælger jeg her et citat fra Søren 

Gammelgaard: ”Kim kan rent faktisk 

spille en helt igennem spontan fanta-

stisk gang golf, men der kan øjensyn-

ligt være langt imellem snapsene” 

Denne dag var der helt klart snaps 

trods nederlaget. Virkelig en flot 

præstation.

Som tidligere nævnt gik vi rent 

taktisk ”all in” på at vinde vores 

foursome ved at sætte Mathias ind i 

den bold. De fleste er sikkert al-

lerede bekendt med at Mathias er 

klubbens eneste landsholdspiller og 

dermed naturligvis også den klart 

stærkeste på 2. holdet. Beslutning 

viste sig at være helt rigtig. Mathias 

spillede sammen med Mikkel Meyer 

og det havde de tidligere prøvet i 

flere omgange idet de rent golfmæs-

sigt har fulgtes ad siden de tidlige 

junior år. De starter med at tabe hul 

1 og så var man lige som i gang. På 

hul 2 laver Mikkel det som efterføl-

gende blev betegnet som et drive 

der var mega out.... Ingen grund til 

at lede !!. Så de lå, efter at Mathias 

havde slået en ny fra tee, i 3 slag 

midt fairway med 2 slags fordel til 

modstanderen. Holdkaptajnen havde 

overvåget denne vigtige bold frem til 

da og valgte da at gå op til de andre 

bolde med den overbevisning at 

vores foursome nu var 2 nede efter 

2 huller. Den dårlige nyhed nåede 

han at overbringe op til flere af de 

andre spillere indtil han kom til Kim 

Brændstrup som straks stoppede 

ham og sagde at det vist ikke helt 

var i overensstemmelse med sand-

heden. Han fortsatte : Mikkel slog et 

voldsom 2 jern op til 30-40 meter fra 

green på par 5 hullet (hul 2). Herefter 

chippede Mathias den direkte i hul 

for en par. Et slag bedre end de andre 

og dermed vandt de hullet og bragte 

sig all square. Vildt.... Herfra så de sig 

ikke tilbage de to. Bedst illustreret 

ved en kommentarer som kom fra en 

af modstanderne da han gik op fra 10 

green efter at have tabt hullet til en 

eagle. ”Det er sgu ikke nemt det her 

når de laver 3 eagles på 10 huller....”. 

Og det havde han vel egentlig ret i. 

Det skal dog siges at den ene eagle 

var den de spillede på en ny bold 

på hul 2. Stadigvæk en spillet eagle, 

men dog ”kun” en par. Men nok til at 

vinde hullet. Foursome sad fuldstæn-

dig på den match og vinder 4/3 imod 

en modstander der igennem sæson-

en havde vundet alt på deres vej til 

oprykningsspillet. Igen en taktisk 

genistreg af holdkaptajnen?

Da alle matcher var færdige vin-

der vi faktisk pænt stort 10/4. Det var 

dog mere spændende end det så ud 

på resultattavlen. Men fuldt fortjent 

var det nu helt sikkert.

Efter den obligatoriske præmie-

overraskelse, fadøl samt vandpjask 

på holdkaptajnen (i manglen på en 

sø), vendte truppen hjem imod Es-

bjerg, hvor træner Klaus Ågesen hav-

de booket bord på Dronning Louise 

til enten grav- eller sejrsøl. Heldigvis 

blev det det sidste. Det blev en hyg-

gelig aften, som for nogen også blev 

lang. I den forbindelse vil vi gerne 

rette en stor tak til Erhvervsklubben 

for deres hjælp igennem sæsonen 

og ikke mindst for den vindermid-

dag de sponsorede til os på dagen. 

Også en stor tak til Kim Meyer, Klaus 

Ågesen og Frank Atkinson for det 

store arbejde I har gjort for os i løbet 

af sæsonen. De har alle en meget stor 

del af æren for dette resultat.

Vi glæder os allerede meget til 

næste år hvor den står på 36 hul-

lers runder i 2. divison. Her skal vi 

formentlig igen møde bl.a. Esbjergs 

1. hold. Nok ikke noget de ser frem til 

- men det gør vi! Denne gang satser 

vi på at gøre det bedre end sidst, 

hvor vi jo som bekendt fik 0 point og 

rykkede ned. Denne gang vil vi gå 

efter 3. pladsen og en forbliven i 2. 

division.
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Damerne 

rykkede op i 3. division

Kvalifikationsholdet i damerækken 

var i sæson 2014 det eneste dame-

hold i mange sæsoner. Årsagen 

hertil var ganske enkelt, at indtil flere 

damespillere havde valgt fra at være 

en del af BGK Elite, hvilket betød at 

1. division dameholdet blev trukket. 

Det betød at BGK Elite på damesi-

den reelt startede ”forfra” med at 

bygge op og kæmpe sig tilbage via 

divisionssystemet. Og det gik ikke så 

ringe endda. Holdets “captain” Min 

Guldberg-Hansen har sendt neden-

stående.

Efter et gruppespil med maksi-

mumpoints i kvalifikationsrækken 

kunne vi se frem mod et spændende 

oprykningsspil og dermed mulighed 

for at spille i 3. division i 2015. Mulig-

heden for oprykning er i dag mere 

overskuelig end for blot nogle sæso-

ner siden, hvor etableringen af netop 

3. division i region vest betyder, at 9 

hold skulle fordele 4 pladser mellem 

sig. I år blev oprykningsspillet gen-

nemført i Ikast Golfklub lørdag den 6. 

september. Vi vidste, at der ville blive 

kamp til stregen, da flere af holdene 

var kendte og gode hold såsom Kol-

ding og Kaj Lykke.

For at opnå maksimal forbere-

delse mødtes vi til prøvespil fredag 

eftermiddag. Ikke mange på holdet 

kendte banen i forvejen, og det viste 

sig at være en bane, hvor det til tider 

var svært at vurdere afstande, og ikke 

mindst stiftede vi bekendtskab med 

en række meget ondulerede greens! 

Efter en god nats søvn blev det 

“game day”, og allerede fra morgen-

stunden kunne spændingen mærkes 

hos alle. Det var heldigvis på den 

gode måde, og alle var bare klar! 

Vi skulle først slå ud fra kl. 11.30, og 

vi skulle gå i bold med spillere fra 

henholdsvis Hals og Golf Team Århus 

Vest.

Selvom vi havde sendt Susanna 

og Lis ud i en buggy og Pernille på 

gå-ben, var det enormt svært at 

danne sig et indtryk af, hvordan det 

gik undervejs, da der som sagt var 9 

hold med hver 4 flights ude og spille 

slagspil. Vi var i det midterste “heat” 

á 3 hold, og derfor kunne vi trods 

alt konstatere, at vi efter de første 9 

huller lå rigtig pænt placeret på en 2. 

plads ud af de 6 hold, der var turnet. 

Klubhuset summede af spænding, 

der unægteligt steg efterhånden 

som flere flights kom ind. 

Da alle var inde, kunne vi til stor 

jubel og glæde konstatere, at alle 

vore anstrengelser rakte til en flot 

delt 2. plads ud af de 9 hold, og 

dermed var oprykningen en realitet 

- en oprykning der bl.a. blev grund-

lagt med den bedste runde af alle 

foursomes og den 4. laveste runde af 

singlerne. Efter officiel overrækkelse 

af pokal og champagne på terrassen, 

kunne vi veltilfredse og stolte vende 

hjem til Esbjerg.

 Holdet bestod denne dag af føl-

gende singler: Maria med Marianne 

som caddie, Carina med Nickie som 

caddie, Min med Signe som caddie, 

samt foursome: Rikke og Camilla. 

Holdledere og opbakning: Susanna, 

Lis og Pernille.

Klavlifikationsherrerne 

kvalificerede sig ikke!

Breinholtgårds 3. hold på herresiden 

i Kvalifikationsrækken lå længe til at 

kunne kvalificere sig til opryknings-

spil. Men et par uheldige resulta-

ter i forbindelse med de sidste to 

matcher betød, at holdet netop ikke 

kvalificerede sig til oprykningsspil 

til 4. division. Alle og ikke mindst de 

juniorspillere der har været med på 

holdet under ledelse af Peter Skjær-

bæk, har lært rigtig meget og vil 

stensikkert klare sæson 2015 endnu 

bedre og forhåbentlig kvalificere sig 

til oprykningsspil, ligesom holdet 

gjorde i 2013.

Målsætningen nået trods alt

På bundlinjen kan det konstateres 

at målsætningerne blev nået ca. 

75% - eller at “det gik nu ikke så ringe 

endda”! I skrivende stund er sæson 

2014 næsten slut, og jeg vil benytte 

lejligheden til at takke alle spillere, 

trænere og captains samt faste hjæl-

pere, caddies og heppere for en ka-

non indsats i sæson 2014. En KÆMPE 

STOR TAK skal også lyde overfor BGK 

Erhvervsklub, der via deres støtte gør 

det muligt at have en så stor, aktiv og 

resultatorienteret Eliteafdeling.

Jeg håber og tror på at I alle er 

klar fra sæsonstart den 5. november 

2014, hvor sæson 2015 starter. En 

sæson med nye golfmæssige udfor-

dringer, sammenhold og oplevelser 

på de tæt klippede arealer.

Kim Meyer. 

Det vindende damehold med pokal, caddies, holdkaptajner og supportere.
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REGIONSGOLF: 4 FINALER - 4 SEJRE
Breinholtgård har mig bekendt del-

taget i Regionsgolfen “altid”. J eg har 

som spiller og leder været med siden 

1999 og har stadig stor fornøjelse i at 

være med.

2014 fik en fantastisk afslutning 

for 2 af BGK’s hold, (A-holdet i ABCD 

og Veteran C-holdet) 4 vinderpo-

kaler af fire mulige, det gøres ikke 

bedre. For at opnå sådanne resultater 

kræves at spillerne vil og det ville de 

to hold som spillede de fire finaler 

(Regions- og Landsfinaler).

Hvor vil jeg så hen med dette 

(som også er skrevet andensteds i 

bladet), ja det skyldes at Breinholt-

gård Golf Klub inden længe, skal 

tilmelde hold til kommende sæson.

BGK har følgende hold i Senior og 

Veteran: 3. division Senior DGU og i 

Regionsgolf - Senior A – Veteran Elite 

og Veteran B. Vi kan tilmelde yder-

ligere hold i Senior/Veteran C-ræk-

kerne, men dette vil kun ske såfremt 

der er spillere og kaptajner der vil og 

giver tilsagn til undertegnede.

I ABCD (der spilles mandag) er 

der givet tilsagn fra både spillere og 

kaptajner til hold i A- og B-rækken, 

men jeg er meget i tvivl om C- og 

D-holdene, er der spillere nok og en 

kaptajn der vil, så tilmeldes der selv-

følgelig også hold i disse rækker.

Der er link til Regionsgolf på klub-

bens hjemmeside, hvor du bl.a. kan 

læse om handicapgrænserne i ABCD 

rækkerne. Har du spørgsmål vedrø-

rende ovenstående er du altid meget 

velkommen til at kontakte mig enten 

personlig – på mail: 

maler.ibolsen@gmail.com eller 

telefon 28352778

Tak for endnu en dejlig sæson og 

på gensyn i 2015.

Ib Olsen

Klubkoordinator Regionsgolf

REGIONSGOLF 2014 – ABCD
Breinholtgård Golf Klub har igen 

i år haft hold med i alle fire ræk-

ker (ABCD) med noget svingende 

resultater. For holdet i D-rækken er 

det nok et spørgsmål, om holdet 

har nogen berettigelse, med mindre 

flere spillere melder sig til at spille på 

holdet. Holdet sluttede sidst i puljen 

med kun 1 sejr i seks kampe!

Holdet i C-rækken kom bedre 

gennem puljekampene, 3 vundne og 

3 tabte kampe gav en 2. plads i pul-

jen. Også her ville det være godt, om 

flere ville tilkendegive ønske om at 

spille på holdet, samt at en vil påtage 

sig rollen som holdkaptajn.

Eventuel tilmelding af hold i C- og 

D-rækken for 2015 afhænger helt af 

tilkendegivelser fra spillere. Fristen 

for tilmelding som er ca. 1. december 

2014.

En ny kaptajn på B-holdet havde 

åbenbart en positiv indvirkning 

på holdets resultater, 5 sejre i de 6 

puljekampe gav en flot førsteplads 

i puljen. I slutspillet vandt holdet 

16-dels finalen over Dejbjerg med 

8-3. Kampen blev spillet på Esbjergs 

bane. Desværre kom holdet til kort i 

ottendedelsfinalen, som blev spillet 

på Vestfyns bane mod Barløseborg, 

Breinholtgård tabte med 7-4. Tommy 

Andreasen har givet tilsagn om igen 

at varetage rollen som holdkaptajn i 

2015.

De regerende regions- og lands-

mestre i A-rækken fra 2013, blev igen 

i 2014 puljevindere, 4 sejre ud af seks 

mulige, holdet tabte begge kampe 

mod Dejbjerg! Slutspillet blev indledt 

med ottendedelsfinale mod Kolding 

på Royal Oak ved Jels, kampen blev 

vundet med 7-4. Kvartfinalen mod 

Vejle på Gyttegårds bane, blev vun-

det med 8-3. I semifinalen mod Varde 

på Fredericias bane, blev sejren på 

8-3 og holdet var dermed klar til Re-

gionsfinalen på Holstebro Golf Klubs 

bane i Råsted mod Ørnehøj. Sejren 

blev så sikker som 10-1 og titlen som 

Regionsmestre forblev dermed BGK’s 

Holdet var så klar til Landsfinalen i 

Korsør, Værløse var modstanderen 

fra øst. Resultatet blev en kneben sejr 

på 6-5 og dermed genvandt vi titlen 

som Landsmestre.

Stor tillykke til A-holdet, som i de 

to finaler var: Min Guldberg-Hansen, 

Rikke Bernhard, Brian Lauridsen, Per 

Christensen, Mads Hansen og Jakob 

Kristensen.

Ib Olsen

Klubkoordinator

Regionsgolf

 

Billede fra finalen, hvor Jakobs modstan-
der (i baggrunden) spiller i til green, efter 

at have droppet. Jakob i rødt afventer 
spændt, efter selv at have slået o.b. 

I forgrunden med ryggen til klubkoordi-
nator Ib Olsen, som i finalen var kaptajn 

for holdet.

Vinderholdet i A-rækken 2014.
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SENIOR OG 

VETERANGOLF 
Breinholtgård Golf Klubhar i år 

deltaget med 5 turneringshold i 

forskellige senior og veteran rækker, 

veteranerne har klaret sig bedst.

DGU Senior

3. divisionsholdet sluttede på 

2.-pladsen i en meget jævnbyrdig 

pulje, hvor alle slog alle og for Brein-

holtgård glippede oprykningen til 2. 

division på hul 18 mod Ribe i sidste 

match, som var mix foursome. Holdet 

har, med undtagelse af Karen Kjems 

og Ib Hansen, der begge har spillet 

en enkelt kamp og vundet, bestået 

af Birte S. Larsen, Lilli Frøkjær, Peder 

Larsen, Jannik Sørensen, Jens Lind-

ved, Per Christensen og kaptajn Lars 

O. Hansen.

Regionsgolf

Senior A-holdet i blev også nr. 2 i 

deres pulje, men når man ser på det 

spiller for spiller, burde holdet nok 

have klaret sig bedre, dog skal det 

siges, at holdet var i ændret opstilling 

næsten til hver kamp.

B-holdet blev sikker nedrykker, 

kun én sejr i de 6 puljekampe og 

såfremt der ikke melder sig flere spil-

lere til kommende sæson, er det ikke 

sandsynlig, at vi tilmelder holdet.

Veteran A blev puljevindere i en 

jævnbyrdig pulje, hvor puljevinderen 

rykker op i Veteran Elite-rækken. 

Noget af holdets styrke skal sikkert 

findes i at kun én spiller måtte erstat-

tes i en enkelt kamp. I slutspillet for 

puljevindere vandt holdet kvartfina-

len over Toftlund med 6-5. Matchen 

blev spillet på Kaj Lykkes bane i 

Bramming og holdet var dermed i se-

mifinalen. Med afbud fra halvdelen af 

holdet, blev kampen mod de senere 

Regions- og Landsmestre Lillebælt, 

en for stor mundfuld, kampen som 

blev spillet på Sønderjyllands Golf 

Klubs bane i Uge, blev dog kun tabt 

med 6-5.

Veteran Cblev Landsmestre

12 kampe med 12 sejre blev det flotte 

resultat for Veteran C-holdet der 

sluttede sæsonen som Landsmestre 

og næste sæson spiller i Veteran B. 

Ingen slinger i valsen i puljekampene 

på trods af at 14 forskellige spillere 

gjorde, at holdet mødte op, i ny 

opstilling til hver kamp. Slutspillet – 

16-delsfinale i Holsted mod Kolding 

6-5 – ottendedelsfinale i Varde mod 

Himmelbjerg 9-2 – kvartfinale i Ribe 

mod Sønderjylland 9-2 – semifinale 

på Brundtlandbanen i Toftlund mod 

Vejle 7-4 – Regionsfinalen mod 

Løgstør på Esbjergs Myrtuebane blev 

vundet med 7-4 og dermed Regi-

onsmestre og deltager i landsfinalen 

som blev afviklet på Sydsjællands 

Golf Klubs bane i Mogenstrup. Brein-

holtgård vandt kampen 11-0 og den 

medfølgende titel som Landsmestre. 

Holdet i de to finaler var Lis Heyk 

Petersen, Marianne F. Andersen, H.P. 

Andersen, Hans Husted, Villy Nielsen 

og Gert Hansen. Nævnes bør det 

også at John Guldberg Nielsen spil-

lede på holdet de første 9 kampe og 

vandt dem alle, men afbud til Regi-

onsfinaleholdet gjorde at kaptajnen 

ud fra devisen “Never change a win-

ning team” også valgte at lade John 

sidde udenfor i Landsfinalen. Karen 

Frederiksen og Holger Hjortnæs spil-

lede begge 7 kampe på holdet. Stort 

TILLYKKE til alle de 18 spillere som 

har spillet på holdet. 

Ib Olsen

Klubkoordinator Regionsgolf

Vinderholdet i Veteran C 2014.

 Pokalen for Landsmesterskabet Veteran C.
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Ja, så blev det igen efterår og sidste 

onsdagsmatch afviklet i godt vejr og 

højt humør.

Vejret har virkelig været med os 

i år, kun en enkelt onsdag med lidt 

småregn. Det har selvfølgelig også 

sat sit præg på deltagerantallet, der 

i snit har ligget på godt 50 spillere. 

Det er flot ud fra den betragtning, at 

tilstrømningen af nye medlemmer 

har været mildest talt ringe, ca. 30 

personer har vi haft gennem møllen. 

De foregående år har tallet været 

det dobbelte. Der ligger et stykke 

arbejde til næste år.

Men når der nu ikke har været så 

meget at lave på par-3 banen, har vi 

kunnet glæde os over, at deltagerne i 

onsdagsmatcherne virkelig har leve-

ret varen hvad angår godt humør og 

god humor. Vi har nydt disse aftener.

Der var et par sponsorpræmier 

til de personer, der havde deltaget 

i flest onsdagsmatcher, og der var 

rigtig mange, der lå i den høje ende. 

Men vi kunne konstatere at Svend 

Siig og Elsebeth Skovgaard kun hav-

de holdt 14 dages sommerferie, da 

de havde deltaget i 21 af 23 matcher. 

Helle og Per Østergaard havde delta-

get i 20 matcher. Flot.

John Nielsen trådte ind i udval-

get som sponsormand, og det er 

han altså bare god til. Vi har igen i år 

kunnet give præmier til ca. 30% af de 

fremmødte, og John er med igen til 

næste år.

Det er Anne-Grete Nielsen til 

gengæld ikke. Anne-Grete har valgt 

at takke af efter mange år i udvalget, 

hvor hun har gjort et kæmpearbejde 

for at få de nye spillere til at tænke 

golf. Et kvindeligt prøvemedlem var 

ved at opgive alt håb om at spille 

golf og blev mødt med følgende 

Anne-Grete ord: “Din krop skriger jo 

på golf”. Hun er medlem på tredje år. 

Anne-Grete, tak for de mange år, du 

har virkelig gjort en forskel.

Undertegnede træder et skridt til-

bage, og overlader formandsposten 

til Per Enevold Mogensen, så vi kan 

få lidt nytænkning ind i udvalget. Jeg 

fortsætter dog i udvalget på en mere 

ydmyg post.

En stor tak skal lyde til alle de 

personer, der har hjulpet til med at 

få vore nye medlemmer godt på vej i 

klubben.      Vore sponsorer har igen 

været klubben velvillig stemt. Vi sæt-

ter stor pris på jeres deltagelse, der er 

med til at gøre vore arrangementer 

gode og attraktive.

Steen Nyberg

Tak til vore sponsorer for en rigtig 

god sæson:

NYKREDIT BANK, hovedsponsor.

LM transport

MUFF byg

ESE Holding og Ole Andersen

Bakke Auto

VW Esbjerg

Terminalen Esbjerg

Minnesota Consult

FTZ Autodele

Fodklinikken Let på tå

Proshoppen 

Den Røde Okse

Avantgarde Hairstudio

Erik Andersen, Kvaglundvej

Zonergi, Ådalsparken

Spar Nord, Strandbygade

Toyota

Semco

BEGYNDERUDVALGET SIGER TAK FOR I ÅR

Hovedsponsor 

nykredit.dk
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COMPANY DAY 2014
Årets Company Day blev atter en 

stor succes, vejret viste sig fra sin 

allerbedste side, det gjorde banen 

også, og de 134 deltagere kom med 

højt humør og lysten til at få en god 

dag ud af det - og det fik de alle uden 

undtagelse.

Company Day arrangeres med 

det primære formål at støtte ung-

domsarbejdet i Breinholtgård Golf 

Klub, og turneringen har gennem 

godt og vel 20 år givet flotte over-

skud til gavn og glæde for vore unge 

spillere.

Som noget nyt har det udvalg, 

der arrangerer matchen besluttet, 

at støtte Hospitalsklovnene på vort 

lokale sygehus og vi håber vort 

bidrag vil skabe glæde på børneafde-

lingerne.

Fra udvalget skal der lyde en 

meget stor tak til Hardy Mathiasen 

og hans team af greenkeepere for en 

flot og velopsat bane. En lige så stor 

tak til vore mange trofaste sponsorer 

og sidst men ikke mindst tusind tak 

til vort korps af frivillige hjælpere - 

uden Jer alle havde vi ikke en så god 

og velgennemført Company Day. 

H.P. Andersen

I holdkonkurrence vandt Jill & Joy med 118 point - holdet bestod af fra venstre Torben 
Nyborg, Birgitte Kristiansen, Lene Gotfredsen og Peter Ankersø. Øvrige resultater kan 
ses på side 34. 

ÆGTEPAR- OG 
SAMLEVERGOLF

Så er der igen i år gennemført en 

succesfuld ægtepar / samlever 

turnering.

Det er nu 12 år siden turneringen 

blev startet med inspiration fra en 

sjællandsk golfklub.

Turneringen går over 5 måneder 

fra maj til og med 15. september, 

hvor parrene spiller op til 5 matcher 

mod andre par, der er i samme 

gruppe.

I år var der 7 grupper med i alt 40 

par. Vi skal tilbage til 2009 for at der 

var flere tilmeldte.

Hver måned bliver der rundsendt 

informationer om hvordan stillingen 

står, i den løbende turnering, så man 

kan følge med i, hvordan det går 

med de andre i ens pulje, samt alle 

de andre.

Turneringen spilles som en green-

some match, hvor begge driver ud 

fra henholdsvis gul og rød tee, heref-

ter vælger parret den bold der ligger 

bedst ud fra forskellige strategier, 

såsom hvem er bedst til at slå det 

næste slag - er der bunkers eller vand 

i spil?  Det giver mange overvejelser.

Det er en meget hyggelig match-

form, der giver nogle gode timer  

sammen med andre par, under kon-

kurrencemæssige vilkår. 

Turneringen sluttede af med 

afslutningsmatch den 20. september, 

hvor parrene skulle spille foursome, 

men damerne skulle drive ud fra gul 

tee og mændene fra rød - da det er 

foursome skiftes man til at drive én 

bold, der så skal spilles i hul.

Dagen sluttede af med en god 

gourmetmiddag, hvorunder der 

var præmieuddeling både for den 

løbende turnering og dagens lidt 

specielle turnering.

Turneringsudvalget takker alle 

deltagerne i årets turnering, og 

håber på gensyn næste år. Tag også 

gerne et nyt par med næste år, så vi 

bliver endnu flere!

Bente & Henning Vestergaard

Jette & Per Nørsten

Turneringsledere Stemningsbillede fra afslutningen i Ægteskabs/samlever turneringen 2014.
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SÆSON 2014 I JUNIORAFDELINGEN
Solen skinner mig i øjnene og naboen går forbi i shorts!! 

Det er en af efterårets dejlige solskinsdage og det er ikke 

til at forstå, at golfsæsonen er ved at være slut! Golfka-

lenderen 2014 har været fyldt, der har været mange af de 

sædvanlige arrangementer, men også nogle nye spæn-

dende golfarrangementer i juniorafdelingen.

Stort set hver fredag siden 11. april har der været 

fredagsmatch eller andet arrangement i juniorafdelingen. 

Par 3 bane medlemmer og juniorer, som skal frigives, 

har trænet hver fredag kl. 15 og efter træningen har de 

deltaget i de arrangementer. Ved fredagstræningen har 

der ofte været 15-20 deltagere, så Frank har haft noget at 

se til! Frank har igen i år haft en god hjælp i bl.a. Morten 

Dam, som har hjulpet til ved træningen og har kunnet 

hjælpe med at holde styr på den livlige flok. Vi har i dag 

30 - 35 juniormedlemmer på par 3-banen. Flere af disse 

spillere har været medlemmer i flere år og er nu ved at 

have alderen og størrelsen til, at de måske i næste sæson 

skal i gang med at tage “golf-kørekortet” til stor bane. 

Alle juniorer får tilbudt træning en gang i ugen og 

til at forbedre golfteknikken, har vi som bekendt Klaus 

Aagesen og Frank Atkinson. Tak til jer begge for en god 

og afvekslende træning, som juniorerne sætter stor pris 

på. I formår at skabe en god stemning, så det er sjovt at 

træne. Mange juniorer yder en god og seriøs trænings-

indsats, hvilket også betyder, at mange juniorer er i en 

virkelig god udvikling og forbedre deres spil markant. 

Da jeg nu startede med at nævne, at golfkalenderen 

har været fyldt i år, så må vi nok sige at juni måned bød 

på mange fantastiske golfdage, men også en del hel 

arbejde for arrangørerne – men bare det går godt, så gør 

det jo ingenting!

1. juni blev der afholdt Juniorcup (årgangsmester-

skab) for juniorspillere under hcp. 36. 

6. juni blev der spillet Statoil Open

13. juni havde vi besøg af Esbjerg Golfklub, hvor der 

blev afviklet Short Game match med efterfølgende spis-

ning, præmieoverrækkelse og hygge i restauranten 

20. juni almindelig fredagsmatch 

21. juni havde vi inviteret distrikt 3’s piger til Girls 

Only. Lotte Møller-Jensen, Helle Pedersen, Karen Ander-

sen og Rikke Thrane, samt de “store” juniorpiger på BGK 

tog i mod nogle glade piger fra bl.a. Alssund Golfklub, 

Royal Oak, Birkemose Golfklub og Varde Golfklub. Pigerne 

hyggede sig med Stjerneløb, hvor de var inddelt i hold, 

som skulle udføre forskellige golføvelser, såsom at ramme 

nettet på driving range, ramme en dartskive med tennis-

bolde og flødebollemaskinen blev flittig brugt. I mellem 

posterne skulle pigerne male og det gjaldt selvfølgelig 

om at ende ud med det flotteste maleri. Efter Stjerneløbet 

og frokosten blev der spillet Texas Scramble på Ådalen 

og par 3-banen. Claus Pedersen sørgede for, at chauffø-

rerne/lederne også fik en god dag, hvor de spillede vores 

dejlige bane og blev lidt forkælede. Tak til ovennævnte 

hjælpere og de “store” juniorpiger - jeg tror, at vi kan få 

genvalg ved Distrikt 3 til afholdelse af arrangementet! 

27. juni var så den helt store dag med Nordisk Idræts-

udveksling og Sommerferie match. Rikke har skrevet et 

rigtig godt stykke om den dag, som du kan læse her i 

bladet.

Junior cuppen, som blev spillet den 1. juni, blev 

afviklet i 7 rækker. Vinderne, som spillede distriktsfinaler 

i Nordborg den 22. juni var følgende: JC14 Nicolai Dahl, 

JC15 Camilla Pedersen, JC15 Jeppe Thybo, JC16 Emma 

Pedersen, JC16 Anders Vad Christensen, JC17 Morten 

Dam og JC18 Jakob Dam. Af disse 7 spillere vandt Camilla, 

Anders og Jeppe deres rækker og kvalificerede sig til 

landsmesterskaberne, som blev afholdt den 7. august i 
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Hjortespring Golfklub. Desværre startede efterskolen, 

hvor Anders og Camilla skulle starte, dagen før og de 

kunne derfor ikke deltage, men Jeppe gjorde en rigtig 

flot figur. Jeppe spillede super godt og efter 36 huller, var 

han 1 slag efter vinderen. Ærgerligt, Jeppe – ellers skulle 

du have været til Sverige i næste weekend og have spillet 

Landskamp.

Der er afviklet 6 matcher i Statoil Open i år. Statoil 

Open er en løbende turnering, hvor der skal findes en 

samlet vinder i 4 rækker. Der er stor opbakning til denne 

match, som også byder på præmier, pokaler og spisning 

efter hver match. Der har samlet været 43 forskellige 

deltagere, som har kæmpet om pokalerne. Sidste match 

blev afviklet den 3. oktober, så nu kender vi årets vindere, 

som bliver hædret ved Afslutningsmatchen den 25. ok-

tober. Vinderne er i D-rækken (par 3-banen) Oliver Lund 

Willumsen, C-rækken Mads Pedersen, B-rækken Jesper 

Thrane og A-rækken blev vundet suverænt af Jeppe 

Thybo. Tillykke til jer alle fire.

Ved boldopsamlingen i år, den 15. august, fandt vi 

desværre kun ca. 2000 bolde, hvilket er noget mindre 

end, hvad vi plejer at kunne fiske op af søen. Som I jo nok 

selv har set, er søen på hul 2 og 7 tilvokset med siv. Det 

var derfor rigtig svært at komme ned til boldene. Bolde-

ne ligger sig dybt i mudderet og da vi først skulle have 

hænderne igennem “rødderne” på sivene og derefter 

måske 15-20 cm ned i mudderet, var det rigtig svært at få 

boldene op. Det var en kold og overskyet dag, så det var 

dejligt med varm kakao, da vi kom ind, inden vi traditio-

nen tro spiste røde pølser og drak sodavand. Dagen blev 

selvfølgelig afsluttet med, at alle juniorer kunne tage en 

pose bolde med hjem. Tak til alle hjælperne, som spulede 

både børn og baderum.

Vi har i de 2 år, hvor Den Røde Okse har drevet restau-

ranten på Breinholtgård, været ovenud tilfredse. Vi har 

været rigtig glade for det gode samarbejde, den gode 

service, den gode mad og jeres fleksibilitet i forhold til 

alle vores forskellige arrangementer. Vi er rigtig kede af 

Den Røde Okses beslutning, men ser tilbage på en god 

tid sammen med jer. Vi ønsker jer alt godt i fremtiden. 

Vi i juniorafdelingen er meget taknemmelige for den 

store støtte, vi får på BGK. Vi er bevidste om, at slet ikke 

alle klubber og juniorafdelinger har den samme fanta-

stiske opbakning, som vi har. Vi vil gerne sige en stor tak 

til alle, som har støttet os. Begynderudvalget, team’et 

bag Company Day, Lida & Oskar Nielsens Fond, Statoil 

på Sædding Ringvej, Valtor Offshore, Pro-Shoppen ved 

Frank & Janet, BGK’s Erhversklub og Breinholtgård Golf 

Klub. Med den økonomiske støtte I yder, har vi alle tiders 

gode muligheder for at gøre netop vores juniorafdeling 

til noget helt specielt – og I skal vide, vi gør vores bedste. 

Tusind tak.

Vi vil også gerne sige en stor tak til forældre og bed-

steforældre. Tak for alle de gange I har gået markør eller 

har hjulpet på anden vis. Tak for opbakningen. 

Juniorafdelingen er et pragtfuldt sted. Vi har så mange 

dejlige unge golfspillere, som hver på deres niveau har 

det godt med at spille golf. Kom forbi BGK og klublokalet 

en fredag eftermiddag og du bliver i godt humør!

Kære juniorer, tusind tak for i år – det har været en 

fornøjelse.

Vi holder jo aldrig helt fri i juniorafdelingen…, så husk 

at der er afslutningsmatch den 25. oktober og off-golf-

sæsonen går i gang den første søndag i november. Der er 

åbent for tilmelding i golfbox.

Pernille Portsholdt Dam

FORTSÆTTES…

TITLEIST FOR 6. GANG!
Med frygt for at gentage mig selv fra tidligere år, så skin-

nede solen igen fra en skyfri himmel under Breinholt-

gårds store juniorranglisteturnering Titleist & FootJoy 

West Coast Masters, der blev spillet over to dage først i juli 

måned. 

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 spillernes humør 

og indstilling er i høj grad med til at gøre denne turnering 

til en af landets bedste!

Desværre blev det ikke til sejr for en Breinholtgård-

spiller i år. Men omvendt kan vi så glæde os over de 

sportslige resultater der blev leveret!

Allerede i første runde satte Esbjergs Nicolai Pug-

gaard Rachlitz ny banerekord med 65 slag (-6) på sløjfen 

Skoven/Sletten! Nicolai startede sin runde på hul 10 (Slet-

ten 1) og lagde hårdt ud med hele 6 birdies på de første 

otte huller - herefter blev det til yderligere to birdies, men 

desværre også 2 bogeys. 

Denne score betød at Nicolai efter første runde førte Nicolai Puggaard Rachlitz med sit scorekort og ny banerekord.
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med hele 6 slag til et par spillere i par! Godt gået af den 

unge Esbjergspiller, som har en andenplads fra 2011 som 

sit hidtil bedste resultat.

For vor egen Mathias Gladbjerg blev banerekorden 

lidt af en mavepuster. Mathias var kommet med i turne-

ringen på et sent wild card efter han havde misset cuttet 

i en stor (større?) turnering i Silkeborg, og stillede nu op 

som hjemmebanefavorit.

Efter første runde var Mathias syv slag efter Nicolai, 

en skuffende anden runde i 73 slag var nok til at hente et 

enkelt slag. I søndagens finalerunde var Mathias eneste 

spiller  under par med en 69’er og han sluttede dermed 

fire slag efter Nicolai Puggaard Rachlitz. 

Som et plaster på såret for Mathias, kunne han glæde 

sig over for første gang, at vinde shoot-out’en, som blev 

afholdt umiddelbart efter turneringen. I år havde vi den 

glæde at der var to piger med og de klarede sig helt frem 

til at være blandt de sidste tre spillere. Her var Mathias 

galant nok til at tage sejren.

Hos pigerne var der 13 spillere til start - heraf 3 fra 

Breinholtgård. Desværre klarede kun Camilla Pedersen sig 

videre til søndagens finale og sluttede på en skuffende 

9.-plads.

I topstriden var der virkelig kamp om pladserne. Marie 

Lund-Hansen fra Sønderjylland lå lunt i svinget inden sid-

ste runde, men her satte hun alt over styr med en 81’er og 

blev overhalet af både Catarina Agerbak fra Smørum og 

Katrine Fausing fra Kolding. Catarina vandt med en samlet 

score på 229 slag (+16).

I drengerækken havde vi god repræsentation af egne 

spillere, idet der i år var flere juniorer, som levede op til 

handicapkravet på 11,4. Således have klubben mulighed 

for at tildele otte spillere wild cards. Cuttet for de øvrige 

deltagere lå på omkring 3,9.

Blandt disse wild cards blev der leveret nogle gode 

resultater - ikke mindst Jakob Porsholdt Dam, som efter 

en første runde i 89 slag, satte turbo på og i anden runde 

scorede en 73’er, hvorfor han i fin stil klarede cuttet! 73 

slag var for øvrigt bedste score i anden runde! I finalerun-

den blev det til en 75’er for Jakob, som sluttede på en delt 

27.-plads. 

Fem spillere fra Breinholtgård klarede cuttet.

I forbindelse med fredagens “Get together party” 

havde turneringen, som noget nyt, besøg af Made in Den-

mark, i form at to puttebaner, hvor man kunne afprøve 

sine evner og vinde billetter til turneringen i Himmerland. 

Et tiltag vi håber at gentage næste år.

Tak 

Igen i år skal der lyde en tak til alle der har hjulpet, slidt og 

grædt for denne turnering - uden jeres hjælp var det ikke 

muligt at afvikle en så stor turnering gnidningsfrit.

Selvfølgelig også tak til alle 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 Bør-

nebyernes 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.

Jakob Kristensen

Camilla Pedersen i sin anden Titleist-finale.
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RIBE AMTS JUNIOR TOUR
Igen i 2014 har Breinholtgård’s juniorer deltaget i RAJT, 

som er en turnering med deltagelse 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.

Som noget nyt i år, er der tilføjet en Plus-række, hvor 

ynglinge spillere har mulighed for at være med.

Sidste år vandt vi de to første matcher, og formåede at 

holde førstepladsen helt frem til den sidste match. Efter 

den sidste match, som blev spillet på Breinholtgård, var 

vi lige med Esbjerg Golf Klub. Desværre vandt de dermed 

pokalen, da de havde vundet 4 matcher mod vores 2.

Da vi startede op på turneringen i 2014, var det selv-

følgelig med det mål, at vi ville vinde pokalen tilbage

Det startede ikke helt som planlagt, idet vi fik en delt 

3. plads, da vi åbnede sæsonen på banen i Henne. Men 

efter 2. match, som blev spillet i Vejen, var vi på rette 

kurs. Med 11 point + de 4 point vi fik i Henne var vi på en 

samlet førsteplads.

Da vi kom frem til den 4. oktober, hvor den sidste 

match skulle spilles på Breinholtgård, havde vi forsvaret 

1. pladsen ved at vinde 5 matcher, dele en 1. plads og en 

enkelt 6 plads.

Så inden den sidste match var vi på 1. pladsen med 58 

point, og Vejen GK var på 2. pladsen med 38 point.

Så vi var rimelig overbeviste om, at vi ville tage den 

samlede sejr, men belært af sidste år var der ingen, der 

tog noget for givet.

For selvom vi var foran med 20 point, og der aldrig er 

nogen klub der har fået mere end 11 point i en match, er 

der trods alt 31 point at spille om.

Så da vi nåede til finalen, var det en flok koncentre-

rede spillere, der var klar til at vise, hvor pokalen hører 

hjemme! 15 juniorer og 2 plus-række spillere var med. Og 

det var den rette dato, vi havde valgt. På trods af at vi jo 

datomæssigt var kommet i gang med efteråret, var det 

næsten som sommer og der var da også en del spillere i 

shorts og korte ærmer!

Da vi kom i gang fremstod der ret hurtigt et billede af, 

at vores spillere ikke bare var koncentrerede, men faktisk 

også fantastisk spillende og efter sammentælling viste 

det sig, at de seje spillere havde samlet 19 point for mat-

chen og i den samlede stilling havde en SIKKER 1. plads 

med 77 point, med en margin på 39 point til nr. 2, som 

blev Vejen golfklub.

Så et kæmpe stort TILLYKKE til de 31 spillere, inkl. 3 

plusrække spillere, som har været med til at vinde poka-

len i år.

Og igen i år skal der lyde en stor tak til alle vores 

sponsorer og Erhvervsklubben, som gør det muligt, at 

vores juniorer kan møde op til match i ens klubtøj, hvilket 

er blevet bemærket og rost af rigtig mange, både internt 

i klubben men også ofte af forældre og ledere fra andre 

klubber.

Til sidst en stor tak til alle de forældre og bedsteforæl-

dre, 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, 

slush-ice, flødeboller og varm kakao til spillerne rundt på 

banen, par 3 bane match og tættest flaget.

Tak for i år! 

Lars Frank
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WEEKENDTUR MED

JUNIORAFDELINGEN 
Fredag den 2. maj kl. 16.00 mødtes vi 

på parkeringspladsen på Breinholt-

gård, i alt 19 juniorer,  

2 repræsentanter fra Juniorud-

valget - Jesper (far til lille Mads) og 

Lotte Møller Jensen (mor til Lærke 

og Mads), samt 2 forældre, Claus og 

Jesper hhv. far til Emma, Camilla og 

Julie.

Herfra gik turen til Rødding 

Fritidscenter. Vi ankom ca. kl. 17.00 og 

fik anvist, hvor vi skulle overnatte.

Herefter var der tid til lidt fri leg 

og boldspil i hallen, inden vi samlede 

tropperne og spiste vores medbragte 

aftensmad.

Kl. 19.00 var der så adgang til 

svømmehallen. Her var vi 3 voksne 

og 10 børn, som benyttede os af den 

mulighed. De resterende spillede 

bold i hallen eller tog sig en omgang 

bowling.

Kl. 22.30/23.00 var det så tid til, 

at de mindste skulle til at finde deres 

køjer, da der ventede dem en lang 

dag om lørdagen. De lidt ældre fik 

lov til at boltre sig lidt endnu, men kl. 

24.00 var det også godnat for deres 

vedkommende, da der var flere, 

som skulle meget tidligt op næste 

morgen og spille hhv. Girls Only Tour 

i Odense og JDT i Aabenraa.

Kl. 5.30 lørdag morgen blev de 

første vækket. Det var de spillere, 

som skulle til turnering. Overra-

skende nok, så stod de alle op uden 

problemer og var klar til afgang 

mod Odense og Aabenraa med godt 

humør.

De tilbageværende juniorer blev 

vækket omkring kl. 8.00, hvor der 

ventede dem et lækkert morgen-

bord, så de kunne komme godt fra 

start på dagen. Dagen bød derefter 

på en runde golf på den nærliggende 

golfbane, Royal Oak. Her havde vi 

taget en udfordring og meldt alle 

deltagere på turen til at spille 18 hul-

ler på stor bane, uanset alder og han-

dicap. Det gik over alt forventning, 

alle spillede en god gang golf - og 

indtil flere spillere stod til handicap-

regulering efter runden.

Herefter gik det så tilbage til Rød-

ding Fritidscenter igen, hvor resten 

af dagen stod på hygge. Her var der 

igen adgang til svømmehallen, som 

en del benyttede sig af for lige at 

løsne op efter en hel dag med golf. 

Andre valgte at spille fodbold i hal-

len, bowle eller gå ned i fritidsrum-

met og spille bordfodbold eller air 

hockey.

Sidst på eftermiddagen vendte 

de sidste spillere hjem fra deres 

turneringer og også her, var der 

godt humør og nogle hæderlige 

scores. Dog blev det kun til en enkelt 

topplacering til Nicolai Dahl, som 

vandt sin række i JDT. De resterende 

spillede op til deres hcp., men det 

var desværre ikke nok til at nå helt 

til tops. Alligevel godt spil - og de 

fleste var da også godt tilfredse med 

deres indsats, også her var der flere 

handicapreguleringer.

Så var resten af aftenen givet fri 

til leg, hygge på værelserne, bow-

ling, kage, sodavand og chips. Trods 

en lang dag på golfbanen, så var 

humøret højt og de var næsten ikke 

til at få til køjs, men kl. 23.00 var der 

ro hos de små, mens de store var lidt 

sværere at få til at gå til ro. De havde 

fået lovning på, at hvis de var fornuf-

tige om fredagen og gik tidligt i seng 

før turneringerne, så måtte de selv 

bestemme over lørdag aften, hvilket 

de så også til dels fik lov til. Men 

kl. 02.00, så sagde vi stop. Vi skulle 

trods alt alle sammen op og have 

ryddet op og pakket sammen, inden 

vi igen skulle ud og have en runde 

golf på Royal Oak før turen gik hjem 

til Breinholtgård. Igen bød dagen 

på rigtig flot spil og endnu en gang, 

havde vi flere juniorer, som stod til 

reguleringer.

Alt i alt en rigtig hyggelig tur med 

nogle dejlige unger - der var på intet 

tidspunkt, nogen der var sure eller 

kede af det. En super tur med et godt 

sammenhold blandt de unge. 

Jesper Pedersen
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SOMMERCAMP 
Vi mødtes 14 drenge og piger man-

dag den 11. august om morgenen på 

Breinholtgård Golf Klub. Derfra kørte 

vi til Varde for at spille fodboldgolf. 

Vi startede med et rundstykke, inden 

vi skulle prøve de 18 hullers fodbold-

golf . Det var rigtig sjovt, men også 

en del sværere end vi troede.

Da vi havde spist vores madpak-

ker, som vi havde med, gik turen 

tilbage til Breinholtgård. Vi skulle nu 

spille 18 hullers rigtig golf. Aftens-

maden havde Rikke sørget for, vi fik 

pølser og ben på grillen. Lækkert!! 

Pølser og brød var sponsoreret af 

BGK’s Erhvervsklub, tusind tak.

Da vi har haft en utrolig god som-

mer, med mange fantastiske dage og 

aftener, var vi blevet enige om, at vi 

skulle have telte med, men ak…

Da vi var blevet færdige med 

at spise, begyndte det at regne og 

tordne, så teltene blev slået op oppe 

på loftet. Det var super hyggeligt.

Det gik desværre også ud over 

vores natgolf, da vi jo ikke kunne 

spille i tordenvejr!

Tirsdag morgen blev juniorerne 

vækket kl. 7.00. Helle sørgede for, at 

alle fik et godt morgenmåltid, så de 

var klar til dagens udfordringer med 

Klaus og Frank.

 Tak til Lotte Møller-Jensen og 

Jesper Pedersen, som tog en fridag 

mandag for at være sammen med 

juniorerne og fik dagen til at forløbe 

super godt.

Klaus og Frank tog over tirsdag 

morgen og nedenfor er Deres beskri-

velse af, hvordan en hel tirsdag på 

golfbanen kan bruges.

Sommer Camp 2014 startede kl. 

8.30 med Wildman på par-3 banen. 

Vi havde dog en uheldig start med 

torden, regn og kraftigt haglvejr. 

Det betød, at starten på match en 

begyndte ca. 45 minutter senere end 

planlagt. Selve matchen blev afholdt 

i ro og orden og alle spillere kom 

sikkert rundt, selvom vi spillede på 

kryds og tværs af par 3 banen.

Efter en kort pause var der teknisk 

træning på programmet. Klaus un-

derviste dem i det korte spil og hvilke 

teknikker, man skal bruge. 

Frank havde dem til det lange spil, 

jern og køller. Her fik de rettet deres 

fejl, hvis der var nogle.

Efter en god solid frokost var det 

tid til at komme i gang igen. Denne 

gang byttede vi rundt på holdene og 

så blev der ellers gået til den igen. 

Ved dette års Sommercamp var 

der ikke så meget kage, der skulle 

spises. Så vi holdt ikke samme antal 

pauser, som vi før har gjort, for at 

kunne nå at spise kagerne, men i ste-

det fik vi trænet lidt mere… he, he.

Efter en enkelt pause, var det tid 

til lidt forskellige konkurrencer. Klaus 

og Frank havde arrangeret køllekast-

ning, driving med driver fra 40 cm til 

knap 2 meters længde. Der skulle slås 

bolde, der var tee’t 1 meter op og det 

var ikke alle, der lige kunne få ram på 

dem. 

Efter en lang dag med masser af 

juniorer, der havde haft fart på fra 

starten af, var det tid til at afslutte 

dagen kl. 16.00. 

Alle juniorer som deltog i Som-

merCamp’en var i super humør og 

klar til at modtage den undervisning 

Frank og Klaus havde planlagt.

Vi ses igen til SommerCamp 2015.

Mvh. Frank & Klaus

JUNIOR PLUS
Vi udvider juniorafdelingen med 

junior-PLUS.

I samråd med Jakob Porsholdt Dam 

og Kasper Frank, som begge er 

årgang 1996 og på vej ud af junioraf-

delingen, har vi planer om at tilbyde 

unge op til 22 år aktiviteter. I år 2014 

blev Ribe Amt Junior Tour udvidet 

med en PLUS række, hvor man kan 

deltage i alderen 19 – 22 år. JDT 

tilbyder også turnering for denne 

aldersgruppe. 

I 2015 vil vi tilbyde årgang 1994-

1995-1996 at deltage i juniorafde-

lingens fredagsaktiviteter. Dette er 

et plus for de unge, som gerne vil 

bevare sammenholdet i vores afde-

ling og spille en masse golf. Vi som 

afdeling, vil have glæde af de unge, 

som kan være med til at guide de nye 

og yngre medlemmer.

Vi byder jer velkommen!

På vegne af juniorafdelingen, 

Rikke Thrane
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MADE IN DENMARK 

- EN FORRYGENDE OPLEVELSE!
Europatouren kom endelig tilbage 

til Danmark. Himmerland Golf & Spa 

Resort var stedet, hvor golfmagien 

skulle bringes tilbage til Danmark, og 

viste sig, at leve fuldt op til forvent-

ningerne. 

Tuneringen forgik fra den 14. 

til 17. august, hvilket lagde an til 

4 solskinsdage med godt vejr, og 

selvfølgelig en masse god golf. Jeg 

havde desværre ikke chancen for, at 

opleve torsdagen, da skolen skulle 

passes, efter en lang og eftertragtet 

sommerferie. 

Jeg ankom først til anlægget 

fredag eftermiddag, sammen med 4 

af mine golfkammerater, Emma, Fre-

derik, Morten og Jakob. Vi fik hurtigt 

et indblik i den fantastiske stemning, 

og den store kulisse, som godt kunne 

være lidt svær at overskue. 

Vejret var dog ikke som forventet. 

Grå skyer fyldte himlen, tempera-

turen lå omkring de 15 grader, men 

på grund af en kold vind, kunne det 

sommetider føles rigtig koldt. Men 

med humøret højt, nåede vi at se det 

golf vi kunne, før 2. runde var spillet 

færdig. 

Anlægget deroppe var velorgani-

seret, og man kunne med det samme 

se, at der var gjort noget ud af det. 

Snore delte huller og stier op, skilte 

navigerede en rundt på området og 

overalt kunne man se mennesker 

med den røde og hvide “Made in 

Denmark trøje”, som var klar til at 

hjælpe en. 

Hver morgen havde vi en bestemt 

parkeringsplads vi skulle køre til, der-

ved slap vi for en masse kaos, men fik 

en lille gåtur for at nå frem til anlæg-

get. Klubhuset var lukket for alle 

undtagen spillere og arrangører, og 

ikke langt derfra havde man opstil-

let en lille landsby, som indeholdte 

alt f.eks. madboder, reklametelte, 

kæmpe storskærm med live dækning 

og meget mere. Her kunne man også 

deltage i en masse konkurrencer, 

mens man igen fik varmen.

Lørdagen og søndagen gik utrolig 

hurtigt. Vejret blev desværre ikke 

bedre, faktisk kun værre. Arrangø-

rerne var blevet nødt til, at lukke en 

parkeringsplads på grund af regn. 

Forrygende golf blev spillet, men 

uheldigvis var det ikke en af dansker-

ne der toppede resultattavlen. 

Vi brugte meget tid ved det 

berygtede 16. hul. Par-3 hullet hvor 

der sad omkring 4.000 mennesker, 

og klappede, og især når en dansker 

kom forbi. På finaledagen havde 

man endda uddelt 1.000 pivedyr, 

som blev flittigt brugt hver gang en 

af spillerne lavede en birdie. Dette 

gjorde kun stemningen endnu mere 

fantastisk. 

Alt i alt havde vi tre gode dage 

i Himmerland med en masse godt 

golfspil. Jeg ser frem til næste år, 

hvor jeg er sikker på, at vi  kommer 

igen, og forhåbentlig til den samme 

gode oplevelse.

Jeppe Thybo

I sofaen i teltbyen er det fra 

venstre: Morten, Jakob, Jeppe 
og på tværs Emma.
Fotografen er Frederik Thrane.
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JUNIORDISTRIKSTS-TOUREN
I år har vi haft 8 deltagere med på 

Juniordistrikts-Touren.

Formålet med denne juniorturne-

ring er at styrke interessen for sam-

vær med andre ligestillede golfspil-

lere samt lette juniorernes overgang 

til de lavere handicap grupper og 

deres turneringer. Turneringerne 

danner grundlag for udtagelsen af 

et distriktshold, der skal møde de 4 

andre juniordistrikter. Vi er med som 

deltagere for distrikt 3, som omfatter 

Syd- og Sønderjylland, samt Fyn.

I år har der hen over sæsonen, 

været spillet på banerne Varde, 

Aabenrå, Llllebælt, Kaj Lykke, Vestfyn 

og Fredericia. De 4 bedst tællende 

scores indgår i “Order of Merit”.

De 8 bedst placerede i rækkerne 

U16 og U19 på JDT-touren ved sæson 

slut, har spillet sig til en plads på di-

striktsholdet, som spiller mod de an-

dre distrikter i en Ryder Cup lignende 

turnering (Super Cuppen). 

I år er Distrikt 1 værter. Turnerin-

gen 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 holdturne-

ring. 

Den 13. oktober spilles der four-

ball/bestball i Værløse Golfklub. Den 

14. oktober spilles der foursome på 

CGC og der afsluttes med singler den 

15. oktober i Rungsted Golf Klub.

SuperCuppen handler naturligvis 

mest om, at få spillet en masse golf, 

men udenfor banen skal juniorerne 

naturligvis også have det sjovt og 

være aktive. Derfor vil der hver efter-

middag/aften være forskellige aktivi-

teter - og programmet vil afspejle, at 

man i år skal bo på en idrætseftersko-

le tæt på Brøndby Stadion og DGU’s 

hovedkontor.

Vore juniorer har i år været rigtig 

dygtige og stabile i de 6 spillede 

afdelinger.

Nicklas Kostow blev en samlet nr. 

2 i gruppen U22. 

Anders Vad Christensen blev en 

samlet nr. 3 i gruppen U22.

Nicolai Dahl blev en samlet nr. 8 i 

gruppen U16.

Alle tre har dermed, ud af ca. 

44 juniorer i U16 rækken og ca. 48 

juniorer i U19 rækken, spillet sig til en 

plads på distriktsholdet. Tillykke til 

dem og vi ønsker dem held og lykke 

i uge 42.

Torben Møller-Jensen

2 af de 3 deltagere i Supercuppen, Nicolai 
Dahl og Nicklas Kostow - Anders Vad 
Christensen er startet på efterskole og 
var desværre ikke til stede da billedet 
blev taget.
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NORDISK IDRÆTSUDVEKSLING 2014
Så blev der  afholdt Nordisk Idrætsudveksling for 41. gang 

mellem byerne Esbjerg, Eskilstuna, Stavanger og Jyvä-

skylä. Et fantastisk initiativ Esbjerg Kommune og Esbjerg 

Idrætsforbund tog for mange år siden, som mange unge 

stadig har glæden af. Efter deltagelse i arrangementet har 

jeg fundet ud af, at det er min onkel, som har været med 

til at starte det op. Min onkel, Bent Porsholdt Andersen 

(født 1935), sad på daværende tidspunkt i bestyrelsen i Es-

bjerg Idrætsforbund sammen med Erik Juhl og skrædder-

mester Erik Andersen, de tre repræsenterede henholdsvis 

Esbjerg Håndbold Klub (EHK), Gymnastikforeningen 

Hermod og Esbjerg KFUM håndbold/fodbold.

Bent mindes, at Esbjerg Kommune/Byrådet opfor-

drede Esbjerg Idrætsforbund til samarbejdet mellem 

Esbjergs venskabsbyer i Norden. Bent, Erik Juhl og Erik 

Andersen rejste til Eskilstuna, hvor de fire byer var repræ-

senteret, og her blev Nordisk Idrætsudveksling grundlagt.

Gennem årene har mange unge haft denne enestå-

ende mulighed gennem deres idræt. Hvert år repræsente-

rer, hver deres idrætsgren, så nye kræfter træder til hvert 

år. Dette betyder også, at de enkelte klubber får lov til at 

sætte sit eget præg på arrangementet.

Jeg kendte ikke til arrangementet før, at jeg blev 

spurgt, om Breinholtgård Golf Klub skulle deltage i arran-

gementet. Pernille Porsholdt Dam blev sat på sagen, og 

sendte en venlig besked til Esbjerg Idrætsråd om, at der 

også er en golfklub i Esbjerg, som hedder Breinholtgård. 

Herefter begyndte planlægningen af de fire dage (26. 

– 30. juni 2014). I gruppen var Mai Enghave Hansen (Sport 

& Event Park Esbjerg), Marianne Stokbæk (Esbjerg Idræts-

råd), Jane Lund (Esbjerg Golfklub) samt Pernille og jeg fra 

Breinholtgård Golf Klub.

Pernille og jeg skulle arrangere en golfdag på Brein-

holtgård om fredagen og Jane Lund golf i Esbjerg Golf-

klub om lørdagen. Sport & Event Park Esbjerg arrange-

rede aktiviteter på flexbanerne fredag formiddag, samt at 

de unge mennesker havde mulighed for at bruge Svøm-

mestadion Danmark, når der var frihed i programmet. 

Esbjerg Vandrehjem blev booket til vores gæster, men 

også deltagerne fra Esbjerg boede der. Vi har et fantastisk 

vandrehjem, som ligger i pragtfulde omgivelser, der giver 

mulighed for masser af aktiviteter.

Kort tid før arrangementets start tilbød Jane Lund, os 

hendes plads til arrangement, da hun var blevet forhin-

dret, og der ikke var andre voksne fra Esbjerg Golfklub, 

som kunne deltage alle dagene. Jeg sendte en mail ud til 

dem, som plejer at hjælpe i juniorafdelingen, om der var 

en, som var frisk på sådan et arrangement. Hurtigt kom 

der svar, “Hej Rikke, jeg er klar, har fri om fredagen, så det 

er fint med mig, Claus”. Sådan fungerer vores juniorafde-

ling nemlig, vi hjælper hinanden.

Claus Pedersen og jeg mødte ind på Esbjerg Vandre-

hjem torsdag eftermiddag kl. 15, hvor vi mødtes med 

Marianne Stokbæk og Jens Nielsen fra Esbjerg Idrætsråd 

samt Marianne Enghave Hansen. Her tog vi først i mod 

vores egne deltagere, Jesper Porsholdt Thrane (BGK), 

Emma Pedersen (BGK), Jeppe Thybo (BGK), Anders Vad 

Christensen (BGK), Camilla Pedersen (BGK), Caroline 

Rygaard (BGK), Helena Damkjær Nielsen (BGK), Emilie 

Langelund (Varde GK, bosiddende i Esbjerg), Kristoffer 

P.B. Sørensen (EGK), Victor Uth (EGK), William Uth (EGK), 

Maria Krell (EGK) og Cecilie Øbo (EGK). Og herefter kom 

vores nordiske gæster.

Det var pragtfuldt vejr, så der blev hygget i haven 

Deltagerne fra Esbjerg Kommune.
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ved vandrehjemmet. Der blev spillet fodbold, der blevet 

slået lidt korte golfslag og flødebollemaskinen var i brug. 

Efter aftensmaden var der en flok af de unge mennesker, 

der hoppede i vandet i Svømmestadion. Der blev spillet 

vandpolo, her var vores gæster suveræne. I mens blev der 

afholdt informationsmøde for de voksne på vandrehjem-

met. Det var sjovt. Her oplevede vi de første sprog bar-

riere. Det var meget engagerede golfledere, som havde 

store forventninger til golfmatchen, og havde mange kri-

tiske spørgsmål. Vi var godt forberedte, fik svaret på deres 

spørgsmål, men følte nu stadig, at de tvivlede lidt på os.

Fredag morgen var de morgenfriske i Svømmestadion 

inden morgenmaden. Derefter var der aktiviteter på 

multibanerne. Det var Sport & Event Park Esbjerg, som 

havde arrangeret. Claus blev ved multibanerne med vores 

gæster, og jeg kørte på Breinholtgård for at gøre klar til 

modtagelse af vores 74 gæster.

Dannebrog samt det svenske, norske og finske flag var 

hejst, da vores gæster ankom. Vores egne juniorer, som 

ikke deltog ved Nordisk Idrætsudveksling var inviteret 

til matchen også. De skulle spille sammen med vores 

voksne gæster samt egne forældre. Vi sendte 80 spillere 

på stor bane, hvor de spillede individuel stableford samt 

Socrates. Vi havde tættest flaget på alle par-3 hullerne. 

De 48 deltagere ved Nordisk Idrætsudveksling spillede i 

bolde med én fra hvert land, så her var man både konkur-

renter i konkurrencen mellem landene, men også på hold 

sammen i Socrates. Dette fik stor ros fra Idrætsrådene, da 

dette ikke umiddelbart er muligt i en holdsport som f.eks. 

fodbold. På par-3-banen var der 18 spillere, som spillede 

Texas Scramble. De var 4 fra de Nordiske Idrætsråd, som 

modtog træning af Frank og spillede derefter på par-3 

banen, hvor Anja Dakin viste dem rundt. De øvrige ikke-

golfere hyggede sig i klublokalet, hvor Helle Pedersen 

sørgede for kaffe og lidt sødt til dem. Derefter så de golf 

og hyggede sig på terrassen i det dejlige vejr. Alle havde 

mulighed for at deltage i puttecup. 

I restauranten havde Den Røde Okse dækket op til 121. 

Der var de nordiske flag på bordene, det så festligt ud. 

Der blev tastet scores ind i Golfbox, mens Oksen servere-

de lækker grill-mad og langede sodavand over bardisken. 

Alle hyggede sig. Men så nåede vi til det alvorlige – præ-

mieoverrækkelsen. Vi havde mange præmier og mange 

forskellige konkurrencer indlagt i matchen. Der blev fla-

get og jublet fra de forskellige lande, når de fik point. Der 

blev taget billeder af alle, der fik præmier, så se facebook 

siden “Nordisk 2014 Esbjerg”. I den Nordiske konkurrence 

løb Stavanger med sejren med 26 point, Jyväskylä 14 

point, Esbjerg 11 point og Eskilstuna 7 point.

Retur på vandrehjemmet, hvor dagens arrangement 

blev rost til skyerne. Aldrig havde de oplevet så godt et 

golfarrangement. Matchens konkurrencer, banen, maden 

og klubhuset. Deres tvivl var gjort til skamme. Claus, 

Pernille og jeg var tilfredse, alt var lykkes. Stor tak til vores 

hjælpere Helle Pedersen, Jesper (store) Pedersen, Anja 

Dakin, Lars Frank, Søren Thybo, Jesper (lille) Pedersen og 

Jacob Thrane. Tak til alle forældre som bakkede op om ar-

rangementet. Vi viste vores klub fra den allerbedste side.

Lørdagens program stod på shopping om formid-

dagen. Den blev dog udvidet med Svømmestadion og 

udslag på driving range i Esbjerg Golfklub. Peter Damkjær 

(EGK) var frisk på, at vi kom hos dem tidligere end plan-

lagt, så der kunne trænes inden dagens match. Der blev 

i dagens match kæmpet om point i individuel stableford 

og “blind makker”. Lørdagens point blev fordelt således: 

Esbjerg 28, Stavanger 19, Jyväskylä 11 og Eskilstuna 0. 

Dette blev en lang match, så Claus og Store Jesper stod 

ved hul 18 og guidede spillerne og deres golfgrej ind i 

busserne. Helle, Karen Andersen og jeg tastede scores ind 

i golfbox. Vi var effektive.

Claus hoppede i den ene af busserne og guidede vo-

res 60 gæster til Fun World, Idrætsrådene og politikerne 

havde deres eget arrangement denne aften. Da jeg kom 

til Fun World sad alle og hyggede sig, Claus havde travlt! 

Fredagens vinderhold: Oona Nyman, Emma Pedersen, Stine 
Lindanger og Alicia Sandberg.

Nr. 2 om fredagen: Jesper Thrane, Niilo Aapakari, Oliver Söder-
lund og Aron Berhane.

Vinderholdet fra Stavanger.

FORTSÆTTES…
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Efter maden var der bowling for alle, vi havde inviteret 

den finske buschauffør med. Det skulle vi aldrig have 

gjort, han kunne stort set kun lave strikes. Her var der 

virkelig en god stemning blandt alle, der blev spillet med 

rød kegle og der var høj musik. 

Sent på aftenen hyggede Claus og jeg os sammen 

med Stavangers juniorleder Sverre Ekeli på vandrehjem-

met. Sverre kommer fra Stavanger Golfklubb, hvor han 

deltager aktivt i juniorafdelingen. Sverre er født den 16. 

august 1934, og er turens ældste deltager, men det var 

ikke at mærke.

Søndag stod på tur til Legoland. Vandrehjemmet 

havde sørget for, at vi kunne smøre madpakker og få 

vand med, indgangsbilletterne blev udleveret i busserne, 

og der blev aftalt et mødetidspunkt før hjemturen. Så da 

vi nåede frem, havde de unge mennesker fri. De hyggede 

sig kunne vi se, når vi mødte dem. Claus og jeg havde 

aftalt med Clara, Perle, Julie, Helle og Henrik, at de skulle 

komme derop også. Vi hyggede os sammen med de små 

juniorpiger.

Spisning og pokaloverrækkelse på Vandrehjemmet 

kl. 18 søndag aften. Pokalen blev overrakt af Villy Grøn, 

formand for Esbjerg Idrætsråd til Stavanger. Tillykke til 

Stavanger. Hver by takkede for arrangementet og alle 

deltagere blev beriget med gaver. Vores deltagere tak-

kede Villy Grøn, Mai Enghave Hansen, Marianne Stokbæk 

og Jens Nielsen for, at de havde givet os muligheden for 

at være med i sådan et arrangement. 

Til slut stor tak til Pernille for hjælpen med planlæg-

ningen og afholdes af dagen på Breinholtgård. Tak for 

hjælpen i løbet af de fire dag. I vores familie har der været 

tradition for frivilligt arbejde i mange årtier, og sjovt, at vi 

bliver arrangører af Onkel Bents projekt. 

Og tusind tak til Claus for fantastisk samarbejde i alle 

dagene. 70 gæster i 4 dage og aktiv fra tidlig morgen til 

efter midnat, så kan jeg vist roligt skrive på vegne af os 

begge, at vi var en smule trætte søndag aften. Tak til de 

dejlige juniorer, vi havde med. I havde det sjovt sammen 

og viste gæstfrihed. 

Rikke Porsholdt Thrane

JUNIORER 

TAKKER AF
Af Jakob Dam og Kasper Frank

Endnu en sæson er ved at være 

færdig, og med dette også de sidste 

turneringer. Sæsonen har på mange 

måder været ligesom de tidligere, 

men den har alligevel været lidt mere 

speciel for nogle af os. En, af mange, 

fællesnævnere for os som har aktier 

i dette indlæg, er at vi i løbet af 2014 

er fyldt 18 år, og dermed spiller vores 

sidste sæson som juniorer. Ingen af 

os er i tvivl om at det har været en 

rigtig god tid som juniorer i Brein-

holtgård Golf Klub, men vi ser nu 

også frem til at fortsætte i klubben 

som ynglinge. 

I løbet af året har der været fuld 

fart på, og vi har fået spillet en masse 

turneringer, som sikkert allerede 

er omtalt andetsteds i dette blad. 

Vi syntes dog alligevel lige at ville 

nævne nogle af de større begivenhe-

der som vi “gamle” juniorer har været 

indblandet i. 

Vi genvinder, forhåbentligt, RAJT 

titlen efter dette blad er gået i tryk-

ken, vi har været langt flere faste 

deltagere ved ranglisteturneringer 

end de senere år - og med fine pla-

ceringer til følge, og som det sidste 

var to af os med til at sikre 2.-holdets 

genopståen til 2. division. 

I anledning af vores færd vi-

dere vil vi gerne sige en stor tak til 

trænerteamet bestående af Klaus 

og Frank, som har stået for masser 

af træning i efterhånden mange år! 

En stor tak til Erhvervsklubben, som 

gennem deres økonomiske støtte 

gør det muligt med bl.a. træning, 

klubtøj og turneringsdeltagelse. Tak 

til Juniorudvalget der gør et usam-

menligneligt arbejde i at gøre junior-

afdelingen på Breinholtgård til noget 

helt fantastisk. Tak til klubbens andre 

medlemmer for at vise forståelse for 

os juniorer, der måske til tider støjer 

en smule og fylder lidt ekstra.

Den sidste tak skal dog gå til jer, 

der stadig er juniorer. Vi syntes at vi 

juniorer har fået opbygget et første-

rangs sammenhold, aldre på tværs, 

så tak for det, men pas nu på det! 

Vi ses til næste år! - Nicklas 

Kostow, Sebastian Stearn, Viktor 

Børsmose, Jakob Dam, Christopher 

Iversen og Kasper Frank.

4 repræsentanter for årgang 1996: Nicklas Kostow, Jakob Dam, Kasper Frank og 

Christopher Iversen.
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ÅRETS GANG I REGELVERDENEN
I modsætning til de seneste sæso-

ner, så har klubbens Ordens-, Regel 

og Handicapudvalg (ORH) i år kun 

modtaget ganske få indberetninger 

af spillere der typisk har overtrådt 

“Reglerne for banens brug” eller 

“Etikettereglerne”.

Det væsentligste emne i rela-

tion hertil var et behov for, tidligt 

på sæsonen, at præcisere, hvornår 

man måtte hhv. ikke måtte/burde 

slå ud fra et teested eller fra et sted 

på fairway, når der var spillere eller 

måske arbejdende personale inden 

for rækkevidde = landingsområdet 

for en spillers bold. 

Begrebet “det ulovlige slag” blev 

opfundet, begrundet i indtil flere 

indberetninger, fra personalet og en-

kelte spillere. Meddelelse hhv. påbud 

om ikke at slå slag i retning, hvor der 

var eller kunne være spillere, med-

arbejdere eller andre personer blev 

udsendt med en nyhedsmail fra BGC!

Ovenstående har grundlæg-

gende intet med golfreglerne som 

sådan at gøre. Det har derimod det 

altoverskyggende emne, hvortil der 

henover sæsonen er blevet stillet 

spørgsmål til! 

Emnet er vandhazarder, og hvor-

dan man skal forholde sig hhv. hvilke 

muligheder man har som spiller – og 

hertil naturligvis droppereglerne! 

Begge emner er behandlet og kan 

studeres yderligere via klubbens 

hjemmeside. Men som service til 

de mange der tilsyneladende er 

IT-mæssigt udfordrede, følger her et 

par korte bidrag om emnet vandha-

zarder! 

Allerede i sæson 2012 blev dette 

emne vandhazarder “spottet” fra 

ORH’ side, som et særligt emne for 

BGK medlemmer, og emnet blev i 

2012 behandlet særskilt i forbindelse 

med åbne regelaftner i BGK. End-

videre blev der lavet indlæg til BGK 

ORH’s hjemmeside med understøt-

tende illustrationer!

Men der er tilsyneladende til 

stadighed behov for om at informere 

om og præcisere, hvilke muligheder 

for lempelse!) man som golfspil-

ler har i henhold til golfreglerne, 

når man vælger at slå sin bold i en 

vandhazard og gerne vil spille videre 

herfra!

Gul hazard

I forbindelse med en vandhazard 

med gul markering har spilleren 

indtil flere muligheder for at kunne 

spille videre i henhold til golfreg-

lerne. Spilleren har slået fra punktet 

”2” og bolden krydser hazarden ved 

punktet ”1”. Spilleren kan nu vælge: 

1. At droppe på forlængelsen af 

linien fra hullet/flaget til skæ-

ringspunktet (punkt 1 hvor 

bolden krydsede vandhazardens 

grænse), eller

2. Drop på stedet hvorfra det sidste 

slag blev spillet (tee op, hvis på 

teestedet).

I begge tilfældet skal man addere 

= lægge et strafslag til sin score på 

hullet!

Rød hazard

I forbindelse med en vandhazard 

med rød markering har man reelt rig-

tig mange muligheder for at kunne 

spille videre i henhold til reglerne. 

Spilleren har de samme muligheder 

som i forbindelse med gul markeret 

vandhazard, og derudover

3. Mulighed for at droppe inden for 

2 køllelængder fra skæringspunk-

tet (“1”), eller

4. Mulighed for at droppe inden-

for 2 køllelængder af punktet 

overfor skæringspunktet (punktet 

på modsatte side af hazarden i 

samme afstand fra hullet).

Også i disse tilfælde skal man skal 

man addere = lægge et strafslag til 

sin score på hullet!

Et særligt fokusområde for mange 

og pudsigt nok i forbindelse med 

hazarder, været situationen hvornår 

man kunne erklære sin bold uspille-

lig! Hvis spillerens bold er i en vand-

hazard kan spilleren IKKE benytte sig 

af reglen om uspillelig bold, men skal 

gå frem efter vandhazardreglerne (se 

ovenfor). 

Alle andre steder på banen kan 

spilleren benytte sig af reglen om 

uspillelig bold med et strafslag til 

følge. Er bolden i en bunker kan spil-

leren erklære den uspillelig, og har 

herefter tre droppemuligheder, der 

hver “koster” 1 straffeslag.

1. Drop i bunkeren indenfor 2 køl-

lelængder, ikke tættere på hullet, 

eller

2. Drop i bunkeren bagud på liniens 

forlængelse fra hullet gennem 

bolden, eller

3. Drop en bold på det sted, hvorfra 

du sidst slog bolden.

Afsluttende - et forhold der i 

sæsonen 2014 bidrog til en smule 

forvirring var, hvornår man måtte gå 

tilbage og slå ”en provisorisk bold”! 

Hvorfor nævnes dette i forbindelse 

med ”hazarder”! Jo det gør det fordi 

indtil flere spillere undertiden vælger 

at blande flere forskellige regler sam-

men – typisk når de har drivet ud fra 

tee på Sletten hul 7! 

Grundlæggende må man altid 

slå en provisorisk bold fra det sted 

hvor man senest har slået et slag! 

Undtaget herfra er fortsat jf. regel 

27.2. at når en bold kan være tabt i 

en vandhazard, eller kan være out of 

bounds, må spilleren, i et forsøg på 

at spare tid, ikke spille en anden bold 

provisorisk i overensstemmelse med 

Regel 27-1. 

Det skal hertil bemærkes, at hvis 

en provisorisk bold, spillet efter Regel 

27-2a kan være tabt andre steder end 

i en vandhazard eller kan være out 

of bounds, så må spilleren spille en 

anden provisorisk bold.

Årsagen til forvirringen har været, 

at man jf. en præcisering af golfreg-

lerne gældende fra 2014, åbnede 

mulighed for at man ”i visse situatio-

ner” har mulighed for at gå tilbage 

og slå en provisorisk bold! Der blev 

naturligvis informeret herom på ORH 

hjemmeside. Præciseringen siger, at 

før 2014 når man var gået frem for 

at eftersøge en bold, så kunne man 

ikke gå tilbage og slå en provisorisk 

bold, men kun en ny bold. Efter de 

præciserede regler tillades det fra 

2014 at man må gå ”et stykke frem (= 

indtil 45 meter) i retning af den første 

bold, og derefter gå tilbage og slå en 

provisorisk bold. Dette gælder alle 

steder hhv. i alle situationer hvor der 

ikke er en vandhazard involveret!

 MedlemsNyt · Oktober 2014 31



§ 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Klubbens navn er BREINHOLTGÅRD 

GOLF KLUB, og dens hjemsted er 

Esbjerg Kommune.

Klubbens formål er at organisere 

de idrætslige aktiviteter, således at 

klubbens medlemmer kan udøve 

golf spillet under de bedst mulige 

for hold, samt fremme det sociale 

samvær.

Klubben skal være medlem af Dansk 

Golf Union og Esbjerg Idrætsforbund.

§ 2

MEDLEMMER:

Som medlemmer optages kun per-

soner, der opfylder Dansk Golfunions 

bestemmelser.

Såvel aktive som passive medlemmer 

optages. Kun aktive medlemmer har 

ret til at spille på banen.

Breinholtgård Golf Klub er åben for 

alle ansøgere. Af kapacitetshensyn 

kan det imidlertid være nødvendigt 

at føre prioriterede ventelister efter 

objektive kriterier, hvilke kriterier 

bestyrelsen fastsætter og løbende 

tilpasser. I den forbindelse skal be-

styrelsen påse, at reglerne tilgodeser 

klubbens sportslige udvikling, som 

bør indgå i reglerne for ventelisten. 

Bestyrelsen kan fastsætte gebyrer for 

optagelse på venteliste.

§ 3

MEDLEMSKATEGORIER, INDSKUD 

OG KONTINGENT:

Medlemskategorierne defineres 

af bestyrelsen, og fremlægges til 

godkendelse på hvert års ordinære 

generalforsamling. Drøftelsen af 

dette punkt finder sted i forbindelse 

med behandlingen af dagsordenens 

pkt. 4 jf. vedtægtens § 5.

Aldersopdeling følger de til enhver 

tid af Dansk Golfunions fastsatte 

regler herom.

Kontingent mv. indbetales helårsvis 

forud, senest den 5. februar, til klub-

bens kasserer.

Kontingentrestance udover 2 måne-

der medfører eksklusion medmindre 

der findes rimeligt grundlag for at 

dispensere herfra. Genoptagelse af 

medlemskab kan først ske, når hele 

restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for ét år, 

og udmeldelse kan kun ske skriftligt 

til en 15. december.

§ 4

ORGANISATION:

Klubbens øverste myndighed er 

generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes 

i Esbjerg hvert år inden udgangen af 

november måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 

dages varsel ved annoncering i klub-

bladet der eventuelt kan udsendes

elektronisk, samt ved opslag i klub-

husets lobby.

Opslaget i klubhusets lobby angiver 

generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af én 

udenfor bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er kun aktive 

medlemmer som ifølge dansk lov 

er personligt myndige, med hver én 

stemme. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindeligt 

stemmeflertal, hvor disse vedtægter 

ikke foreskriver andet. 2 medlem-

mer i forening kan forlange skriftlig 

afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer 

og revisor skal der i tilfælde af kamp-

valg anvendes skriftlig afstemning og 

følgende afstemningsmetode: Der 

stemmes om samtlige ledige poster 

på én gang. Hver stemmeberettiget 

kan stemme på højst det antal kan-

didater, der skal vælges og kun med 

én stemme på hver kandidat. Ved 

stemmelighed skal omvalg straks af-

holdes efter de samme regler mellem 

kandidaterne med lige stemmetal, 

såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling 

afholdes, når bestyrelsen bestem-

mer det, eller når mindst 10% af de 

stemmeberettigede medlemmer 

fremsætter skriftlig begæring til be-

styrelsen herom med angivelse af de 

forslag, der ønskes behandlet.

En ekstraordinær generalforsamling 

skal afholdes inden 4 uger efter 

begæringens modtagelse og indkal-

delse skal ske med mindst 8 dages 

varsel ved opslag i klubbens lobby 

med angivelse af dagsordenen.

Over forhandlingerne føres en proto-

kol, som underskrives af dirigenten 

og de tilstedeværende bestyrelses-

medlemmer.

§ 5

DAGSORDEN OG FORSLAG:

Dagsorden for den ordinære general-

forsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2 Beretning om klubbens virksom-

hed i det forløbne år.

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 revisorsupple-

ant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for 

at kunne behandles på en ordinær 

generalforsamling, være indgivet 

skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage 

efter bekendtgørelsen i klubbladet 

eller på hjemmesiden, af datoen til 

den ordinære generalforsamling. 

Forslag fra medlemmerne og fra be-

styrelsen skal omtales i indkaldelsen 

til generalforsamlingen.

§ 6

BESTYRELSE:

Bestyrelsen består af 5‐10 medlem-

mer, der vælges af generalforsamlin-

gen. Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle stem-

meberettigede medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for ét år ad 

gangen.

§ 7

BESTYRELSENS FUNKTION:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 

en formand, næstformand, hon. se-

kretær og kasserer, og fastsætter selv 

sin forretningsorden.

VEDTÆGTER FOR BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

mindst halvdelen af dens medlem-

mer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger 

ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde 

af stemmelighed er formandens ‐el-

ler i hans fravær ‐ næstformandens 

stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger 

føres en protokol.

§ 8

TEGNING, LEDELSE OG HÆFTELSE:

Bestyrelsen er alene underlagt 

generalforsamlingen og har i det 

daglige den højeste myndighed i alle 

klubbens anliggender, herunder at 

forestå samarbejdet med udlejeren, 

tilrettelæggelse af spillet og udarbej-

delse af turneringsprogrammer og 

matcher mv.

For de af bestyrelsen indgåede 

forpligtelser hæfter alene klubbens 

formue.

Klubben tegnes af formanden eller 

næstformanden i forening med et 

bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan 

ansætte lønnet personale og med-

dele specialfuldmagter.

Optagelse af (større) lån samt køb, 

salg og pantsætning af faste ejen-

domme og større investeringer, der 

ikke er budgetteret, kræver godken-

delse af en generalforsamling.

§ 9

UDVALG:

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der 

efter bestyrelsen og/eller generalfor-

samlingens opfattelse er behov for.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes 

opgaver og kompetence og giver 

retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 10

REGNSKAB:

Klubbens regnskabsår løber fra 1. 

oktober til 30. september.

Det reviderede regnskab udleveres 

på forlangende til medlemmerne 

efter indkaldelse til den ordinære 

generalforsamling.

Regnskabet skal revideres af en af 

generalforsamlingen valgt statsauto-

riseret eller registreret revisor, der 

vælges for ét år ad gangen.

§ 11

SPILLET:

For golfspillet i klubben gælder de af 

The Royal & Ancient Golf Club of Sct. 

Andrews fastsatte golf‐regler, samt 

de af bestyrelsen med Dansk Golf 

Unions godkendelse fastsatte lokale 

regler.

Fastsættelse af medlemmernes han-

dicap skal ske i henhold til Dansk Golf 

Unions handicapsystem, idet klub-

ben i øvrigt stedse skal være medlem 

af Dansk Golf Union og Dansk Idræts 

Forbund og være underkastet de 

gældende betingelser for medlem-

skab, ligesom klubben respekterer 

DGU’s regler for nordisk introdukti-

onskort.

Bestyrelsen fastsætter de bestem-

melser, som findes nødvendige af 

hensyn til spillets afvikling og orde-

nens opretholdelse indenfor klub-

bens område.

Overtrædelse af disse bestemmel-

ser kan straffes med karantæne 

eller i gentagne eller grove tilfælde 

med udelukkelse fra klubben, idet 

dog afgørelse om udelukkelse af 

medlemmet kan kræves forelagt en 

generalforsamling. Indbringelse for 

en generalforsamling har dog ikke 

opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan 

af spilleren indbringes for Dansk Golf 

Unions Amatør‐ og Ordensudvalg.

§ 12

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Til vedtagelse af ændringer i disse 

vedtægter og til beslutning om klub-

bens opløsning kræves, at mindst 2/3 

af alle stemmeberettigede medlem-

mer er til stede på generalforsamlin-

gen, og at mindst 2/3 af alle stemme-

berettigede stemmer for forslaget. 

Såfremt 2/3 af de stemmeberetti-

gede medlemmer ikke er repræsen-

teret på generalforsamlingen, men 

forslaget dog er vedtaget med 2/3 

af de repræsenterede stemmeberet-

tigede medlemmer, skal bestyrelsen 

skriftligt med mindst 8 dages varsel 

indkalde til ny generalforsamling, der 

skal afholdes inden 4 uger efter den 

første generalforsamling. Forslaget 

kan her vedtages med 2/3 af de frem-

mødte stemmeberettigede medlem-

mer uanset antal.

§ 13

OPLØSNING:

I tilfælde af klubbens opløsning, 

vedtaget i henhold til punkt 12, træf-

fer generalforsamlingen ved simpelt 

stemmeflertal bestemmelse om 

den nærmere fremgangsmåde ved 

opløsningen. En eventuel formue 

skal tilfalde en anden folkeoplysende 

virksomhed i Esbjerg Kommune.

Senest ændret og vedtaget på ordinær 

og ekstraordinær generalforsamling 

henholdsvis den 23. november 2011 og 

den 21. december 2011.



PINK CUP / BLUE CUP 2014

22. juni 2014 - 126 deltagere

Dame A point

1 Else Meldgaard 35

2 Janet Atkinson 35

3 Carina Stig 33

4 Min Guldberg-Hansen 32

5 Lis Jahns Kristiansen 32

Dame B point

1 Ulla Høy 36

2 Lotte Tapdrup 36

3 Ketty Møller 35

4 Cita Friis 33

5 Birgitte Schierning 32

Herre C point

1 Ib Olsen 37

2 Kim Lund 35

3 Niels Pedersen 34

4 Kim Fugleberg 32

5 John Kristiansen 31

Herre D point

1 Ib Byrdal Kjær 35

2 Kim Povlsen 35

3 Peter Skipper Rasmussen 34

4 Søren Lauridsen 33

5 Sand Kirk Larsen 32

TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2014

5. - 6. juli 2014 - 78 deltagere

Piger  scores

1 Catarina Agerbak, Smørum 82-73-74=229 (+16)

T2 Katrine Fausing, Kolding 80-78-75=233 (+20)

T2 Marie Lund-Hansen, Sdr. Jylland 78-74-81=233 (+20)

4 Cecilie Øbo, Esbjerg 81-79-76=236 (+23)

5 Louise Markvardsen, Smørum 81-80-77=238 (+25)

9 Camilla Pedersen, Breinholtgård 89-83-81=253 (+40)

Drenge scores

1 Nikolaj Puggaard Rachlitz, Esbjerg 65-74-71=210 (-3)

2 Mathias Gladbjerg, Breinholtgård 72-73-69=214 (+1)

3 Simon Asbjørn Mørk, Frederikshavn 71-75-71=217 (+4)

4 Mikkel I. Jessen, Haderslev 71-78-74=223 (+10)

5 Sebastian Søndergaard, Esbjerg 72-75-77=224 (+11)

T18 Nikolaj P, Simonsen, Breinholtgård 80-78-76=234 (+21)

T23 Kasper Frank, Breinholtgård 80-77-79=236 (+23)

T27 Jakob P. Dam, Breinholtgård 89-73-75=237 (+24)

33 Søren B. Thomsen, Breinholtgård 81-77-85=243 (+30)

COMPANY DAY 2014

8. august 2014 - 140 deltagere

A-række score

1 Peter Ankersø 39

2 Niels Pedersen 39

3 Dieter W. Andersen 38

4 Vilhelm Larsen 37

5 Richard Feldberg 37

B-rækken point

1 Carsten Christensen 43

2 Karen Andersen 40

3 Sven Jensen 39

4 Bent Pedersen 38

5 Lene Godtfredsen 38

Hold-rækken point

1 Jill & Joy 118

2 PC Know How Aps 116

3 Bo Bedre 115

4 FC Consult Aps 115

5 Val Control A/S 115

RESULTATSIDEN…

Tryksager med fart i...

www.esa-tryk.dk
Kanalen 1 · DK-6700 Esbjerg
Phone: +45 79 11 19 00 · Fax: +45 79 11 19 01
E-mail: dk@danbor.com · www.danbor.com

34  MedlemsNyt · Oktober 2014



ESBJERG OILTOOL OPEN 2014

14. september 2014 - 112 deltagere

A-række scores

1 Anne-Grete Uhd Nielsen 67

2 Jens Vad Christensen 68

3 Nicolai Dahl 68

4 Glenn Raaby 68

5 Ivan Hornshøi Jensen 69

B-rækken point

1 Flemming Slot 45

2 Jesper Pedersen 44

3 Pia Yung Johansen 38

4 Poul Carlsen 37

5 Susanna Lauridsen 36

C-rækken point

1 John Schmidt 41

2 Jan Jensen 40

3 Hardy Jensen 39

4 Kim Paasch 38

5 Sten Mortensen 37

KLUBMESTERSKABER 2014

27. - 28. september 2014 - 67 deltagere

Junior drenge scores

1 Jakob Porsholdt Dam 80 - 79 = 159 (+17)

2 Jeppe Thybo 81 - 79 = 160 (+18)

3 Kasper Frank  78 - 84 = 162 (+20)

4 Morten Porsholdt Dam 81 - 83 = 164 (+22)

5 Anders Vad Christensen 91 - 89 = 180 (+38)

Damer scores

1 Min Guldberg-Hansen 78 - 79 = 157 (+15)

2 Camilla Pedersen 86 - 88 = 174 (+32)

3 Nickie Michelle Stig 93 - 92 = 185 (+43)

4 Emma Mølleskov Pedersen  108 - 109 = 217 (+75)

Herrer  scores

1 Mathias Gladbjerg  72 - 74 = 146 (+4)

2 Søren Gammelgård Nielsen  78 - 78 = 156 (+14)

3 Niels Olav Nørregaard Andersen  79 - 82 = 161 (+19)

4 Henrik Sommer Schmidt 81 - 83 = 164 (+22)

5 Jakob Kristensen 83 - 83 = 166 (+24)

Mid-age herrer scores

1 Brian Lauridsen  79 - 81 = 160 (+18)

2 Niels Pedersen 83 - 80 = 163 (+21)

3 Mikael J. Nielsen 82 - 86 = 168 (+26)

4 Peter Skjærbæk 89 - 83 = 172 (+30)

5 Michael Hjermgart 84 - 88 = 172 (+30)

Senior damer scores

1 Carina Stig 92 - 84 = 176 (+34)

2 Susanna Lauridsen 91 - 87 = 178 (+36)

3 Karen Kjems 95 - 84 = 179 (+37)

4 Birte S. Larsen 92 - 94 = 186 (+44)

5 Marianne Meyer 96 - 101 = 197 (+55)

Senior herrer scores

1 Lars O. Hansen 81 - 75 = 156 (+14)

2 Per Christensen 83 - 78 = 161 (+19)

3 Peder Larsen 82 - 85 = 167 (+25)

4 Jannik Sørensen 89 - 85 = 174 (+32)

5 Henning Jeppesen 86 - 88 = 174 (+32)

Veteran damer scores

1 Lilli Frøkjær 89 - 94 = 183 (+41)

2 Karen Andersen  102 - 95 = 197 (+55)

3 Karen Frederiksen 98 - 103 = 201 (+59)

4 Anne Lise Klausen 121 - 119 = 240 (+98)

Veteran herrer scores

1 Finn Hansen 89 - 84 = 173 (+31)

2 Ib Olsen 91 - 83 = 174 (+32)

3 Gert Hansen 95 - 89 = 184 (+42)

4 Per Lykkegaard Hansen 90 - 94 = 184 (+42)

5 Egon Nielsen 95 - 92 = 187 (+45)

Damer, hulspil

Min Guldberg-Hansen 8/6

Min Guldberg-Hansen 19.Camilla Pedersen

Nickie Michelle Stig, 2/1 Nickie Michelle Stig

Camilla Pedersen

Herrer, hulspil

Mathias Gladbjerg, 5/4

Mathias Gladbjerg, 3/1Jeppe Thybo

Jakob Porsholdt Dam Søren G. Nielsen

Søren G. Nielsen, 6/4

Midage herrer, hulspil

Brian Lauridsen, 1/0

Niels Pedersen, 7/5Peter Skjærbæk

Michael J. Nielsen Brian Lauridsen

Niels Pedersen, 4/3

Alle scores og resultater kan ses på www.golf.dk
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I Sydbank Esbjerg tror vi på stærke relationer. Du får din egen personlige 
private banking-rådgiver og et team af eksperter indenfor formuerådgivning, 
investering, pension og erhverv.

Ring til Bente på 74 37 65 34 eller Dorte på 74 37 65 37 og book et møde, 
hvor vi kommer hele vejen rundt om din formue og giver dig et totalt overblik 
over dine muligheder.

Kongensgade 62 · 6701 Esbjerg
tlf. 74 37 65 00  · sydbank.dk/privatebanking

Sydbank Private Banking

Hør, hvad vi kan gøre 
for at optimere  
din formue

Bente Borup
private banking-direktør
tlf. 74 37 65 34
borup@sydbank.dk 

Dorte Gladbjerg
private banking-rådgiver
tlf. 74 37 65 37
dortegladbjerg@sydbank.dk 
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