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Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19 • 6710 Esbjerg V.
E-mail: bgk@tiscali.dk • www.breinholtgaardgolfklub.dk

Klubbladet:
Ansvarsh./ Jakob Kristensen ........................40 29 47 55
redaktion: E-mail: jakob@golfonline.dk
Oplag: 1500 eks.
Produktion: Grafisk Trykcenter A/S .................76 10 91 10
  www.gte.dk ......................... Fax: 76 10 91 11
  E-mail: an@gte.dk + aj@gte.dk
  
Indlæg sendes til jakob@golfonline.dk eller afleveres i sek-
retariatet.

Telefoner:
Sekretariatet - e-mail: bgk@tiscali.dk ...............75 11 57 00
Fax ..............................................................75 11 55 12
Pro-shoppen ved Frank Atkinson ......................75 46 11 00
Fax: 76 13 12 07 – e-mail: frank.atkinson@golfstorepro.com
Restauranten .................................................75 11 57 55
Greenkeepere ................................................75 11 77 95

Bestyrelsen:
Hans Olav Olesen ...........................................75 15 60 27
Peter Skærbæk ..............................................75 13 22 11
Karin Thybo Olesen ........................................75 11 65 00
Peter Lykke-Kjeldsen ......................................75 11 77 43
Dorte Gladbjerg .............................................75 18 12 08
Bente Marie Vestergaard .................................75 11 76 60
Bodil Eskildsen ..............................................75 15 22 81

Administration:
Michael Klose, Golf Manager ............................75 11 57 00
Hardy Mathiasen, chefgreenkeeper  ...................75 14 47 61

Åbningstider:
Sekretariatet:
Mandag-fredag..........................................kl. 9.00 - 15.00
Onsdag dog til ................................................... kl. 16.00

Pro-shoppen:
Mandag-fredag........................................ kl. 09.00 - 18.00
Lørdag, søndag og helligdage ................... kl. 09.00 - 16.00
Match ..................................................... 1 time før start

Restaurant Breinholtgård:
Morten Thomsen .............................................. 75 11 57 55

Udvalgene
Begynderudvalg:
Formand:  Bodil Eskildsen 

75 15 22 81
Dieter W. Andersen
Jytte Bertelsen
Poul Erik Buhl
Jørgen Jepsen
Inge Skovbjerg
Erik Knudsen
Erik Søgaard Larsen
Jørn Schultz
Lene Thomasen
Anne-Grete Nielsen
Peer Sørensen
Benthe Egelund

Eliteudvalg:
Formand: Peter Lykke-Kjeldsen
 75 11 77 43
Kim Meyer
Jakob Gladbjerg
Lis Boe-Hansen
Torben Nyborg
Peter Meyer
Thorbjørn Pedersen
Børge Frøkjær

Juniorudvalg:
Formand: Dorte Gladbjerg
 75 18 12 08
Frank Atkinson
Kenneth Erlandsen
Thorbjørn Pedersen
Lise Johansen
Peter Laursen
Mariann Lindberg
Peter Meyer
Johan Kristensen
Hans Peter Pedersen

Sponsor og
matchkalender:
Formand: Peter Skjærbæk
 75 13 22 11
Børge Frøkjær

Matchudvalg:
Formand: Lennart Voss
Niels Erik Jensen
Aksel Olsen
Peter Skjærbæk

Sportsudvalg:
Formand: Kim Meyer
 75 27 23 52 
Peter Lykke Kjeldsen
Dorte Gladbjerg
Peter Skjærbæk
(Hans Olav Olesen)

Baneudvalg:
Formand: Knud Erik Laursen
 75 15 22 01 
Frank Atkinson
Hardy Mathiasen
Hans Olav Olesen
Sisse Droob
Michael Klose

Restaurationsudvalg
Formand: Børge Buul
 75 18 01 14 
Bente Vestergaard
Sisse Droob 
Michael Klose 
Hans Olav Olesen

Handicap komité: 
Formand: Peter Lykke-Kjeldsen
 75 11 77 43
Peter L. Kjeldsen
Michael Klose

Ordens- og
regelsætudvalg:
Formand: Bent Erik Jensen
 75 12 36 69
Erik Knudsen
Vilhelm Larsen
Knud Erik Laursen
Bodil Eskildsen

Info-udvalg:
Formand: Jakob Kristensen
 40 29 47 55
Bente Vestergaard

Spil-banekontrol:
Formand: Knud Erik Laursen
 75 15 22 01
Frank Atkinson 
samt en række 
frivillige hjælpere

Company Days:
Formand: Mogens H. Petersen
 75 15 60 01
H. P. Andersen
Børge Frøkjær
Lars Frikke
Hans-Jørgen Lassen

Klubber i klubben:
Formand: Henrik Mortensen
 75 13 52 83
John Nielsen
Michael Klose
Aksel Olsen
Jørgen Egholm

Deadline til 
næste nummer:
Deadline oplyses på hjemme-
siden og ved opslag i lobbyen.
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Vi har vel alle nydt den utroligt dejlige varme maj måned, 
hvor der i alt kun faldt 4 mm regn. 
Det tørre vejr med blæst og sol er naturligvis ikke det op-
timale for en golfbane, men vi må rose vore greenkeepere 
for, at vi alligevel har en bane med pæne grønne fairways, 
flotte teesteder og greens. Nu har vi fået mere normalt 
dansk sommervejr med lavere temperaturer og byger, der 
kommer og går.

Golfåret 2008 indtil nu:

Eliten er kommet godt fra start og især vores super 
golfweekend den 7. – 8. juni skal nævnes for de flotte 
resultater, som vore forskellige hold præsterede. Dette be-
tyder, at vore hold er pænt placerede i de respektive tur-
neringer. (Se også omtalen/resultaterne her i bladet).

Matcher i klubregi: Også her er vi kommet godt i gang, 
dog kunne vi godt tænke os lidt flere deltagere i de enkel-
te matcher. Overvej om ikke I skulle deltage i den næste 
match – se opslag i foyeren eller på golfbox. 

Nyt fra udvalgene:

Baneudvalg: Vor baneudvalgsformand gennem mange år, 
Otto Biehl Jensen har desværre valgt at trække sig fra alle 
sine udvalg og fra bestyrelsen. Der skal her lyde en stor 
tak til Otto for hans store arbejde for klubben gennem de 
sidste 12 år. 
Ny baneudvalgsformand bliver Knud Erik Laursen.

Info og hjemmesideudvalg: Jakob Kristensen har påtaget 
sig opgaven som ny ansvarlig for vores klubblad. Vi vil op-
fordre alle, der har noget at bidrage med, til at sende det 
til Jakob.

Per Nørsten er blevet koordinator for klubbens sider på 
Breinholtgård Golf Centers hjemmeside.  Også her vil vi 
opfordre til, at man sender nyheder og andet til Per eller 
Michael Klose.

Spil- og banekontrol: Dette udvalg har desværre haft lidt 
startproblemer pga. at Otto har trukket sig ud. Problemer-

ne skulle nu være løst og der vil blive kørt banekontrol. Ny 
udvalgsformand er Knud Erik Laursen. Vi vil opfordre alle 
til at være banekontrollen behjælpelige med at rapportere 
om eventuelle uregelmæssigheder, så spillet på banen kan 
afvikles på bedst mulig måde.

Start- og fletteregler: Vi er blevet gjort opmærksomme på, 
at der er klubber i klubben, der ikke respekterer start- og 
fletteregler, samt at de ikke bliver stående oppe ved bold-
spiralerne til, det bliver deres tur. Vi håber, disse uregel-
mæssigheder bliver rettet nu.

Greenkeepere og spillere på banen: Vi har desværre her 
inden for den sidste måned haft 4 episoder, hvor spillere 
ikke har respekteret greenkeepernes arbejde, men har slået 
ud, uden at der har været givet signal til, at de måtte 
spille. Jeg vil gerne her slå fast, at greenkeeperne skal 
have mulighed for at udføre deres arbejde, uden at de er i 
livsfare.

I vores ordensregler punkt 8 står der følgende: ”Green-
keepernes arbejde skal respekteres. En bold må derfor ikke 
spilles, når greenkeeperen er inden for spilleafstand, med-
mindre han har givet tilladelse til spil”.

Vi arbejder med de 4 episoder og har samtaler med de 
pågældende personer. Straf for ikke at respektere green-
keeperne på banen er følgende alt efter karakteren af epi-
soden: Advarsel eller spilleforbud i en bestemt tid fra min. 
14 dage og op.

Vi vil opfordre jer alle til, at være mere påpasselige både 
over for greenkeeperne og også over for spillere foran. Spil 
aldrig uden at I er helt sikre på, at der ikke er nogen 
fare.

Signal fra en greenkeeper om, at I må slå igennem, er det 
samme signal, som når et hold lukker igennem: En højt 
hævet hånd, der vinker.

Vi vil ønske jer alle en fortsat god sommer med mange 
gode golfoplevelser!

Hans Olav Olesen

Hans Olav Olesen

Bestyrelsen har ordet
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visitkort · annoncer · løsblade · brochurer · etiketter · plakater  

brevpapir · kuverter  indbydelser · visitkort · annoncer · løsblade 

brochurer · etiketter · plakater · brevpapir kuverter · indbydelser 

Et visitkort, løsblad eller en annonce er ofte blot et design med 
varierende tekst fra gang til gang. Med webtoprint.dk behøver 
du ikke betale dyre, kreative timer for enkle rettelser.

Har du adgang til internettet, har 
du direkte adgang til det ene-
ste værktøj, du behøver, nemlig 
webtoprint.dk.

I webtoprint.dk udfylder du blot en 
skabelon med billeder og tekst, 
hvorefter du bliver præsenteret for 
en online-korrektur. Ved godken-
delse af denne får du tilsendt en 
færdig PDF-fil, klar til produktion.
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visitkort · 

online redigering og bestilling af 
grafiske produkter

Niels Lambertsens Vej 6 · 6705 Esbjerg Ø

Gratis demo
Ring på 76 109 110

Designsikkerhed

Tilgængelighed

Besparende

Webtoprint.dk er:

Hvor tiden dog går hurtigt…
Så er det allerede midsommer, hvilket også betyder at golf-
sæsonen er tæt på halvvejs. Og skal vi forblive pessimister, 
så går vi nu mørkere tider i møde. Men men - lad os nu ikke 
tage sorgerne på forskud.
Hvis vi i stedet kigger på, hvilket vejr vi har haft! I 43 dage 
faldt der ikke en eneste dråbe regn. Det har bestemt også 
kunne mærkes på aktiviteten i klubben. Rigtigt mange med-
lemmer har fundet vejen ud til Breinholtgård og nydt det 
fantastiske solskinsvejr.  

Top 40!
I sidste nummer fortalte jeg, at vi – med tiden – skal have 
en af Danmarks bedste og flotteste baner. Det holder vi 
stadig fast i, og vi føler selv, at vi er på rette vej. Hardy og 
greenkeeperne har gjort et kæmpe stykke arbejde i, at vi 
hurtigst muligt fik en god bane at spille på. Jeg må sige, 
at det er lykkedes. I den første weekend af juni, afholdt vi 
DGU Danmarksturnering på vores anlæg, og vi fik mange 
roser for banens stand. Især greens blev rost til skyerne, og 
det til trods for en hel måneds tørke! En af grundene til at 
banen er i så god stand, skyldes vores nye vandingsanlæg. 
Men også Hardys påholdenhed med hensyn til gødning af 
banen. Med Hardys gødningsstrategi har græsset rødder 
på op til 20 cm. Det har gjort at græsset har kunnet over-
leve den lange tørke, mens andre baner nu har stenhårde 
fairways og greens, som de kommer til at slås med resten 
af sæsonen. Alle, der har spillet Dejbjerg banen, vil kunne 
nikke genkendende til dette! 
Jeg har besøgt golfbaner rundt i Jylland for at få inspiration 
til udviklingen af hele golfanlægget. Blandt andet var jeg 
forbi Storeådalens Golfklub i Holstebro, der lige er åbnet. 
Utroligt flot klubhus, hvor udvalget af B&O anlæg og højtta-
lere mest af alt mindede om B&O’s eget showroom. Desuden 
var der anlagt en landingsplads for helikoptere! Her var det 
dog ikke muligt at få dagens ret for kr. 59,-! Sommeren over 
vil jeg besøge flere baner i Danmark.
Men hvor ligger Breinholtgård Golf Center så, i forhold til 
andre baner i landet? Jeg har forhørt mig rundt omkring, 
blandt andet hos de danske golfblade/magasiner. Vi ligger 
faktisk i top 40! Men vi vil længere op! Og det kommer vi 
også!

Restauranten
Trods de stigende fødevarepriser har Morten formået at 
bibeholde de fantastiske priser på retterne – og det uden 
at gå på kompromis med kvaliteten. Besøgstallet er steget 
betydeligt sammenlignet med sidste år, og i øjeblikket har 
vi ca. 80 – 120 spisende gæster hver dag. Et utroligt flot 
resultat, som Morten har opnået på knap 5 måneder. Det har 
kun været muligt med den rette kombination af rigtige pri-
ser, høj kvalitet og god service!

Hole in one…
Vi havde en utrolig oplevelse under før omtalte DGU Dan-
marksturnering i starten af juni måned. En spiller fra Varde 

skulle vinde sidste hul imod Rasmus Lykke-Kjeldsen for at 
dele matchen. Sidste hul var Slettens 9. hul – et par 3 hul! 
Så for at undgå nogen form for tvivl samt spænding, kunne 
man jo lige så godt slå bolden i hul i første slag!  En flot 
præstation af Niels-Aage Ladekjær-Mikkelsen fra Varde!

Fremtidige arrangementer
Vores hyggelige klubaften i april, hvor der var 3 gode ind-
slag af Frank Atkinson, Dorte fra Fitness.dk og Lisbeth Ben-
der, Coach og mental træner, vil blive fuldt op af tre tema-
aftener med Lisbeth Bender i august og september. 
Morten fra restauranten vil i løbet af efteråret lave forskel-
lige arrangementer såsom ølsmagning, vinaften, HerrePoker-
aften og meget mere.
Så er vi ved at anskaffe tv til restauranten, så det fremover 
bliver muligt at se blandt andet golf, fodbold, håndbold, OL 
og andre sportsarrangementer. Skal efter planen være klar i 
august måned.
Med mine 17 år i rejsebranchen er det kun naturligt, at jeg 
arrangerer et par matchture for klubbens medlemmer til var-
mere himmelstrøg i efteråret og vintermånederne.
Vil du gerne følge med i alt dette, så tilmeld dig vores ny-
hedsbrev på hjemmesiden. Her bliver du holdt ajour, når vi 
har noget nyt og spændende på plakaten. 

Fortsat god golfsæson…

Michael Klose
Golf Manager

Michaels Hjørne
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Eliten til Portugal
Klokken er halv fire 
mandag morgen og 
søvnen sidder stadig 
i kroppen – Udenfor 
er det koldt og mørkt, 
men alligevel trodser 
jeg vejr og vind og be-
væger mig uden for.
Jeg står nu med min 
golfbag og min kuffert 
i Esbjerg midt by. Der er 
stadig 3 timer til solen 
står op og de fleste Es-
bjergensere ligger trygt 
og sover, lige med und-
tagelse af en fulderik 
der er på vej hjem fra 
”Havkatten”.
Jeg er på vej på træningslejr til Portugal med Breinholdt-
gårds Elitehold og forventningsglæden er stor.
Danny Sejer henter mig og efter et smut forbi Frank Atkin-
son, er vi på vej mod Billund Lufthavn.
Kl. 7 flyver vi mod Faro og efter lidt morgenkaffe i flyveren, 
begynder kroppen så småt at virke.
Efter en lille halv time i bus ankommer vi til golfresortet 
”Vila Sol” og hvilket ressort – Her er alle tænkelige facilite-
ter: rekreation, wellness, tennis og ikke mindst golf.
Vejret er helt fantastisk, og det skulle vise sig, at vi havde 
valgt den helt rigtige uge med 23 grader og høj sol seks ud 
af syv dage.
Kl. 13.30 står vi på træningsbanen, og det er lidt som at se 
små børn juleaften – Her står der bare en flok talentfulde 
golfspillere og banker den ene bold af sted efter den anden, 
mens Frank og Danny forsøger, at ”pejle” vores sving ind på 
TrackMan og video.
Engagementet fejler absolut ikke noget og humøret er højt.

Golf på 1. klasse, men maden…
Lejlighederne var helt fantastiske, og efter vi havde fundet 
ud af, hvem der skulle bo sammen, hoppede alle spillere 
ind i minibussen for at køre ned på en hyggelig strandre-
straurant, men det skulle vise sig, at det kun var hyggen og 
udsigten man betalte for… - For maden var ikke den store 
succes, og eftersom det var Frank, der havde fundet restau-
ranten, fik han lidt ”røg” fra spillerne.
Tirsdag stod den så på træning fra kl. 8-12 og efter en god 
frokost i klubhuset skulle banen besejres, men det blev vist 
omvendt. 
For mit vedkommende havde jeg ikke været på banen i mere 
end 15 minutter, før jeg stod på 2. tee og skulle slå mit 7. 
slag fra teestedet. efter jeg havde sendt tre bolde ind i na-

boens swimmingpool – En 10’er på kortet og strategien blev 
ændret fra et mål, der hed under 75 slag til bare at nyde vej-
ret og de fantastiske huller, der var skåret ind i landskabet.
Banen var helt fantastisk, og eftersom den har været vært 
for European Tour to gange, så kunne man godt forstå hvor-
for.
Resten af ugen stod den på træning fra kl. 8-12 og 18 hul-
lers golf om eftermiddagen. Efterhånden fik vi da også lært 
banen at kende, og runderne blev mere og mere stabile.

Engagement og den gule førertrøje
Der blev slået rigtig mange bolde, chippet, puttet, og hver 
aften blev de mange sjove historier fra golfbanen fortalt til 
et højt grinende publikum. – En meget iøjnefaldende gul 
vest blev herefter uddelt til den spiller, der havde gjort sig 
mest heldig/uheldig bemærket. – Jeg fik den vist en enkelt 
gang, men den historie kan I få en anden dag.
Dog skal det nævnes, at den spiller der lavede det bedste 
”stunt”, må være Frank.
Efter et halvdårligt 17. hul kommer Frank til 18. hul – et 
par 4 hul på ca. 360 m med sø langs fairway i venstre side. 
Frank driver desværre bolden i vandet, men i stedet for at 
finde en ny bold frem fra bag’en, vælger han resolut at vade 
direkte ud i søen med sko og strømper for at hente sin bold 
– dropper bolden og går videre som intet er hændt - Se det 
kalder man engagement… 

Lørdags ES’erne 
Det var ikke kun elitespillerne der var taget på træningslejr 
– Lørdags ES’erne var traditionen tro med. Mange klubgolfe-
re kunne lære meget af dem, for selvom de sov en time læn-
gere end os, så var der flere af lørdags ES’erne der slog flere 
bolde på driving rangen i den uge, end andre klubgolfere 
gør på en hel sæson. Tak for jeres selskab og gode humør.

Kronen på værket
Lørdag skulle den spændende dyst så stå, hvor elitespillere 
og Lørdags ES’erne skulle spille sammen, og det blev en su-
per dag, hvor elitespillerne fik mulighed for at få et par fif 
fra de garvede ES’er. 
Lørdag aften mødtes vi alle sammen i hotellets restaurant, 
hvor Esvagt sponsorerede middagen og de mange fine præ-
mier. Tak for det.
Nu er vi så kommet hjem og glæder os til at komme i gang 
med sæsonen, og mon ikke vores indsats vil blive belønnet 
i år, så vi med rette kan høste frugten for en hård trænings-
indsats.
Til sidst skal der lyde en stor tak til både Frank og Danny 
for jeres store indsats. Det har været en af de bedste træ-
ningslejre, jeg har været på, og jeg glæder mig allerede til 
næste år.

De bedste golfhilsener
Per Strandbygaard

Træningstur for eliten til Portugal
I begyndelsen af april var Breinholtgårds elitetrup på en uges træningstur til Algarve  
– redaktionen har modtaget to beskrivelser fra turen, som vi mener begge fortjener at komme i bladet.

Per Strandbygaard
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En fantastisk træningslejr!
Så er træningslejren 2008 for Breinholtgårds Elite ved at 
være slut. Vi sidder i flyveren på vej hjem, og det er nu, der 
endelig er tid til at fordøje alle de oplevelser, som i løbet af 
ugen er blevet serveret for os. 
Det er nu, det er tid til at vurdere de træningstimer, man 
har haft, de restauranter, man har været på, det sociale 
samvær, man har oplevet, de runder, vi har spillet og ikke 
mindst de oplevelser, man vil tage med sig hjem. 
Efter en 3 timers flyvetur med afgang fra Billund Lufthavn 
kl. 7 mandag morgen, stod vi efter en let frokost i klub-
huset klar til at afprøve Vila Sol Spa and Golf resort’s træ-
ningsfacilliter. 

Der blev smugkigget 
på banen, banket rust 
af jernene, afprøvet 
greens og ikke mindst 
forsøgt at vænne sig 
til at tage fra et regn-
fuldt Danmark, hvor 
der i ugen før træ-
ningslejren havde lig-
get sne til at stå i 25 
graders varme i shorts 
og polo, hvor det ene-
ste man længtes efter 
var en tår koldt vand 
eller i det mindste en 
let brise. En skøn kli-
maforandring.

Lejlighederne var ved ankomsten til resortet blevet tildelt 5 
stjerner af alle. Vi boede seks mand sammen og skulle selv 
sørge for tilberedning af morgenmad hver morgen, men med 
fire piger i en lejlighed, var dette intet problem. De skønne 
lejligheder lå lige ud til en swimmingpool, hvor nogle hver 
aften fik løsnet de ømme muskler med en svømmetur eller 
to.
Tirsdag, onsdag og torsdag forløb med formiddagstræning 
fra kl. 8-12, hvorefter der var frokost i klubhuset. Herefter 
blev der spillet 18 huller på resortets 27 huller, hvilket be-
tød, at det hver dag var en ny kombination af huller, der 
blev spillet. 
Under formiddagstræningen fik vi alle videotræning med 
Frank, målt vores slaglængder på TrackMan og arbejdet en 
smule med Sams Puttelab. Desuden var der god tid til selv-
træning, så de nye input hurtigt kunne indstuderes og bru-
ges på banen senere på dagen. 
Hver dag gennemførte vi en obligatorisk short-game-test, 
der fik nogle af os til at opleve, at det nok ikke var en helt 
dum idé at lægge mere vægt på træning af denne del af 
golfspillet.
Onsdag aften havde Danny arrangeret Onsdagsbar, hvor 
alle turens deltagere blev inviteret ned på vores (pigerne, 
Mathias og Martins) terrasse til pizza og hygge. En kæmpe 
succes, som vi valgte at gentage søndag aften, nu under 
navnet Søndagsbar!
Ved disse fællesspisninger var der desuden mulighed for til 
overpris at anskaffe sig opvasketabs, som nogle den første 
dag havde været så forudsigelige at købe rigeligt af. Rygtet 
lyder på, at to gæster var så opfindsomme at bruge andre 
(vaske-)midler, der resulterede i flere kubikmeter skum i 

Her hele holdet - på nær Per Strandbygaard - samlet under sydens sol (Foto: Morten Hedegaard)

Laura Boe-Hansen
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deres lejlighed til stor irritation for i hvert fald én engelsk 
værelseskammerat.
Fredag, der i programmet hed hviledag, ændrede vi – de 
ivrige elitespillere – til 18 huller om formiddagen og 2-3 
timers eftermiddagstræning. Nogle benyttede de få golffri 
timer til at prøve nogle af resortets andre tilbud såsom mas-
sage og solbadning ved poolen.
Lørdag var den store turneringsdag. Her var der mulighed 
for både Lørdagsesser og elitespillere at vise hinanden, hvad 
de i løbet af de sidste 3-4 dage havde lært. Min og jeg spil-
lede med Jenny og Birthe, hvilket blev en utrolig hyggelig 
runde, hvor vi kunne få indblik i, hvad den anden gruppe 
havde lavet de sidste par dage. Det var rart til en afveksling 
at spille en runde, hvor det ikke kun var golfspillet, der var 
i centrum. 
I forlængelse af matchen med Esserne tog vi alle ned på ho-
tellet for at spise en rigtig god afslutningsmiddag, hvor der 
blev uddelt flotte præmier sponseret af Esvagt. Præmierne 
blev ikke kun uddelt på baggrund af resultater, men også 
flid og indstilling i løbet af ugen blev anerkendt, hvilket 
efter min mening er en rigtig god idé.
Søndag blev brugt på at sige farvel til banen med en sidste 
18 hullers runde, et sidste slag på træningsbanen, et sidste 
putt på puttinggreenen, et sidste bunkerslag i de udmær-
kede bunkers, samt en sidste frokost på klubhusets terrasse 
med udsigt til det flotte hul 18.
Frank havde åbenbart ikke fået nok af vandgang på 18. hul 
tidligere på dagen, så efter flere af os modstandskæmpende 

var blevet skubbet i poolen søndag aften, tog han sin egen 
afsked med opholdet og hoppede af egen fri vilje i det 
lunkne vand.
Jeg kan kun komme frem til én endelig konklusion på denne 
træningslejr. Det er den bedste, mest udbytterige, sjoveste, 
hyggeligste og mest trygge træningslejr, jeg nogensinde har 
været på. 
Tak til Pernille, Min, Elisabeth, Mathias, Martin, Rasmus, 
Jacob, Simon, Per, Mikkel, Peter, alle Lørdagsesserne, Morten 
og Ulrik for en enormt god og sjov tur, der set fra alle vink-
ler ikke kun var en træningstur, men en oplevelsesrig rejse, 
jeg vil være meget lang tid om at glemme. 
Tak til Frank for nogle gode og hyggelige træningstimer og 
tak til Danny for at være en fantastisk rejseleder, der også 
garanterer godt vejr! 
Desuden skal der ikke mindst lyde en tak til Erhvervsklubben 
for at gøre denne tur mulig. 
Nu skal jeg først hjem til min familie og finde ud af, hvad 
mine gymnasiekammerater har lært i løbet af ugen, og 
forhåbentlig kan jeg herefter se frem til en god lang dansk 
golfsæson med optimalt golfvejr! Turen har i hvert fald vakt 
en glæde for golfspillet og -træningen, som jeg i løbet af 
vinteren havde mistet. 
Alligevel kan jeg heller ikke lade være med at glæde mig til 
vinter, hvor vi forhåbentlig igen drager sydpå…
Med ønsket om en god golfsæson for alle i Breinholtgård 
Golfklub

Laura Boe-Hansen

02•20088



Breinholtgård Golf Klub har hold med i både herrernes og 
damernes 1. Division, samt et herrehold med i 3. Division 
og ét i Danmarksserien. Desuden deltager vores seniorer 
i 2. Division Senior. Her følger et længere sammendrag af 
forårets kampe og stillinger. Danmarksturneringen spilles 
over seks runder fordelt på tre weekender, og på nuværende 
tidspunkt er de to weekender overstået. 

Damerne først
Desværre afspejler overskriften ikke damernes placering i 
tabellen, men er kun udtryk for, at man af høflighedshensyn 
bør nævne dem først. Holdet består af fem spillere fordelt 
på tre singler og én foursome. Hver vunden single giver 2 
point, mens en sejr i foursome giver tre point. Damehol-
det var i første turneringsweekend på udebane i to svære 
kampe. 
Lørdag den 17. maj 2008 startede med udekamp i Haderslev, 
hvor SønderjyskE Eagles har hjemmebane. Resultatet endte 
med et nederlag, der lød på cifrene 0-9, hvilket umiddel-
bart kan lyde som noget af en afklapsning. Men pigerne 
kæmpede bravt, og det var først på sidste hul, at foursome-
pigerne, Laura Boe-Hansen og Dorthe Lykke-Kjeldsen, måtte 
kapitulere og tabe deres match. Andensingle Pernille Pors-
holdt Dam, holdt også stand indtil allersidste green og måt-
te også først her se sig slået. Havde pigerne haft lidt mere 
held - og selvtillid på sidste hul, havde resultatet heddet 
5-4 i Breinholtgårds favør, men nu blev det et skræmmende 
9-0 nederlag!
Senere samme dag tog damerne med herrerne turen til den 

svære Silkeborg-bane, hvor begge hold skulle spille søndag. 
Damerne kom fra start i modvind. Det første nederlag tog 
tredjesingle Elisabeth Madsen sig af. Pernille Porsholdt Dam 
kæmpede igen bravt, men måtte også se sig besejret på 15. 
hul. Min Guldberg-Hansen som er 1.single og foursomepiger-
ne Laura Boe-Hansen og Dorthe Lykke-Kjeldsen havde store 
problemer med putningen om søndagen. Det blev en lang 
eftermiddag i Silkeborgskoven for pigerne, som skulle vente 
på, at herrerne fik spillet deres singler færdig.
Noget måtte der gøres, og holdkaptajn Lis Boe-Hansen 
havde på, baggrund af de skræmmende resultater valgt en 
ny foursome, samt at tage talentet Lisa Lindberg med i re-
vancematchen mod SønderjyskE i begyndelsen af juni.

Sejr og nederlag til herrerne
Også herrerne lagde ud med to udekampe – først mod ”ær-
kerivalerne” fra den anden side af vejen – Esbjerg, og om 
søndagen mod det stjernespækkede amatørhold fra Silke-
borg.
Matchen mellem Breinholtgård og Esbjerg på banen i Mar-
bæk den 17. maj 2008, blev en særdeles spændende og tæt 
match. Breinholtgård lagde ud med at vinde to og tabe en 
foursome, og kunne derfor gå til frokost med en føring på 
4-2. Spillet blev genoptaget efter frokost, og udlægget fra 
Breinholtgårds side var godt og solidt. Men det skulle blive 
meget spændende. Esbjergs spillere er traditionelt stærke på 
hjemmebane og ydede god modstand, men faktisk var der 
flere tilskuere fra Breinholtgård end fra Esbjerg Golfklub, så 
det var så som så med hjemmebanefordelen. Simon Madsen 

I forbindelse med årets første Elite-Am den 16. maj præsenterede elitespillerene deres nye tøj. Det ser jo flot ud og nu er det i 
hvert fald ikke påklædningen som skal stå i vejen for succes i Danmarksturneringen.

Danmarksturneringen – forårets kampe
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skulle i sin match mod juniorspilleren Rune Leth Jensen 
hole et slag fra greenbunker for at dele matchen. Slaget 
var godt, og den må have set rigtig god ud for Simon, men 
desværre for Simon stoppede bolden på hulkanten. Også 
femtesingle Torben Nyborg tabte sin single mod Jonas Dy-
ekjær. Forinden havde Johan Kristensen gjort kort process 
mod juniorlandsholdsspilleren Nicolai Skov Jensen, så stil-
lingen var lige, og med Jacob Lykke-Kjeldsen håbløst bagud 
i matchen mod Ben Tinning, så skulle både Rasmus Lykke-
Kjeldsen og Danny Sejer vinde deres matcher for en samlet 
sejr til Breinholtgård. Først sendte Rasmus en modløs Lars 
Juhl ud af banen på hul 17, så nu gjaldt det Danny Sejers 
match mod Jonas Fjord Notlevsen. Efter 16 huller var Danny 
en up, og afgørelsen blev først fremskaffet helt fremme på 
18. green. Her missede Esbjergspilleren et tre meter put, 
hvorefter Danny vandt matchen 1/0, og Breinholtgård fik 
sæsonens første sejr. 

Silkeborgs amatører
Silkeborg Golf Club er stolte over, at de har et amatørhold! 
Og ordet amatør skal i denne sammenhæng forståes sådan, 
at der slet ikke er nogen professionelle spillere med i deres 
førsteholdstrup. Det er tilladt i Danmarksturneringen mak-
simalt at have tre pro’er med på hvert hold, men Silkeborg 
har en klar målsætning om at være det første hold, der 
kommer i Nykreditdivisionen udelukkende med amatørspil-

lere. En målsætning vi gerne skulle sætte en stopper for. 
Forventningerne til matchen var, at Breinholtgård her var 
oppe imod en meget ligeværdig modstander. På Silkeborgs 
hold er hele tre landsholdsspillere, hvilket dog under mat-
chen kun i meget begrænset omfang var synligt. Primært via 
de pågældende spilleres påklædning! 
Breinholtgårds to førstehold havde begge været en weekend 
på træningsophold på Silkeborgbanen i midten af april, så 
det var ikke kendskabet til banen der skulle slå spillerne ud, 
og Silkeborgs hjemmebanefordel var da også til at overskue.
Formiddagens tre foursomes gav kun en enkelt gevinst til 
Breinholtgård, med sejr brødrene Lykke-Kjeldsen. Med afbud 
fra Simon Madsen var der åbnet for førsteholdsdebut til Ma-
thias Gladbjerg, og man må sige, at juniorspilleren var kom-
met i voksent selskab. Han og Johan Kristensen tabte deres 
foursome 4/3.
Efter frokost gik singlerne i gang, og en overgang var vi 
oppe i fem af de seks singler. Som 6.-single kom Mathias 
Gladbjerg up i sin single, men kunne ikke holde gejsten, 
og måtte se sig besejret 3/1. Også Torben Nyborg mistede 
pusten og blev slået på 18. green. Nu skulle resten af sing-
lerne vindes for sejr, men Jacob Lykke-Kjeldsen var håbløst 
bagud mod en velspillende Morten Ørum Madsen, så panik-
ken var ved at brede sig blandt de andre spillere. Igen krøl-
lede Johan Kristensen en landsholdsspiller med en sejr over 
Mads Kristensen på 4/3. Også Rasmus Lykke-Kjeldsen sejre-
de sikkert i sin single over lægen Morten Vildhøj, som efter 
Rasmus’ mening spillede klinisk golf! Danny Sejer leverede 
igen en god indsats, selvom han rystede lidt på hånden på 
de sidste huller, men det gjorde modstanderen også og han 
sejrede så sikkert som 4/2. Jacob Lykke-Kjeldsen var med 
ryggen mod muren, begyndt at vise klassespil og vandt et 
par huller, men på 17. hul satsede han for meget og tabte 
3/1 – en delt match havde betydet, at vi havde delt hele 
matchen mod Silkeborg. Absolut et hold som er til at snakke 
med.

Inden matchen mod Esbjerg blev der tid til et foto – fra 
venstre: Simon Madsen, Mathias Gladbjerg, Torben Nyborg, 
Rasmus Lykke-Kjeldsen, Jacob Lykke-Kjeldsen, Danny Sejer og 
Johan Kristensen.

Danny Sejer driver midt ned af fairway på Esbjergs 18. hul.

Johan Kristensen tog sig kærligt af Mathias Gladbjerg i hans 
debut på førsteholdet – men lige meget hjalp det – de tabte 
på 15. hul.
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Andetholdet – nu også med pro’er!
Breinholtgårds andethold spillede lørdag den 17. maj ude 
mod Gyttegård Golf Klubs andethold. Med hele to profes-
sionelle spillere på holdet Kim Brændstrup og Per Strandby-
gaard, stillede Breinholtgård op til match i hidtil stærkeste 
opstilling. Desværre er Gyttegård altid svære at slå, og det 
blev kun til debutsejr for Martin Johansen og sejr til Laurids 
Jørgensen. Lige ved og næsten sejr til vores foursome, som 
spillede en meget flot kamp mod nogle meget rutinerede 
spillere. Matchen endte med et samlet nederlag på 10-4. 
Søndag blev der spillet udekamp mod Fredericia. Holdet 
var det samme som dagen før, bortset fra Anders Kromann, 
der var med som reserve på førsteholdet. Han blev erstat-
tet af den kun 13-årige Frederik Wehner, som dermed fik 
sin debut på holdet. Alle var klar og meget motiverende. 
Foursome slutter på hul 13 med en sejr på 7-5, hvor Brein-
holtgårdspillerne var 1 under banens par. Laurids Jørgensen 
viste også igen fightervilje og vandt på 17. hul. Frederik 
Wehner og Martin Johansen tabte begge på 18. hul, men 
var begge kun få centimeter fra succes. Per Strandbygaard 
kunne ikke stille meget op mod den tidligere Europatourspil-
ler Ole Eskildsen. Desværre endnu et nederlag på 8-6, men 
holdet viste meget meget flot indsats.

Super weekend på Breinholtgård Golf Center
I weekenden 7.-8. juni - også kaldet ”super weekend” – 
lagde Breinholtgårds velholdte og til lejligheden meget vel 
opsatte golfanlæg, græs til en række utroligt spændende og 
medlevende matcher. I sandhed en ”super golf weekend”, 
med tilhørende ”supersøndag”, hvor der var hele fem hold i 
ilden! Der startede en match hvert 10. minut fra kl. 8 indtil 
kl. 13.50!

Super herrer 
– konsolidering af positionen i 1. Division
Lørdag den 7. juni tog Breinholtgårds Divisionsherrer imod 
holdet fra Varde Golf Klub. Efter de tre foursomes var Brein-
holtgård oppe med 4-2. Efter frokosten blev der taget hul 
på singlerne, der gav sejr til Breinholtgård i fire ud af de 
seks singler. De to sidste singler blev delt. Det samlede re-
sultat blev en sikker sejr i Breinholtgårds favør 14-4. 
En række af matcherne bød på megen spænding, og først 

på 14. eller 15. hul, kunne der findes en vinder. En match 
gik dog helt til 18. hul, hvor Breinholtgård Rasmus Lykke-
Kjeldsen var én op imod Vardes Niels-Aage Ladekjær-
Mikkelsen. Rasmus Lykke-Kjeldsen skulle nu bare dele 18. 
hul, hvorefter han og Breinholtgård ville havde fuld bonus 
i denne match. Niels-Aage ville det dog anderledes, idet 
han scorede en imponerende hole in one. Da Rasmus Lykke-
Kjeldsen efterfølgende ikke kunne gøre ham kunsten efter, 
blev matchen delt. I øvrigt anden gang at Niels-Aage har 
scoret hole in one på Breinholtgårds hul 9, Sletten. 
Søndag 8. juni 2008, tog Breinholtgård imod lokalrivalerne 
fra Esbjerg Golfklub. Forventningerne var store til dette lo-
kalopgør. Efter de tre foursomes var Breinholtgård oppe med 
5-1, idet én af de tre foursomes blev delt. 
Efter frokost gik de seks singler i gang. På et tidspunkt var 
Breinholtgård oppe i alle matcher. Det tegnede langt hen i 
matchforløbet til en storsejr til Breinholtgård - og det blev 
det også. I forhold til kampen på Marbækbanen fik kun Si-
mon Madsen revance over Rune Leth Jensen, medens der var 

På grund af varmen var det i tredje og fjerde runde tilladt at 
spille i korte bukser!

Niels-Aage Ladekjær-Mikkelsen samler bolden op efter sit 
drømmeslag.

De sidste bolde blev fulgt med spænding af holdkamerater, 
familie og interesserede medlemmer.
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sejre til de samme spillere som sidst. Herefter blev resulta-
tet en samlet sejr til Breinholtgård på 13-5. 
Breinholtgård har med 6 kamppoint konsolideret sin posi-
tion i 1. Division Vest, Pulje 2, som toer efter Silkeborg Golf 
Club, som har 8 points. Matcherne imod Varde og Silkeborg i 
henholdsvis Varde den 9. august og i Breinholtgård den 10. 
August, vil bringe klarhed over, om hvorvidt Breinholt gård 
kan overgå Silkeborg og dermed vinde puljen, og herefter 
deltage i oprykningsmatch til Elitedivisionen den 13. sep-
tember 2008 i Holstebro. Breinholtgård Eliteafdeling er indtil 
videre meget optimistiske, spillerne er klar til at yde deres 
bedste – desværre er vi også nødt til at håbe på støtte fra 
Esbjerg, som skal besejre Silkeborg for at vi har en chance!

Dameholdet gjorde det tilsyneladende umulige! 
Også divisionsdamerne er kommet i en ”mini-pulje”, da 
Randers trak sig fra 1. Division allerede inden sæsonstart. 
Det betyder, at damerne uanset deres resultater i år er sikret 
endnu en sæson i 1. Division. Det betød også, at damerne 
var oversiddere den 7. juni!

Vel vidende at SønderjyskE Eagles dagen før havde slået 
Silkeborg 7-2, gik Breinholtgårds damer til matchen mod 
SønderjyskE Eagles med oprejst pande - og gjorde det, de 
selv havde fundet umuligt! De slog nemlig de berygtede 
SønderjyskE Eagles 7-2 på hjemmebane.
På pladsen som tredjesingle var der debut til den unge ta-
lentfulde Lisa Lindberg på bare 14 år. Godt støttet af den 
erfarne Dorte Gladbjerg som caddie, kørte hun sejren stille 
og roligt i hus, og vandt sikkert på 17. hul med cifrene 2-1. 
Min Guldberg-Hansen spillede andensingle og måtte des-
værre se sig besejret på 17. hul. Min spillede rigtig pænt, 
men den unge Jeanette Petersen fra Sønderjyske spillede 
desværre endnu bedre. Laura Boe-Hansen, som de seneste 
uger i flere større turneringer har vist virkelig god form, 
kørte sikkert sejren hjem og vandt 3-2 over Sønderjyskes 
førstesingle. Sejren var på intet tidspunkt i fare. 
Den sidste spændende kamp var foursome, som Pernille 

Porsholt Dam og Dorthe Lykke-Kjeldsen tog sig af. Efter at 
have skabt spænding på 16. hul, hvor Breinholtgård kun 
var en op og slog i vandet, kom Breinholtgård parret stærkt 
igen på 17. hul, hvor modstanderne slog i vandet i deres 
andet slag. Glæden var fantastisk stor, da pigerne kunne 
sænke deres sidste put. Nu kan sommeren nydes, indtil 
Breinholtgårds divisionsdamer tager imod Silkeborgs damer 
på hjemmebane i august 2008. Denne match skal vindes 
stort – såfremt Breinholtgårds damer skal med i opryknings-
spillet til Elitedivisionen. 

3. Division herrer – en bogey og en birdie!
Lørdag 7. juni 2008 spillede holdet mod Kaj Lykke. Debut 
til Mikkel Meyer Hansen som også vandt sin match. Desuden 
vandt Laurids Jørgensen, Per Strandbygaard og Anders Kro-
mann alle deres singler. Andreas Nordahl og foursome bestå-
ende af Kim Brendstrup og Morten Gladbjerg tabte. Matchen 
blev vundet 8-6. 
Søndag 8. juni 2008 blev der spillet mod Gyttegård, hvor 
der var debut til Jan Boye som vinder sin match. Laurids 
Jørgensen og Anders Kromann vinder ligeledes deres mat-
cher. Desværre taber Per Strandbygaard og Morten Gladbjerg 
deres singler og med en gyser-afslutning på hul 18 i four-
some tabes denne match med et enkelt slag. Ved delt hul 
havde Breinholtgård vundet matchen! Foursome blev spillet 
af Kim Brendstrup og Mikkel Meyer Hansen. Breinholtgård 
tabte matchen 6-8. 
Breinholtgårds Danmarksseriehold er kommet i en lidt “am-
puteret” pulje med kun 3 hold. Derfor var holdet oversidder 
i de to første runder i maj måned. Sæsondebutten kom så i 
weekenden 7.-8. juni, hvor der skulle spilles imod Sønderjyl-
land om lørdagen og imod Herning om søndagen. Truppen 
består af en blanding af juniorer, samt nogle mere erfarne 
spillere: Peter Skjærbæk, Jan Boye, Ian Choe Nielsen, Tho-
mas Jørgensen, samt juniorerne Mikkel Meyer Hansen, Mads 
Møller og Frederik Wehner.
Fredagen før turneringsweekenden blev holdet ramt af det 
lod, som et reservehold har. Nemlig at skulle afgive en spil-
ler til 3. divisonsholdet på grund af afbud. Mikkel Meyer 
Hansen blev rykket op, og Lars Christian Nielsen blev hentet 
ind som erstatning. 
Holdet mødte op i det sønderjydske kl. 10 lørdag morgen, 
og humøret samt troen på, at de kunne vinde var i høj grad 
tilstede. Det blev også en fantastisk spændende dag. Jan 
Boye holdt fast i hans stigende formkurve og vandt klart 
over sin modstander. En god fødselsdagsgave han der gav 
sig selv. Mads Møller og Lars Christian Nielsen vandt også, 
omend der i disse matcher var lidt mere spænding på. Ian 
Choe var dormi før 18. hul, som han desværre tabte; det 
samme skete for Peter Skjærbæk. Så det hele stod og faldt 
med resultatet af foursomen. Her spillede Thomas Jørgen-
sen og Frederik Wehner sammen. I en stor del af matchen 
havde de været nede med 3, men fik sig kæmpet fint op og 
spillede helt frem til 18, hvor de desværre tabte matchen. 
Resultatet blev 8-6 til Sønderjylland 
8. juni 2008 spillede holdet på hjemmebane imod Herning. 
Jan Boye var rykket op på 3. divisionsholdet, men Dan-
marksserieholdet var blevet forstærket med to stærke spille-
re i Andreas Nordahl og Martin Johansen. De vandt samtlige 

Det sejrende damehold – bagerste fra venstre Laura Boe-Han-
sen, Dorthe Lykke-Kjeldsen, Elisabeth Madsen (caddie) og Lisa 
Lindberg. Forrest Min Guldberg-Hansen, Pernille Porsholdt Dam 
og holdkaptajn Lis Boe-Hansen.
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singler ved Martin Johansen, Ian Choe Nielsen, Mads Møller, 
Frederik Wehner samt Peter Skjærbæk. Foursome Thomas 
Jørgensen og Andreas Nordahl taber på 17. efter en spæn-
dende match. Alt i alt blev det til en klar 10-4 sejr. 
Holdet er nu i en situation, hvor de selv kan afgøre om de 
skal vinde puljen med to sejre i den sidste spilleweekend. 
Det bliver rigtigt spændende. 

Glem ikke seniorerne
Breinholtgårds seniorer som spiller i 2. Division senior er 
ofte et overset hold. Ved matchen den 8. juni blev flere af 
matcherne antastet af andre, som sagde, at banen var lukket 
på grund af divisionskampe!! Måske det var en løsning også 
at give disse velspillende herrer og damer en spilletrøje, så 
også de kan repræsentere Breinholtgård på bedste vis. 

Det er ellers en ”alle slår alle”-pulje, som vore seniorer er 
kommet i – åbenbart er det ikke spillernes styrke, som er 
afgørende for sejr, men om man spiller på hjemme- eller 
udebane. For indtil nu har samtlige hjemmehold i gruppen 
vundet matcherne. Alle fire hold har hver fået 4 points og 
kun vundne og tabte matcher afgør den indbyrdes stilling! 

Supersøndag den 10. august
De sidste to spillerunder i Danmarksturneringen afvikles i 
weekenden 9.-10. august, hvor alle medlemmer opfordres til 
komme ud og se vore hjemmekampe. Især søndag den 10. 
august hvor hele fire hold spiller hjemme og lad os håbe, 
at det ikke er opbakningen fra medlemmerne, det skorter på 
den dag!

Jakob Kristensen

Udstedelse af bagmærke og DGU medlemskort.
Forårssæsonen er ved at være slut, en del af begynderne fra 
marts og april er igennem begynderprogrammet og prøver 
og har erhvervet bagmærke. Regelinformationen og -prøve 
trak lidt ud, fordi vi fik regelmaterialet 2008 ret sent fra 
DGU, men nu kører det efter aktivitetskalenderen, næste 
gang tirsdagene 24. juni og 1. juli.
Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at spille på stor 
bane uden bagmærke!
Ved spil på fremmed bane skal der tillige medbringes DGU-
kort.
Fra frigivelse – den sidste underskrift på spillebeviset – til 
bagmærke og DGU-kort er i orden, kan der gå lidt tid, også 
fordi nogle først skal have betalt en ny rate kontingent. 
Fuldgyldigt medlemskab og handicaptildeling skal registre-
res, og både Golf Manager Michael Klose, og DGU skal have 
tid til det praktiske og administrative. 
Hav derfor tålmodighed, og lad være med at bestille golf i 
Spanien på dagen efter den sidste onsdagsmatch…
Regn med en uges tid, før formaliteterne er i orden.
Hvis man har en tvingende grund til at få fremskyndet ud-
stedelse af bagmærke og DGU-kort, kan man undtagelsesvis 
henvende sig til Michael Klose i god tid før den sidste, 
obligatoriske Onsdagsmatch for at forberede det administra-
tive omkring frigivelsen. Husk venligst, at det bør være en 
undtagelse.
Begynderudvalget glæder sig til det fortsatte arbejde i re-
sten af sæsonen. Vi holder prøver og match hver onsdag 
uden feriepause til udgangen af august, hvor alle, der øn-
sker det, bør have erhvervet ”golfkørekortet”.
Samtidig vil vi gerne takke vore sponsorer og venner for mu-
ligheden for at være rundhåndet med mange præmier i både 
par 3-match og 9 hullers match om onsdagen. I kraft af jer 
kan vi fortsætte den gode tradition med matchfee på 20 kr. 
og præmie til ca. hver tredje spiller i Onsdagsmatchen.

Eagle i Onsdagsmatchen!
I Onsdagsmatchen den 23. april scorede Michael K. Nielsen 
(hcp. 35,5) en eagle – endda på Ådalens hul 1!  Dette gav 
Michael 7 stableford points på hullet. Flot præstation!
Desværre var Begynderudvalget lidt sløve den aften. Vi ville 
gerne have præmieret den flotte præstation, men nåede det 
ikke under matchafslutningen, der ofte foregår lidt intenst 
(læs: kaotisk) med opgørelse af resultater, præmiebereg-
ning, underskrifter på spillebeviser osv.
Så Michael, matchledelsen vil gerne give dig en præmie for 
din eagle. Hvis vi ikke ser dig i Onsdagsmatchen, inden du 
læser dette, kan du hente en æske bolde hos Begynderud-
valget en onsdag aften. Du har bestemt fortjent den.

Tillykke fra Begynderudvalget
Bodil Eskildsen

Fra Begynderudvalget:

Regelmateriale 2008
Materiale, der kan købes på kontoret, ved junior-
udvalget eller ved begynderudvalget:

DGU Golfreglerne 2008-2011:  ...................25 kr. 
Golf i tegninger og bobler:  ........................40 kr. 
Kom i sving – golf for juniorer:  .................25 kr. 
Kom i gang – golf for begyndere:  ..............25 kr. 
Hurtigere golf, bedre golf:  ........................10 kr. 
Kom videre – golf for øvede:  .....................25 kr. 
Husk, at enhver golfspiller har mindst de DGU-
autoriserede golfregler i bag’en!

Hilsen
Ordens- og regeludvalget
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 TØMRER- & SNEDKERFIRMA

Kvaglundvej 80, 6705 Esbjerg Ø.
Telefax 75 14 09 42                Telefon 75 14 00 88
info@erikandersenesbjerg.dk   www.erikandersenesbjerg.dk

TØMRER-& SNEDKER-ARBEJDE
• VINDUER
• DØRE
• TAG
• UDHÆNG
• GAVLE
• ISOLERING
• PLANKEVÆRK

- vi laver 
 det hele
- inde og ude 
- stort som småt
- og ALT i reno-

veringsarbejde

• CARPORT
• LOFTER
• GULVE
•  INDVENDIGT 

SNEDKER- 
ARBEJDE

Torvegade 34, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 87 22, Fax 75 12 83 63
E-mail: esbjerg@punkt1.dk

Deres håndværksguldsmed
Deres pokal leverandør, også til Breinholtgård Golf Klub.
Små pokaler og store pokaler, til alle klubber i klubben.
Vi graverer alle pokaler.

Flere brillianter i fruens alliancering, spørg fagmanden.

Fagmanden er Henrik Nielsen, Guldsmedien.
Håndværksmæssigt korrekt arbejde til aftalt tid og pris.

Deres håndværks Guldsmed
KIRKEGADE 18 · 6700 ESBJERG · TLF. 75 12 88 25

www.guldsmedien.dk
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Som den ene af kun to danske klubber havde Breinholtgård 
Golf Klub den 22. maj besøg af TaylorMade’s tourbus, og in-
teressen var overvældende.
Det var i år lykkedes træner Frank Atkinson at lokke folkene 
fra TaylorMade omkring Breinholtgård, inden bussen kørte 
videre mod Sjælland og Sverige. For medlemmerne blev det 
en enestående mulighed for at prøve alle de seneste model-
ler i drivere, køller og jern. 
For de hurtige, som havde skrevet sig op til en svingana-
lyse, var der mulighed for at få testet sit sving på en såkaldt 
TrackMan, som følger boldens flugt og derefter giver en ana-
lyse af ens slaglængde med de forskellige jern. Herefter kunne 
man så få skræddersyet – TaylorMade! – sit sæt, og hvis man 
bestilte på dagen, blev sættes samlet helt efter dine specifi-
kationer i tourbussen, som holdt langs med driving range.

Klubbens tre trænere havde, i samarbejde med de to medrej-
sende svenskere, hele tiden travlt med at svare på spørgsmål 
og finde den rette kølle til den enkelte.
Frank havde også på dagen forstået at gøre det lidt festligt 
med udskænkning af fadøl og servering af grillpølser, samt 
live musik i udslagshuset. At solen så samtidig skinnede fra 
en skyfri himmel, var kun med til at gøre oplevelsen endnu 
bedre. 
De nye udslagssteder på driving range nåede lige akkurat at 
blive færdige til dagen, og man må sige, de var ikke tomme 
ret længe ad gangen. Faktisk var der til tider så megen 
trængsel, at der var optræk til farlige situationer, når bold-
en rigtig skulle sendes derud af.

Jakob Kristensen

Dagen for ”skræddersyede” sæt
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Vi kender det alle! Bolden lander i en bunker – og det er 
straf nok i sig selv. Men når så bolden ligger i et fodspor el-
ler der næsten ingen sand er, der hvor bolden ligger – eller 
måske for meget sand. Ja, så hagler ederne ned over den 
spiller, der ikke kan rive efter sig, eller over greenkeeperne, 
der ikke kan finde ud af lave en ordentlig bunker. 

Vi vil alle gerne have flotte og pæne bunkers, hvor bolden 
ligger ”rigtigt”, fordi der bl.a. er revet korrekt, så vi kan få 
den rette mængde sand med, når vi slår til bolden. Som ud-
gangspunkt, så er sandet fordelt korrekt, når greenkeeperne 
har revet bunkeren med deres maskine. Nemlig 8 cm sand. 
Hvilket er den rette mængde sand i vores bunkers. Mange 
spillere er ikke klar over, hvordan bunkers skal rives, og der-
for kan der opstå ovennævnte ”problemer”.

Korrekt færdsel i 
og omkring bunkers!

Indlæg fra 
Chefgreenkeeper 
Hardy Mathiasen

Du kan selv være med til at holde bunkers flotte og pæne 
ved at følge disse råd og retningslinier på denne side.

Træd rigtigt ned i bunkeren (ved green)!
• Træd aldrig ned fra green siden
• Træd aldrig på græskanten
• Tag gerne riven med hen til bolden inden du skal slå

På billedet træder elitespilleren Min Guldberg-Hansen direk-
te på græskanten og træder ned i bunkeren fra green siden. 
Dette er IKKE tilladt!

Riv bunkeren rigtig!
• Skub riven (sandet) op mod green siden
• Træk riven (sandet) løst tilbage. 

På denne måde bliver sandet liggende i den rette mængde i 
hele bunkeren og bliver ikke trukket med ud i den side hvor 
du forlader bunkeren.
Her skubber Min sandet frem og på den måde undgås ”plet-
ter” i bunkeren med for lidt sand.

Placering af riven!
• Hele riven skal placeres ned i bunkeren
• Rivehovedet med tænderne skal placeres i spilleretningen
• Riven skal placeres i den side bunkeren skal forlades
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Riv bunkeren rigtig!
• Skub riven (sandet) op mod green siden
• Træk riven (sandet) løst tilbage. 
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Her er riverne placeret korrekt i spille-
retningen og i den rigtige side – væk fra 
green siden.

En ”bar plet” næsten uden sand (mod 
green siden). Dette skyldes, at man kun 
trækker sandet med sig, når man river, 
samtidig med at man går ud af bunke-
ren.

Resultatet, når sandet ”trækkes med ud 
af bunkeren”. Her er sandtykkelsen på 20 
cm. Mod de 8 cm, som er det optimale.

Husk også!
Det er ikke tilladt at trække bag-vogne hen over greenfor-
klædet eller mellem bunker og green. Se nedenstående ek-
sempler med Min Guldberg-Hansen.

Hvis alle husker disse enkelte regler, så forbliver vores 
bunkers flotte og pæne. Og fornøjelsen ved bunkerslagene 
bliver størst!

Vi takker vores smukke elitespiller Min Guldberg-Hansen, 
som velvilligt stillede op som model til dette indlæg. Min 
Guldberg-Hansen ved naturligvis godt, hvordan hun skal be-
handle bunkers og hvor hun må gå med sin bag-vogn. Bil-
lederne er alle konstrueret til dette indlæg.

Præmien fra 
BRAVO TOURS
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke 
BRAVO TOURS for den flotte præmie – et gavekort på 
5.000 kr. – som jeg var så heldig at vinde den 2. maj 
sidste år.
Præmien skulle gives til den der fik den første hole 
in one ved Vestjysk Banks Onsdagsmatcher i somme-
ren 2007, på Breinholtgård Golfklub.
Præmien er brugt nu, vi har været en uge på Kreta, 
og haft en rigtig dejlig ferie i uge 39, ikke alt for 
varmt, men ca. 25-29 °C, så det var meget passende.
Vi boede i den lille by Agii Apostoli, som ligger imel-
lem Chania og Platania, på Hotel Cretan Dream.
BRAVO TOURS har nogle fine ferie hotellejligheder 
i området, og det var et meget fint, rent og pænt 
sted der hvor vi boede, og med kun ca. 200 m til en 
pragtfuld badestrand.
Vi havde også en behagelig flyvetur, både ned og 
hjem, med Sterling Airlines og med dansk besætning.
De arrangerede ture på øen i ugens løb var også med 
BRAVO TOURS’ meget søde danske rejseledere.
Så vi har haft en rigtig dejlig uge på Kreta, og sen-
der hermed en stor tak til BRAVO TOURS for præmien, 
som hjalp godt til, til ferieopholdet, så jeg håber at 
andre vil være lige så heldige i denne sæson.
De bedste hilsener og tak

Eivin Thuesen
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Åbent hus i Juniorafdelingen
Som et helt nyt tiltag var der lørdag den 26. april inviteret 
til ”åbent hus” for juniorer i alderen 7-17 år.
Programmet var fastsat af vores træner-team og efter en 
kort velkomst i klublokalet var det 21 unge håbefulde dren-
ge og piger, der fulgte efter Klaus og Frank på træningsba-
nen… Nu skulle de for alvor prøve at slå til en rigtig golf-
bold med et rigtig golfjern.

Der blev slået mange bolde ud – og der blev kæmpet flot 
af de unge mennesker. Efterfølgende fulgte de alle (også 
de kære forældre) med ud på Sletten, hvor de kunne se flot 
golfspil af Frank og Min. Et par af de måske kommende spil-
lere fik endda lov til at putte på greenen  -  En kamp, hvor 
drengene spillede mod pigerne.

Tilbage i klublokalet kunne Dorte fra juniorudvalget for-
tælle lidt om, hvordan man skal forholde sig som ny golf-
spiller – hvad det koster, og hvad vi ellers laver af sociale 
arrangementer. Frank supplerede med viden om udstyr og 
lignende.

Klubben var vært med en sandwich og en sodavand, samt 
kaffe og chokolade, så det blev nydt i klublokalet efter en 
blæsende tur på Sletten. En video om BGK golfklub blev set, 
og derefter var der arrangeret putte-konkurrence med præ-
mier til de tre bedste juniorer.

Resultatet ses her:
Putteturnering. 18 hullers slagspil.
1. Rasmus V. ................................................... 43 putts
2. Lucas ......................................................... 44 putts
3. Lærke K.M  .................................................. 45 putts

Proshoppen havde sponseret præmierne – Tak til Frank og 
Janet!

Fra de unge mennesker og forældrene fik arrangementet 
stor ros, så mon ikke vi afholder det igen på et senere tids-
punkt? 

På billederne ses spillet på Sletten og fra den spændende put-
tekonkurrence…

Fredagsmatcher/Statoil Open
Der har været stort fremmøde til fredagsmatcherne i år. Ved 
Statoil Open den 6. juni deltog ikke færre end 32 juniorer. 
Juniorerne er glade for matcherne, og har det sjovt med 
hinanden.
Der er i år flere forældre, der hjælper til med afviklingen af 
fredagsmatcherne, og det er en stor hjælp. Vi vil her opfor-
dre til, at endnu flere forældre hjælper til.
Der bliver spillet 9 huller på stor bane. Juniorer, der endnu 
ikke er ”frigivet” spiller par-3 banen.
Efter matcherne er der småkager og saftevand samt præmie-
overrækkelse. Ved Statoil Open var der fællesspisning efter 
matchen.

DGU Juniorholdturnering.
BGK har deltaget i flere rækker. Turneringen afvikles som 
hulspil uden handicap. Juniorerne synes, at det er en sjov 
spilform. Holdene består af 3 juniorer, og der spilles 3 hjem-
mekampe og 3 udekampe.
Resultaterne for 2008 er:
- U16 D har vundet deres pulje og går videre i turneringen.
- U16 B var tæt på at vinde puljen.
- U19 A er i skrivende stund endnu ikke afgjort, men BGK 

har en spinkel mulighed for at vinde puljen.

Juniorsiderne
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Til de ”voksne” golfspillere. Vis hensyn og hav tålmodighed, 
når juniorerne spiller på banen.

Mini Tour
I indeværende sæson har vi haft 6 drenge på minitouren, 
vi har endnu kun spillet en gang i Tønder. Vi spiller den 21 
juni i Kaj Lykke. Derefter i Aabenraa efter sommerferien og 
en gang mere på en endnu ukendt bane. Drengene er godt 
med fremme!!

DGU U16D
Dette hold har været i pulje med Dejbjerg og Varde. Første 
gang vi spillede var i Dejbjerg, hvor vi tabte 2-4. Men der-
efter har vi vundet rub og stub og er nu gået videre. Hvem 
vi skal møde i kvartfinalen er endnu uvist. Men der er store 
chancer for det bliver Fredericia på neutral bane. Det bliver 
nok først efter sommerferien.

JUNIOR CUP
Junior cup blev afholdt på vores anlæg søndag den 1 juni. 
Der deltog 27 juniorer, som var inddelt efter aldersklasser. 
Det var et godt arrangement, hvor vejret virkelig var med 
os. Junior cuppen skulle sådan set have været afholdt lidt 
tidligere, men præcis den dag, var de fleste juniorer spredt 
for alle vinde forskellige steder i landet til turneringer. Vi fik 
dejlig mad bagefter og mange fine præmier!! Næste gang 
der spilles, er alle vindere i hver aldersklasse i gang på Fanø 
den 28. juni!!

DGU’s Juniorholdturnering U19A
I indeværende sæson stillede vi op I U19 A rækken i DGU’s 
Juniorholdturnering, den tidligere Thomas Bjørn Cup, med 
et meget ungt og talentfuldt hold. Spillerne på holdet er 
Laura Boe Hansen, Mikkel Meyer Hansen, Martin Johansen 
samt Frederik Wehner. De to sidste hører normalt til i U16 
rækken, men da turneringen har krav til både max alder og 
handicap kom de begge med på U19 holdet fordi de begge 
har et forholdsvist lavt handicap.
Samtlige fire spillere er også med i Breinholtgårds elitetrup. 
Drengene spiller på  Danmarkserie og 3. Divisionsholdet og 
Laura spiller på damernes divisionshold.
Holdet fik en lidt svær start imod Kaj Lykke, fordi der kom 
to afbud, hvoraf den ene var i allersidste øjeblik, på grund 
af en klemt finger i et bagskab på vej ud til matchen. Mat-
chen blev tabt 5-1 på udebane.
Men allerede i den næste match på hjemmebane imod 
Gytte gård var holdet fuldtallig, og det blev til en klar sejr.
Herefter var vi klar til at tage imod puljens tophold fra Es-
bjerg på vores hjemmebane. Spillerne var topmotiverede, og 
det udmøntede sig i endnu en klar sejr på 4-2, selvom resul-
tatet lyver en smule, idet det absolut var spænding til det 
sidste, inden vi kunne hive stikket hjem.
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14 dage efter stod der Esbjerg på programmet igen. Denne 
gang på deres bane. Igen var spillerne supermotiveret efter 

at vise hvem der er tophold i puljen, men desværre rakte 
det ikke helt i denne match som vi tabte med 5-1. Igen 
med spænding til det sidste idet vi tabte førstesinglen på 
18. hul og squarede tredjesinglen på 18. Havde de to singler 
bare faldet ud til vores fordel…
I den sidste udekamp imod Gyttegård kæmpede vi os til en 
uafgjort på 3-3. Hvis vi skal gøre os håb om at vinde puljen 
efter dette resultat, så kræver det, at vi vinder den sidste 
kamp på hjemmebane over Kaj Lykke, og derudover håbe på 
at Gyttegård vinder ude over Esbjerg.
I matchen imod Kaj Lykke på hjemmebane spillede holdet 
særdeles stærkt. Laura vandt 5/4, Mikkel vandt 7/6 og Fre-
derik vandt 4/2. En meget overbevisende sejr i holdets sid-
ste match i den indledende pulje.
Nu er der kun tilbage at heppe på Gyttegård fredag den 20. 
juni. Hvis de vinder så er vi videre til landsdelsfinalerne. 
Hvis ikke, så er det bare op på hesten igen i næste sæson.

Peter Meyer, 
Holdkaptajn

Mikkel Meyer Hansen, Laura Boe Hansen, Frederik Wehner  
(Martin Johansen er ikke med på billedet)

Eliteudvalget i Breinholtgård Golf Klub har i det forgangne 
forår barslet med udviklingen af et nyt Elitekoncept og en 
revideret målsætning for Breinholtgårds Elite – både senio-
rer og juniorer – gældende fra og med sæsonen 2009.

Det udarbejdede forslag til koncept er for tiden til behand-
ling i klubbens bestyrelse. Eliteudvalget har også drøftet 
konceptet med BGK Erhvervsklub, der støtter det fuldt ud. På 
trods af manglende afgørelse på behandlingen af konceptet, 
har Breinholtgårds Eliteudvalg, med forudgående godkendelse 
fra bestyrelsen, og ikke mindst takket være stor villighed og 
opbakning fra BGK Erhvervsklub, fået mulighed for at igang-
sætte endnu et, af mange, tiltag for BGK Elitespillere.
 
I midten af maj blev syv af Breinholtgård Golf Klub mange 
talentfulde ungdomsspillere udvalgt af BGK Eliteudvalget, 
med henblik på i indeværende sæson at have titlen ”BGK 
Ungdomsspiller”. Ikke nok med, at de pågældende må smyk-
ke sig med den flotte titel. De har nu alle hver især fået 
et synligt bevis, i form at et par sko i klubfarverne og en 
”cap”, der matcher såvel sko som tøj. Stor tak fra såvel BGK 
Eliteudvalget, som de udvalgte spillere, til Erhvervsklubben 
for denne støtte.
  
Udover de synlige beviser, indebærer titlen ”BGK Ungdoms-
spiller”, at de udvalgte opnår ekstra støtte i forbindelse 
med individuelle turneringer, træningssamlinger og udstyr. 
Alt med støtte fra BGK Erhvervsklub.
Hvorfor nu dette tiltag? Formålet med tiltaget er, udover at 
påskønne indsatsen fra de pågældende i relation til golf, da 
er det også formålet at fastholde og yderligere motivere de 
udvalgte til at yde en ekstra indsats. De pågældende forven-
tes at træne minimum tre gange ugentligt i hele sæsonen, 

at deltage på BGK Elitehold (hvis udtaget!), at hjælpe til i 
Juniorafdelingen, når der er behov for hjælp og støtte der, 
og naturligvis i forbindelse med de populære Elite-AM. En-
delig er det målet at fastholde talenterne i Breinholtgård, 
motivere til fortsat at kunne og ville prioritere golfsporten, 
og forhåbentlig motivere andre til at yde en ekstra indsats i 
relation til golfsporten.
BGK Ungdomsspillere 2008 er: Laura Boe-Hansen, Lisa Lind-
berg, Rasmus Lykke-Kjeldsen, Frederik Wehner, Morten Glad-
bjerg, Mikkel Meyer og Mathias Gladbjerg.
Tak til BGK Erhvervsklub for mod og vilje til at ville moti-
vere og støtte juniorerne.

BGK Ungdomsspillere 
– hvad er det og hvorfor?
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Det grå guld! 
- Senior og veterangolf i Breinholtgård

I skrivende stund er der én runde tilbage i det der hedder 
Jysk-Fynsk Holdturnering for seniorer og veteraner, (til ori-
entering er man senior fra det år, man som dame fylder 50 
år eller hos herrene 55 år, veteran er man ved henholdsvis 
60 og 65 år). BGK har hold i alle seniorrækker A, B og C 
+ 2. division. I veteranrækken har vi et hold i C-rækken. 
I hver række spilles én damesingle, tre herresingler og 1 
mixed foursome, man spiller ude og hjemme i puljer med 
4 hold i hver pulje. Veteranerne har vundet 2 og tabt to 
kampe. 
I senior C har de tilmeldte spillere med de højeste handicap 
prøvet kræfter med hulspil (nogle for første gang) i holds-
pilformat og har høstet god erfaring, C-holdet har vundet 1 
og tabt 4.  
I B-rækken går det forrygende, 4 vundne kampe og 1 tabt, 
og holdet ligger til at blive puljevindere.
A-holdet må se i øjnene at Synderjyllands Golf Klub løber 
med det, 2 vundne - 1 uafgjort og 2 tabte er det blevet til 
i rækken, hvor de rutinerede spillere udgør holdet, holdsam-
mensætningen der delvis afhænger af hvem der eventuel er 
spærret efter kampe på 2. divisionsholdet.
2. divisionsholdet har spillet 4 kampe, tabt 2 og vundet to. 
Alle hold i puljen har efter 4 kampe 4 point og BGK ligger 
på andenpladsen i kraft af matchscoren efter Esbjerg Golf 
Klub, som vi møder ude og hjemme i de 2 sidste kampe, det 
bliver spændende, måske en puljesejr, hvem ved! Holdet i 
2. division har til de første 4 kampe været Grete Larsen/
Vilhelm Larsen i mixed foursome - Lis Heyk Petersen og Lilli 
Frøkjær i damesingle og herresingler Lars O. Hansen, Peter 
Degn Olsen og Ib Olsen.
Hvem og hvorfor? Grundlæggende vælges spillerne fra listen 
som er ophængt i foyeen vinteren igennem, er der på listen 
ikke spillere nok, forsøger vi (undertegnede og de valgte 
holdkaptainer) at finde spillere, som gerne vil og har et 
handicap som er lavest mulig, til at udfylde de ledige plad-
ser, der kan sagtens være nogle, som føler sig overset, men 
man er meget velkommen til at give sig til kende, hvis man 
har interesse i at spille. Det skal måske her nævnes, at der i 
alle rækker spilles uden handicap og det er tilladt et hold at 
stille med op til 3 profesionelle!!!

Venlig hilsen
Ib Olsen

Indspil fra læserne…
Bedre oplysning om flagplacering, tak!
Jeg er en af de mange tilfredse brugere af baneanlæg-
get, og det er min overbevisning, at når kombinationen af 
green keepernes arbejde og vejrliget er sammenfaldende, 
står Breinholdtgård Golfklub i sit flotteste flora og sam-
menlignes med de allerbedste baner, jeg har kender. Den 
klassiske sløjfekombination Skoven-Sletten er en svær bane 
at spille, det viser slope-tallet tydeligt, og for mig er det 
en udfordring hver gang. Sværhedsgraden gør, at også fø-
lelserne rigtigt kommer i spil på runden: Faiway-bunkernes 
placering, roughen, træerne, stimp-hastigheden på greens 
og endelig flagplaceringerne på greens. Det kan godt være, 
at nogle synes at Breinholdtgård er nem at besejre, og at 
de samme personer og andre synes, at flagplaceringerne er 
overskuelige, dvs. at det altid med rimelig sikkerhed er til at 
beregne, hvor flaget den dag er placeret, men det synes jeg 
ikke. Især det sidste, det med placeringerne. Dette system, 
som vi har råbt efter længe er nu kommet, men er alt for 
kompliceret til at spillerne bruger det. 
Det bør ikke være så vanskeligt at fortælle spillerne på tee-
stedet (og ikke i medbragt fotostadie) om flaget står foran, 
i midten eller bagerst på greenen. De fleste af os har ingen 
problemer med at se, om flaget står til højre eller venstre, 
men om afstanden er kort eller langt betyder nogle gange 
et jern eller to mere eller mindre for mig. Jeg ved, at andre 
også ønsker en debat omkring emnet, så derfor dette ind-
læg. Og jeg vil slutte af med ros til chefgreenkeeperen og 
håber han vil være med til forandring.

Venlig hilsen
Peter Degn Olsen

78-2421

Efter vort besøg i Silkeborg, kan jeg oplyse, at man her har 
valgt at kombinere flagenes farve med hullets placering på 
green, således at hvid betyder, at hullet er på den bager-
ste tredjedel 
af green, gul i 
midten og rød 
i forkant. Dette 
system giver 
dog en del eks-
traarbejde for 
greenkeeperne, 
så mon ikke den 
letteste løsning 
er, som man har 
gjort i Esbjerg 
Golfklub – at få 
oversigtskortet 
trykt ind på sco-
rekortet!

Jakob 
Kristensen

De yngre kan også
Netop som deadline for dette blad var overskredet, 
indløb den glædelige nyhed, at Breinholtgård, i den 
Jysk Fynske Holdturnering, vandt i tre af de fire pul-
jer de spillede i. Både B, C og D-rækken blev vundet 
af hold fra Breinholtgård. I A-rækken måtte man tage 
til takke med en 2.-plads! 
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Nykredit Open 2008, 06-04-2008 
Række: A Point
1 Sørensen/Hegner...................................................42
2 Jessen/Sørensen ...................................................38
3 Jensen/Conradsen .................................................36
4 Gladbjerg/Gladbjerg ...............................................36
5 Skærbæk/Lynggaard ..............................................36
Række: B Point
1 Jørgensen/Bill ......................................................39
2 Andersen/Baun .....................................................38
3 Thybo/Thybo ........................................................37
4 Andresen/Jessen ...................................................36
5 Klausen/Klausen ...................................................35

Nybolig Erhverv Open 2008, 20-04-2008
Række: A Netto
1 Wium, Anne-Mette Thoft ........................................72
2 Hjermgart, Michael ................................................72
3 Kristiansen, John ..................................................73
4 Johansen, Martin ..................................................73
5 Nielsen, Anne-Grete ...............................................73
Række: B Point
1 Hansen, Finn ........................................................34
2 Hansen, Anne-Marie ..............................................33
3 Nørgaard Lauridsen, Anders ....................................33
4 Wium, Jørgen .......................................................32
5 Gladbjerg, Dorte ...................................................30
Række: C Point
1 Thybo, Karin .........................................................40
2 Henneberg, Torben ................................................35
3 Lorenz, Richard .....................................................33
4 Christiansen, Albert ...............................................32
5 Jensen, Sven ........................................................31

Sædding Malerfirma Open 2008, 04-05-2008  
Række: A Netto
1 Work Frederiksen, Henrik ........................................68
2 Hansen, Lars O......................................................69
3 Lauridsen, Brian ...................................................73
4 Ankersø, Anker .....................................................74
5 Wium, Anne-Mette Thoft ........................................75
Række: B Point
1 Iversen, Mads .......................................................40
2 Lauridsen, Susanna ...............................................39
3 Nørgaard Lauridsen, Anders ....................................34
4 Dinesen, Tom .......................................................34
5 Pedersen, Kurt ......................................................33
Række: C Point
1 Jensen, Villy Finn .................................................37
2 Kjems, Karen ........................................................36
3 Thybo, Carsten ......................................................35
4 Birkelund, Per .......................................................34
5 Kristensen, Bent ...................................................34

Signal Classic 2008, 18-05-2008 
Række: A Netto
1 Ankersø, Anker .....................................................71
2 Nielsen, Anne-Grete ...............................................71
3 Christensen, Jens ..................................................71
4 Gjedbo, Søren Peter ...............................................71
5 Jørgensen, Holger .................................................71
Række: B Point
1 Bang, Gertrud .......................................................37
2 Nørgaard Lauridsen, Anders ....................................37
3 Olsson, Johnny .....................................................37
4 Hansen, Henning ..................................................37
5 Sejerup, Henrik .....................................................35
Række: C Point
1 Rasmussen, Peter Skipper Jen .................................46
2 Jensen, Villy Finn .................................................42
3 Bill, Jes Peter .......................................................39
4 Valeur, Karsten .....................................................39
5 Birkelund, Per .......................................................37

Carl Backs A/S Classic 2008, 15-06-2008  
Række: A Netto
1 Wehner, Frederik ...................................................71
2 Nielsen, Anne-Grete ...............................................71
3 Nielsen, Michael J. ................................................73
4 Hansen, Finn ........................................................77
5 Andersen, H.P. ......................................................78
Række: B Point
1 Diggins, Alan Dresler .............................................34
2 Christensen, John L. ..............................................34
3 Mikkelsen, Bjarne ..................................................32
4 Larsen, Anders W. ..................................................32
5 Andersen, Jørgen ..................................................31
Række: C Point
1 Pedersen, Iben Pia ................................................35
2 Bailey, Susan G. ....................................................33
3 Thygesen, Martin ..................................................32
4 Frederiksen, Karen .................................................30
5 Mulberg, Richard ...................................................30

Se alle resultater og stillinger på www.golfbox.dk

Resultatsiden
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Ny baneudvalgs
formand!
Det er med beklagelse, at vi har modtaget Otto Biehl Jen-
sens ønske om at udtræde af Breinholtgård Golf Klubs besty-
relse efter 12 års virke. Otto er dog stadig medlem af klub-
ben og vil gerne hjælpe, hvor der er brug for ham. Det er 
vi glade for og vil samtidig benytte lejligheden til at takke 
ham for den store indsats, han har ydet gennem sit mange-
årige arbejde i bestyrelsen. 
Vi har herefter set os om efter en ny mand til baneudvalget, 
idet ingen af de to suppleanter til bestyrelsen ønskede at ind-
træde på nuværende tidspunkt, og er derfor glade for at Knud 
Erik Laursen har sagt ja til at påtage sig arbejdet med bane-, 
klublokale-, træningslokale og spil-banekontroludvalg nu. 
Knud Erik Laursen har været medlem af klubben i mange år og 
vil gerne bruge en del af sin tid på dette arbejde. Han indstil-
les så til valg til bestyrelsen på næste generalforsamling. 
Vi ønsker Knud Erik Laursen velkommen til samarbejdet med 
både bestyrelsen og Breinholdtgård Golf Centers repræsen-
tanter og håber, at det bliver til glæde for alle parter. 

Med venlig hilsen
Hans Olav Olesen 

Formand

Ingen fortrinsret!
Meddelelse til alle medlemmer og især til spillere og hold-
kaptajner i ”Jysk Hold”-turneringer.

Når der spilles hjemmekamp i Royal Unibrew golfturnering 
(Jysk Hold) må teestedet for den/de benyttede sløjfer luk-
kes i en time ved start. Dette fremgår af ugeoversigten på 
oplysningstavlerne og af hjemmesidens aktivitetskalender.
Resten af kampen spilles efter helt almindelige regler, her-
under ”luk-igennem-regler” og fletteregler.

Holdene har altså efter start ingen fortrinsrettigheder på ba-
nen, og det er en misforståelse, hvis man tror, at der er en 
hævdvunden ret til at lade andre hold vente, eller at man 
ikke skal flette ved turn o.l.

Årsagen til denne præcisering er, at især juniorerne, der 
spiller match fredag eftermiddag, har følt sig klemte af se-
niorholdene. Men som sagt – skrevet – det gælder for alle 
Jyske Hold.

Venligst
Bodil Eskildsen

43 golfglade piger slog et slag 
for kampen mod brystkræft 
tirsdag den 3. juni 2008.
Deltagerne i Pink Cup blev 
forkælet med flotte gaver. 

Eurocard gav alle deltagerne en golf cap. Præmierne var 
som altid meget flotte. Det sørger Pink Cups sponsorer for: 
Golfino, Rosendahl, Pink Ribbon, Marabou, Clarins, Kenzo Is-
sey Miyake, Thierry Mugler og Bodum.
Der var start på Skoven kl. 15.00, og med 43 piger tilmeldt 
skulle det gå rimeligt godt, såfremt alle 11 hold skulle nå 
rundt inden middagen der var bestilt til kl. 20.30. Sidste 
hold gik ud kl. 16.15, og alle var i klubhuset kl. 20.45.
Restauranten (Morten) havde sørget for noget godt mad til 
os, og det var en flok sultne golfspillere der gik til bords.

Efter spisningen var der præmieoverrækkelse:
1.-plads i A-rækken: Anne Grethe Nielsen med 35 point
1.-plads i B rækken: Anne Lise Klausen med 33 point
Længste drive på Sletten hul 8 gik til Britta Ankersø
Nærmest flaget på Skoven hul 5 gik til Anne-Mette Wium.

Senere på aftenen var der Pink Cup lotteri med mange flotte 
gevinster.
Vi håber, vi har kvalificeret os til landsfinalen den 26. sep-
tember 2008 i Vejle. Her vil Pink Cups ambassadører, de 

professionelle golfspillere, Karen Margrethe Juul og Amanda 
Moltke Leth (billedet) deltage og spille et par huller med 
hvert hold. Det er de 20 klubber, som har samlet flest penge 
ind totalt set, og herefter de 20 klubber, som har samlet 
flest penge ind pr. Pink Cup deltager, som kommer i finalen. 
Vi venter spændt på besked i august, om vi har kvalificeret 
os.
En stor tak til de golfpiger, der deltog i matchen, og derfor 
bakkede op om en god sag. Vi håber til næste år at kunne 
arrangere matchen som en klubmatch på en lørdag eller 
søndag, så endnu flere af klubbens damer får mulighed for 
at deltage.

På Tirsdagsdamernes vegne
Alice Aa og Lis Heyk Petersen

Dameklubben slog et slag for livet i Pink Cup
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Afsender:
Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19
6710 Esbjerg V

Returneres ved varig adresseændring Magasinpost

En birdie, en eagle eller en albatros kender golfentusi-
aster i Breinholtgård Golf Klub alt til, men ofte volder 
forsikringsskader problemer for golfspillerne. 

Danskerne er blevet rigtig glade for at spille golf. Men den 
stigende interesse for golfsporten og manglende kendskab 
til forsikringen koster mange golfspillere dyrt. 
Golfudstyr er, i lighed med meget andet sportsudstyr, omfat-
tet af en almindelig indboforsikring, men det er ikke lige 
meget, hvordan man omgås det kostbare udstyr. Selskaberne 
ser nemlig nøje på, hvordan tingene blev opbevaret, inden 
de afgør, om der er dækning fra forsikringen.

Når køllerne opbevares uden for hjemmet
Som medlem af Breinholtgård Golf Klub har man mulighed 
for at opbevare sit golfudstyr i klubben, så man slipper for 
at slæbe køller og trolley med hjem efter en dag på golf-
banen. Men man skal være opmærksom på, om forsikringen 
dækker. 
”En almindelig indboforsikring dækker kun, hvis udstyret op-
bevares her midlertidigt. Hvad der forstås som midlertidigt 
kan variere fra selskab til selskab og afhænger af, hvilken 
type indboforsikring man har valgt. Som regel er det mellem 
et halvt til et helt år. Tager man golfudstyret med hjem in-
den for denne periode, f.eks. om vinteren, og tager det med 
igen i foråret, starter den midlertidige periode forfra igen,” 
siger Lis Kristiansen, som er medarbejder i Topdanmarks bu-
tik i Esbjerg og medlem af Breinholtgård Golf Klub.
Opbevarer du dit udstyr permanent i Breinholtgård Golf 
Center, er det vigtigt at få en udvidet indboforsikring, som 
dækker ved brand, vandskader og indbrudstyveri hele året 
rundt, og få den skrevet ind i forsikringspolicen. Den udvi-
dede indboforsikring kan fås hos Topdanmark mod et mindre 
beløb. 

Udstyr skal låses inde
Har man sit golfudstyr permanent i klubhuset, og har man 
fået sin forsikring udvidet til at dække indbrudstyveri, skal 
man være opmærksom på, at det opbevares forsvarligt, hvis 
man skal være sikker på, at forsikringen dækker. 
”Udstyret skal være låst inde i et rum eller skab, når det 
opbevares permanent i golfklubben. Vælger man at transpor-
tere sit udstyr frem og tilbage i bilen, er det værd at huske 
på, at bilen ikke er et sikkert sted til opbevaring af golf-
udstyr eller noget som helst andet af værdi – også selvom 
forsikringen dækker i nogle tilfælde,” siger Lis Kristiansen.
Lis Kristiansen anbefaler, at man kigger sine forsikringsvil-
kår grundigt igennem og kontakter sit forsikringsselskab for 
at være sikker på, at man har forsikringen i orden, så man 
undgår ærgrelsen, når udstyret pludselig er væk.

Når golfen spilles på udebane
Ved arrangementer på andre golfbaner er det stadig den 
midlertidige opbevaring, der dækker, og der er derfor ingen 
problemer i at tage et slag golf på andre golfbaner. 
Rejser man til udlandet for at spille golf, er det bagage-
forsikringen, der dækker, hvis udstyret skades eller hugges. 
Bagageforsikringen er en del af indboforsikringen og dækker 
typisk 10% af indbosummen. 
Det er også en god idé at have en årsrejseforsikring med 
i bagagen. Den forhindrer ikke, at små eller større uheld 
ødelægger ferien, men giver mulighed for at få erstatning 
for ødelagte feriedage, så ferien kan holdes på et andet 
tidspunkt. 
”Sker der for eksempel det, at flyselskabet sender ens 
golfudstyr til en anden destination, kan man leje erstat-
ningsudstyr og sende regningen til forsikringsselskabet. Og 
forstuver man f.eks. en fod, så man ikke kan spille, udløser 
det også erstatning under ferierejseforsikringen,” fortæller 
Lis Kristiansen.
Forudsætningen for, at man får erstatning for mistede ferie-
dage på grund af en forstuvet fod er, at formålet med rejsen 
udelukkende var at spille golf. Forstuver man foden på en 
almindelig charterferie, får man altså ingen erstatningsferie, 
selvom man havde planlagt et spil golf de sidste to dage. 
Erstatning for leje af udstyr er derimod dækket af årsrejse-
forsikringen, hvis udstyret forsinkes under transporten. 
Årsrejseforsikringen kan købes hos Topdanmark, hvis man i 
forvejen har sin indboforsikring her. 

Pas på køllerne

Hav forsikringerne i orden, når du spiller golf, lyder 
rådet fra Topdanmarks medarbejder i Esbjerg, Lis Kri-
stiansen. Opbevar dit golfudstyr forsvarligt, og sørg 
for at få udvidet din indboforsikring, hvis udstyret 
opbevares permanent i golfklubben. 


