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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
Jytte Bertelsen
Poul Erik Buhl
Benthe Egelund
Erik Knudsen
Anne-Grete Nielsen
Jørn Schultz
Inge Skovbjerg
Lene Thomasen
og ad hoc hjælpere

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
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
Michael Klose

Ordens- og
regelsætudvalg:
Formand: 

Erik Knudsen
Vilhelm Larsen
Knud Erik Laursen
Bodil Eskildsen
Kim Meyer

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

Spil- og 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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På årets sidste solskinsdag samledes over 30 juniorer for at deltage i Valtor Junior afslutnings-
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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

Hans Olav Olesen

Bestyrelsen har ordet

Nu er golfåret 2008 ved at gå på held – dagene bliver kor-
tere og vi er skiftet tilbage til vintertid. Men selv om det er 
slut med at spille om aftenen, kan vi dog stadig nå nogle 
gode runder og nyde efterårets flotte farvepragt.

Årets gang i bestyrelsen for Breinholtgård Golfklub
Hvad tager bestyrelsen sig af i en golfklub med en ejer/lejer 
opbygning som vores?
I det efterfølgende benævnes Breinholtgård Golf Klub som 
BGK og ejerne af banen, KD Selskaberne, som K/S’et. Sidst-
nævnte står for driften af anlægget, Breinholtgård Golf Cen-
ter, med restaurant, bane, greenkeepere, bygninger (ekskl. 
klublokale og træningscenter). Dog er bestyrelsen i BGK re-
præsenteret i både restaurationsudvalget og i baneudvalget, 
som begge er med på råd med hensyn til hvad der skal ske 
af ændringer og vedligeholdelse.
Golfmanager, Michael Klose, er 100% ansat af K/S’et, dog 
med en aftale om, mod betaling, at stå for nogle admini-
strative opgaver for klubben – herunder handicapregulering.
Pro og proshoppen drives som en selvstændig forretning af 
vores pro, Frank og Jannet Atkinson med deres medarbej-
dere. Pro’en har en kontrakt direkte med K/S’et og en aftale 
med BGK om træning af juniorer og elitespillere, såvel som 
nye spillere.
Resten står bestyrelsen i BGK så for og det skal straks næv-
nes, at det ville være umuligt at drive en golfklub uden 
en masse frivillige, ulønnede hjælpere. Se også side 2 med 
oversigten over udvalg. Som det fremgår, har bestyrelsen 
nedsat udvalg til at tage sig af alle de forskellige funktio-
ner, der skal udføres.
Begynderudvalget introducerer nye medlemmer til spillet og 
lærer dem om spille- og etiketteregler og afholder prøver, 
før de erhverver spilletilladelse til den store bane.
Sportsudvalget står sammen med elite- og juniorudvalget 
for den sportslige del af BGK. Vi har nu fire elitehold og ca. 
100 juniorspillere, som der skal laves planer og styring for.
Sponsor- og matchudvalg står for vore klubmatcher, både 
planlægning og afvikling af matcherne, så vel som kontak-
ten til vore mange gavmilde sponsorer.
Baneudvalg og restaurationsudvalg indgår som tidligere 
nævnt i et positivt samarbejde med K/S’et.
Ud over de nævnte funktioner er der yderligere følgende 
udvalg:
Handicapkomite som tager sig af eventuelle problemer med 
handicap eller specielle op- eller nedreguleringer.
Regelsætudvalg er som navnet siger et fortolkningsudvalg 
for vore ordensregler.
Info- og hjemmesideudvalg tager sig af bladet her og hjem-
mesiden.
Spil og banekontrol tager sig især af kontrollen på banen.
Company-day-udvalget tager sig af afviklingen af denne spe-
cielle match.
Klubber i klubben står som kontakt til de ca. 18 klubber i 
Breinholtgård Golfklub.
Alt i alt kan I se, at vi har et bredtfavnende netværk, som 
bestyrelsen forsøger at hjælpe og vejlede bedst muligt. Der 

er altid brug for frivillige, der har lyst til at yde en stor 
eller lille indsats på de forskellige områder, så henvend 
jer til en af os, hvis I har tid og lyst til at være med!
Til slut vil vi takke alle jer, som allerede er i gang med ar-
bejdet i de forskellige funktioner: uden jer gik det slet ikke!

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling torsdag den 27. november 
2008 i klublokalet, jævnfør indkaldelse i bladet. Der er ikke 
indkommet nogen rettidige forslag. Har du tid og lyst, så 
mød op! Efter general-forsamlingen vil der blive serveret et 
mindre måltid mod en beskeden egenbetaling – tilmelding 
hertil sker via opslag i lobbyen.

Hans Olav Olesen
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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:

Michaels Hjørne

Nu er det allerede mørkt når jeg møder og ligeledes når jeg 
går hjem. Vinteren nærmer sig med hastige skridt. Det er 
blevet koldere i vejret og nødtvunget har jeg fundet vinter-
jakken frem - inden længe skal jeg sikkert også til at skrabe 
is af forruden.
Men samtidig går vi også den hyggelige tid i møde og flere 
er så småt begyndt at tale om julegaver, planlægge julefro-
kosten og bestille togbilletter, så familien kan besøges i den 
anden ende af landet. Og så skal vi jo ikke glemme jule-
godterne… Apropos julegodter, så har restauranten noget i 
ærmet og det kan du læse mere om længere nede.

Status for 2008
Når jeg kigger tilbage på året der næsten er gået, så har det 
været meget positivt i alle henseender. 
Foråret startede flot med 43 dage uden en dråbe regn og 
en bane som hurtig viste sig fra sin allerbedste side. Vi har 
gennem sæsonen fået utrolig megen ros for banen – både 
fra medlemmer og greenfeespillere. Rygtet spredtes hurtigt, 
og vi havde i juli måned et rekord stort antal greenfeespil-
lere på Breinholtgård Golf Center!
Vi besluttede også at udvide driving range med nye udslags-
måtter, hvilket medlemmer og greenfeespillere har været 
begejstret for lige fra starten. I skrivende stund er vi ved at 
shine ”udslagshuset” op, så driving range fremstår flot. Nu 
mangler vi blot indspilsområdet og her er Frank Atkinson og 
Hardy Mathiasen ved at tegne det nye oplæg - så påbegyn-
der vi arbejdet i efteråret 2009.
Samtidig har par-3 banen også været en tur over tegnebræt-
tet og det nye forbedrede hulforløb vil være klar til sæson-
start 2009.
Sportsligt har året været utrolig godt. Breinholtgård Golf 
Klub skrev sig ind i Dansk golfhistorie ved at både herrerne 
og damerne kvalificerede sig til den absolutte top, Nykredit 
Elitedivisionen – en præstation der kun er set mage til to 
gange tidligere.
Så indtil videre har 2008 på Breinholtgård Golf Center været 
et pragtfuldt år! 

Skal du spille i 2009? 
I november afholdes der som sædvanlig generalforsamling 
i Breinholtgård Golf Klub, hvor blandt andet kontingentet 
for 2009 vedtages (se andet sted i bladet). Men det er også 
nu du skal meddele om du eventuelt ønsker at melde dig 
ud af klubben af den ene eller anden årsag. Ligeledes hvis 
du ønsker at ændre din status fra aktiv til passivt medlem. 
Ifølge vedtægterne for Breinholtgård Golf Klub skal du med-
dele skriftligt hvis du ønsker at melde dig ud eller vil ændre 

din medlemsstatus. Dette skal ske senest den 15. december, 
enten ved at du sender mig et brev eller en e-mail.
Vi har i år haft nogle få medlemmer, der ikke har betalt til 
tiden og spillet gratis det meste af sæsonen. Dette kan og 
vil vi ikke acceptere, hvorfor der fra 2009 indføres en stren-
gere opfølgning og kontrol. Den 1. februar 2009 udsendes 
kontingentopkrævningerne. Den 15. maj vil de, der endnu 
ikke har betalt, blive slettet som medlem. Dette er til glæde 
for dig, der selvfølgelig betaler kontingentet til tiden. Sam-
tidig skaber vi også plads til nye medlemmer, som står og 
tripper for at komme ind i klubben.

Gratis gløgg og æbleskiver
Som nævnt i første afsnit, så nærmer tiden sig hvor vi skal 
forkæle os selv og hinanden med julegodter. Her vil Re-
stauranten gerne gå forrest, så Morten og hans ”nissepiger” 
byder på gratis gløgg og æbleskiver den 1. december fra kl. 
15.00 til 18.00. Så mød op – og ta’ gerne familie, børn og 
børnebørn med til en hyggelig eftermiddag i julens tegn!
Sluttelig vil jeg takke for sæsonen 2008, der synger på sid-
ste vers og samtidig ønske dig og din familie en glædelig 
jul og et godt nytår!

Michael Klose
Golf Manager
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For mere end ét år siden planlagde Danske Banks golfklub i 
København et DM for ansatte i koncernen. En af vore betin-
gelser for afviklingen var, at det skulle ske over to dage med 
et hotel i nærheden, der kunne huse 100 personer.
Valget af baner faldt på Breinholtgård og Kaj Lykke i Es-
bjerg-området, da vi samtidig kunne få en fornuftig aftale 
med Hotel Britannia for overnatning for samtlige deltagere.
Når det blev Breinholtgård, så skyldtes det blandt andet at 
banen skulle være forskellig fra Kaj Lykke banen, men også 
for holds vis nem at spille for 100 spillere i en gunstart. Des-
uden skulle klubhusfaciliteterne være i orden til at bespise 
op til 100 spillere, ligesom der skulle være en velassorteret 
golfshop og gode træningsmuligheder.
I løbet af nogle få dage i efteråret 2007 var alle aftaler på 
plads, indtil vi måtte flytte hele arrangementet på grund 
af DGU’s planlagte datoer for afvikling af klubmesterskaber. 
Det viste sig senere, at vi også kolliderede med et internt 
arrangement for de 5000 ansatte i Danske Bank så endnu 
engang måtte vi bede om flytning af arrangementet. Så var 
udfordringen ”bare”, at det var Ryder Cup-weekenden.
Det hele blev koordineret med Michael Klose, og alt er forlø-
bet fuldstændigt gnidningsløst via mail og telefon. Et besøg 

cirka en måned før viste, at vi var på rette spor, da alt var 
klar vil os – inklusiv aftaler med Morten i restaurationen. Og 
med en adgangskode til Golfbox, kunne vi planlægge turne-
ringen fra flere sider. 
Vi nåede til den 20. september, hvor 100 forventningsfulde 
deltagere mødte op. Dejligt vejr, næsten vindstille og alt 
var klar, bortset fra at alle greens var priklet. Det var i hvert 
fald ikke svært for nogen at ramme hullet – der var masser 
af dem. Men som man kan se på det – så var det ens for 
alle. Og vi fik ikke brug for tudekiks. 
Spillet forløb dejligt og vores medbragte hjælpere kunne 
nøjes med at uddele sandwicher, vand, frugt m.v. og undgå 
at bemærke noget om spilletempoet. Alle 100 deltagere (der 
blev spillet både slagspil og stableford) var færdige på 4 
timer og 45 minutter. 
Scorekort blev afleveret, den obligatoriske øl drukket og alle 
satte kursen mod Hotel Britannia, til aftergolf. Her var der 
lokal Fanø-bryg til velkomsthilsen, middag og social hygge 
og naturligvis Ryder Cup, inden det blev til nogle timers 
søvn, inden vi skulle til Bramming.
Også her var runden spillet på 4 timer og 45 minutter og så 
var vi klar til samlet præmieoverrækkelse, med lokalt islæt 
på vinder pladserne.
Hos damerne vandt Dorthe Lykke-Kjeldsen A-rækken 
(slagspil), Jeanne Mikkelsen (Nykøbing Falster) B-rækken 
(stable ford). Hos herrerne vandt Kasper Lyskjær (Fyn) A-
rækken (slagspil) og Henrik Harbeck B-rækken (stableford). 
Brutto vinder blev Kasper Rank (Fyn).

Sidst men ikke mindst alle vinderne, Jeanne Mikkelsen, Dor-
the Lykke-Kjeldsen, Kasper Rank, Henrik Harbech og Kasper 
Lyskjær, samt til venstre Ulrik Hansen, formand for Golfklub-
ben i Danske Bank København.

På vegne af bestyrelsen i Danske Banks Golfklub vil jeg 
hermed bringe en tak for lån af jeres faciliteter og dejlige 
bane.

Ulrik Hansen
Formand for Golfklubben i Danske Bank København

Danske Bank Golf på besøg

Nr. 3 og 2 samt vinder af A-rækken, Damer: Gertrud Kirk, 
Esbjerg, Martha Sørensen, Vejen og Dorthe Lykke Kjeldsen, 
Breinholtgård.

Tre spillere på hul 9, Sletten, på vej mod green og klubhus.
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Vinteren nærmer sig og vi må forberede os på den for golf-
spillere noget mere kedelig tid på året.
Hvis vejret tillader det, vil vi igen i år spille til sommer-
greens i den udstrækning det er muligt. Skoven 1 og 7, 
samt Sletten 1 vil dog have permanente vintergreens.
Greenkeeperne har travlt med mange forskellige opgaver i 
den mørke vintertid. Blandt andet skal hele banen bortset 
fra rough vertidrænes. Dette medfører, at der på skift kun 
vil være to sløjfer åbne i hele vinterperioden.

Banen
Vi prøver i år på at etablere en lidt mere spændende vinter-
bane (nogle vil mene sværere). 
Der etableres provisoriske teesteder udenfor de normale 
teesteder. Nogle steder udlægges der måtter for at skåne 
græsset (Se billede 3 og 5).

Spilleregler
Alle vintergreens forsynes med et orange flag som forbliver 
på disse hele sæsonen (Se billede 2).
Når der skal spilles til vintergreens, placeres et orange flag 
ved 1. teested på hver sløjfe med teksten: ”Bemærk der 
spilles til vintergreens” (Se billede 1).

Det betyder, at selv om der står et flag i hullet på sommer-
greens skal der spilles til vintergreens. 
Hvis det bliver tøvejr, og sommergreens bliver frostfri i løb-
et af dagen vil sommergreens igen blive åbnet. Dette til-
kendegives ved at de orange flag ved teestederne fjernes og 
at golfbil nr. 6 kører rundt på banen med et blåt flag (Se 
billede 4). Når spillerne tydeligt har bemærket bil og flag, 
kan de afgøre, om de vil spille resterende huller til sommer-
greens.
Vores hjemmeside vil ligeledes give denne information.

Hvor der er placeret måtter, skal man stå på selve måtten 
og bolden slås fra måtten, hvor markeringerne er samlet ved 
måtten (Se billede 3). Der bliver boret huller i måtterne til 
normale tees. De der spiller ofte kan med fordel investere i 
gummitees, som alligevel er nødvendige i en frostperiode. 
Når markeringerne er som vist på billede 5, er der frit valg 
om man vil bruge måtten eller slå fra græsset.

Undgå at gå henover de normale teesteder. Al trafik på 
denne årstid slider hårdt på dem.
Når græsset holder op med at gro skal vi spille fra måtter 

Breinholtgårds vinterbane sæsonen 2008 – 2009

Billede 1: Flag som viser at der spilles til vintergreens. Place-
res ved 1. teested på de åbne sløjfer.

Billede 2: Vintergreen med permanent orange flag. Billede 4: Såfremt forholdene gør det muligt senere på dagen 
at spille til sommergreens kører denne golfbil rundt med et 
blåt flag. Man kan så vælge at gå over til at spille til som-
mergreens.

Bilede 3: På enkelte teesteder placeres måtter. Der skal slås 
fra selve måtten når markeringerne står samlet ved måtten.
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ude på banen. Pro-shoppen er leveringsdygtige i forskellige 
modeller.
Måtterne skal bruges på fairway, semirough og på forklæ-
derne. Altså ikke i rough og på teestederne.
Der vil være river i bunkers. Det er alligevel tilladt at lægge 
op indenfor et scorekort i bunkeren, dog ikke nærmere fla-
get. Brug riven alligevel så er det lettere at finde et plant 
sted at lægge op på. Riv også andre spor i din nærhed når 
du alligevel er i bunkeren.

Husk stadigvæk at rette nedslagsmærker op; det er om mu-
ligt endnu vigtigere om vinteren. Greens tager næsten uop-
rettelig skade, hvis dette påbud ikke overholdes.
Skulle man være så uheldig at slå sin bold ind på en lukket 
sommergreen, må bolden ikke hentes før sommergreens er 
åbnede. Lempelse efter regel 25.1.b 

Overtrædelse af vinterspilleregler:
Alle vore normale regler skal naturligvis overholdes, men da 
overtrædelser af nogle af ovenstående punkter har forskelli-
ge følger for banen, vil der også være forskellige sanktioner.
Der vil blive slået hård ned over for:
• Færdsel på lukket green
• Manglede brug af måtte.

Andre oplysninger
Der vil fortsat blive kørt banekontrol
Kørsel med golfbiler: Sekretariatet og pro-shoppen vil være 
opdateret om status.
Et ”simpelt” kort over vinterbanen vil være ophængt på op-
slagstavlen under medlemsinfo.

Greenfee priser og rabatter: Se separat opslag.

Spørgsmål – gode ideer
Når dette læses har arbejdet med at etablere vinterbanen 
været i gang et stykke tid. Der har været ros og ris, som har 
medført forskellige justeringer. Er der nogen som har spørgs-
mål og/eller gode idéer, så kontakt baneudvalget gerne via 
undertegnede på kel@tuegruppen.dk eller mobil 20492332.
Det kan allerede nu konstateres at vinterteesteder er et 
emne som optager mange medlemmer. 

Vi prøver at få det bedste ud af forholdene i år og have fo-
kus emnet inden næste vintersæson. 

Knud Erik Laursen
Formand for Baneudvalget

Information fra
Greenkeeperne
Hvorfor er teestederne allerede flyttet ud?
Vi ville meget gerne kunne holde teestederne åbne indtil 
november – og det kommer vi også til! Men før vi kan dette, 
er det nødvendigt at skifte græssorten på teestederne ud. 
Lige nu har vi ”Rødsvingel”, som ikke er den rette græssort 
til vores teesteder. For at få teesteder der kan holdes åben 
længere, bliver teestederne tilsået med ”Rajgræs”, der er en 
bedre og mere modstandsdygtig græssort. Det betyder så, 
at vi kan holde de oprindelige teesteder åbent helt indtil 
1. november – plus/minus nogle dage. Få at få optimale 
vækstbetingelser for denne eftersåning, har det været nød-
vendigt at proppe og efterså teestederne omkring den 1. 
oktober og du kan allerede nu se at de nye frø er begyndt 
at spire og de står godt beskyttet mod vejr og vind i prop-
hullerne. 

Vintergreens
Som de forgangne år bestræber vi os på at holder sommer-
greens åben hele vinteren. Dog bliver vi nødt til at lukket 
sommergreens bl.a. pga. frost, rim, sne og kraftig nedbør, så 
greens ikke lider unødig overlast med det resultat at vi får 
dårlige greens til næste forår/sommer. 
Vi har allerede flyttet Skoven 1 og 7, samt Sletten 1 ud på 
vintergreens, hvilket skyldes eftersåning af de sidste 100 
meter af fairway. Dette er nødvendigt, da vækstlaget på 
disse tre fairways hovedsageligt består af ler og silt, som 
gør at fairways er meget smattede. Vi forsøger at udbedre 
vækstlaget. Blandt andet har vi tilført 18 tons sand på hver 
af disse tre fairways. Dette er en langsommelig proces, men 
med årene vil fairways blive mere tørre og spilbare om vin-
teren.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne

Bilede 5: På enkelte teesteder placeres måtter. Der må slås fra 
selve måtten eller udenfor når markeringerne er som vist her.
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Fra Begynderudvalget:
TAK TIL VORE SPONSORER!
Den populære Onsdagsmatch i Breinholtgårds begynderregi 
har i 2008 været spillet gennem fem måneder (april – sep-
tember). Matchen er åben for alle klubbens medlemmer, og 
det gennemsnitlige deltagerantal har været på 55 spillere. 
Takket være vore gavmilde sponsorer, rabatter og lejligheds-
vise gaveydere er der ved hver match uddelt præmier til 
mindst en tredjedel af spillerne. Det er en sand fornøjelse 
og vi vil gerne fra Begynderudvalgets side sige EN STOR TAK 
til:
Vestjysk Bank, som er vor hovedsponsor – også i 2009
Tømrerfirma Erik Andersen – Primo vinduer
Bakke Auto – Mazda og Suzuki forhandler
Bravo Tours (hole in one præmie)
ESE Holding A/S
Fodklinik Let-På-Tå, Hjerting
LM Transport
Massør og zoneterapeut Erling Nancke, Gjesing
Minnesota Consult ”Vendepunktet”
Nykredit
Proshoppen v/ Janet og Frank Atkinson
QA Consulting A/S
Restaurant Breinholtgård
Slagter Viggo Theilgaard
Samtidig håber vi selvfølgelig, at I som vore venner fortsat 
vil sponsorere præmier til Onsdagsmatcherne i 2009.

Til medlemmerne:
STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS.

På gensyn til foråret
Venlig hilsen

Begynderudvalget

Regelstof til vinterlæsning:
Den mørke tid står for døren, og mindre tid kan tilbringes 
på golfbanen. Alligevel kan man dygtiggøre sig ”ved jule-
lampens skær”! Golfreglerne – både de autoriserede og 
populærudgaverne – er godt læse- og diskussionsstof, som 
man kun kan blive en bedre golfspiller af at kende og kunne 
anvende i sit spil.
I 2008 kom der som bekendt nye golfregler, gældende for de 
næste 4 år. 

Klubben har indkøbt
DGU’s regelbog, som alle golfspillere bør have i sin bag (25 
kr.).
Desuden har klubben
Golf i tegninger og bobler (40 kr.)
Kom i gang - golf for begyndere (25 kr.)
Hurtigere golf, bedre golf og (10 kr.)
Kom videre – golf for øvede (25 kr.).
Disse bøger og pjecer kan købes hos Michael på kontoret. Vi 
opfordrer venligst ”klubber i klubben” til oplyse deres med-
lemmer om materialet.
Juniorudvalget har et særligt hæfte Kom i sving – golf for 
juniorer, som fås ved juniorudvalget.

Klubbens regeludvalg er under reorganisering, men allerede 
nu er der regelquiz på hjemmesiden, og der vil komme et 
indlæg i hvert klubblad om fortolkning af en regel eller 
udredning af en hændelse under spil, måske også regel-
spørgsmål til besvarelse. Vi har tanker og planer, der bliver 
bekendtgjort, når de realiseres.
Vær godt rustet og anskaf det nye regelmateriale. Husk at de 
nye regler gælder til år 2011, men allerede er trådt i kraft.

Med venlig golflitteratur-hilsen
Bodil Eskildsen

Indkaldelse til
Generalforsamling

Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling
torsdag, den 27. november 2008, kl. 18.00 i klublokalet

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed 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 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen
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I forbindelse med afslutningen af Ribe Amts Junior Tour, der 
blev afviklet i Breinholtgård, opstod der en hændelse, som 
alle kan lære noget af.
Situation: Der spilles slagspil, single. To spillerne slår ud fra 
1. tee på Skoven og spiller hullet færdigt. Begge spillere går 
videre til anden tee. Da den første spiller (A) har slået sit 
drive, siger han til sin modspiller (B): ”Du slog da vist dit 
drive på 1. tee fra et forkert sted – tror du ikke?” B svarer 
at det kunne da vist godt være, og slår sit drive fra 2. tee. 
A og B er derefter en smule usikre på situationen, og be-
slutter derfor bare at spille videre. Da spillerne kommer ind 
for at aflevere deres scorekort, fortæller begge spillere om 
ovenstående til Komitéen, der herefter beslutter at diskvali-
ficere spiller B! Og hvorfor så det!

Teestedets begrænsning i siden er i dette tilfælde markeret 
ved træklodser. Teestedets udstrækning i længderetningen 
går fra en tænkt linje imellem teestedsmarkeringerne og to 
køllelængder bagud. Teestedets ydre grænse svarer i øvrigt 
til den ydre side af teestedsmarkeringerne. Spilleren må 
gerne stå uden for teestedets afgrænsning og spille bolden, 
der dog skal være inden for denne. Som anført var der tale 
om slagspil, hvorfor regel ”11-4, b” benyttes. Spilleren der 
driver fra et sted uden for teestedets afgrænsning ikendes 
automatisk to strafslag og skal slå et nyt slag – denne gang 
inden for teestedets afgrænsning. Såfremt spilleren slår et 
slag fra næste teested, uden forud herfor at korrigere fejlta-
gelsen på foregående hul, da er spilleren diskvalificeret. 
Havde A og B spillet hulspil, var B ikke blevet straffet, men 
A kunne med det samme have kaldt det første slag tilbage 
og bedt B om at slå et nyt slag inden for teestedets af-
grænsning.

Hvad kunne man have gjort eller hvad bør vi alle tænke på 
såfremt en lignende situation skulle opstå? Vi skal selv være 
opmærksom og være modspillere behjælpelig med at spille 
fra det rigtige sted i forbindelse med slag fra et teested. 
Havde spiller B, inden han havde slået ud på næste hul, ret-
tet fejlen, ville han alene have modtaget to strafslag og var 
ikke blevet diskvalificeret. Slaget uden for teestedet og alle 
mellemliggende slag, før han retter sin fejl, tæller ikke med 
til hans score.

Kim Meyer
Medlem af Regeludvalget

Med årets sidste Elite-Am, går sæsonen også på hæld for 
Breinholtgård Erhvervsklubs aktiviteter. Det har været et 
travlt, men også et spændende år. Vi har været glade for 
den tilslutning, der har været til vore arrangementer for 
vore medlemmer. Vore medlemmer har også ydet stor opbak-
ning i forbindelse med eliteholdenes kampe - både på hjem-
mebanen, som i år har været uindtagelig for modstanderne, 
men sandelig også på udebane i de afgørende kampe. 
Med oprykningen til golfens superliga, nemlig Nykredit Eli-
tedivisonen for både herrer og damer, har klubben godt og 
grundig sat sig på toppen af danske elitegolf. Fra at være 
en rigtig god klub med fokus på klubgolferne, har vi nu lige 
pludselig også en klub, hvor eliten vækker beundring og re-
spekt i golfkredse. Om bredde skaber elite eller omvendt skal 
jeg lade være usagt, men at være god på begge områder er 
nu ikke så ringe endda.
Hvis de to flotte oprykninger ikke blot skal være en døgn-
flue, kræver det naturligvis en ekstra fremadrettet indsats. 
Dels organisatorisk og dels økonomisk. Den organisatoriske 
del ønsker erhvervsklubben ikke at præge, men ikke desto 
mindre følger nøje.
Den økonomiske del er vi allerede i dag er væsentlig del 
af, i kraft af vore mange medlemmer, som støtter elite- og 
ung domsarbejdet i golfklubben. Vi har et ønske om, at vi 

fortsat kan være med til at gøre en positiv forskel på dette 
arbejde, og overvejer derfor mulighederne for at tilføre 
flere midler fra 2009. Vi tror de aktiviteter som afholdes fra 
vore medlemmer sammenholdt med det gode formål, nemlig 
støtte til elite og ungdom, kan sikre os fortsat opbakning 
for nuværende medlemmer, men sandelig også en ekstra til-
slutning fra nye medlemmer. 
Såfremt du har lyst til at høre mere om et medlemsskab af 
erhvervsklubben, eller kender firmaer eller personer som 
kunne have interesse i det, så tag fat på en fra erhvervs-
klubbens bestyrelse for en grundig orientering, blandt andet 
om vore mange medlemsaktiviteter. 
Esbjerg ønsker at være Idrætsby nummer 1. Det har vi på 
Breinholtgård gjort vort til, på den sportsgren vi alle holder 
så meget af. Derfor bliver det spændende at se hvilken op-
bakning det vil give fra kommunal og idrætspolitisk side. 
Men erhvervsklubben er i arbejdstøjet. 

På Breinholtgård Erhvervsklubs vegne 
Sven Jensen 

Formand

Du kan læse meget mere om Breinholtgård Erhvervsklub på 
hjemmesiden: www.breinholtgaarderhvervsklub.dk og der er i 
dag ca. 75 firmaer som er medlem.

Erhvervsklubben er trukket i arbejdstøjet

Golfregler – erfaringer og vidensdeling!
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JUNIORSIDERNE

Året i Juniorafdelingen
Så er endnu en golfsæson ved at være gået og vi har i ju-
niorafdelingen endnu engang haft mange aktiviteter over 
hele sæsonen.
En del af aktiviteterne er gengangere fra de foregående år 
og vi kan heldigvis konstatere, at de unge golfspillere er 
glade for dette og bakker op omkring disse tiltag.
Vores ”faste juniordag” er fredag, hvor vi afvikler en 9-hul-
lers match og hvor nye golfspillere gennemgår de faste 
”optagelses-prøver” for at modtage et bagmærke. I år har 
Mariann Lindberg været ansvarlig for matcherne og har fået 
løbende hjælp af forældre. Denne hjælp er nødvendig og vi 
takker alle der har været med og vil gerne opfordre dem (og 
andre) til at byde ind igen til næste golfsæson, så succesen 
kan fortsætte!
En fredag i hver måned spilles STATOIL Open og også her er 
der mange juniorer der spiller med og hygger sig efterføl-
gende.
Til alle nye juniorer har Kenneth Erlandsen i år været an-
svarlig for, at spillerne gennemgår alt med hensyn til golf-
regler og spil på banen. Dette område er meget vigtigt og 
Kenneth har gjort et stort arbejde for at imødekomme alle 
nye juniorer’s ønsker, så de kunne komme igennem alle prø-
ver og blive klædt godt på til spillet på banen.
I løbet af året er der også blevet spillet den traditionelle 

Ribe Amts Junior Tour, hvor Peder Larsen har været ansvar-
lig holdleder. Ni klubber spiller om en vandrepokal og for-
håbentlig er det ikke gået forbi nogens opmærksomhed at 
Breinholtgård Golfklub i år har vundet denne pokal. Sidste 
gang var i 1995, så at pokalen endelig skal pynte i klublo-
kalet indtil næste sæson er vi med god grund rigtig stolte 
af. Udtagelsen af disse 15 juniorer har hidtil været efter 
”først til mølle - princip” og måske ændres det fremover, 
idet vi gerne skulle kunne repræsentere lige mange spillere 
i hver række. Et STORT tillykke til de 30 forskellige spillere 
der i år har deltaget og spillet pokalen til vores klub.
I distrikt 3 er der afholdt Junior Distrikt Tour og Mini Tour. 
Her har Mikkel Meyer Hansen, Anders Møller Jensen, Frede-
rik Wehner, Jacob Gammelgård, Jakob Dam, Morten Dam, 
Mads S. Larsen og Chris Erlandsen deltaget. Mads fik en flot 
2. plads på Mini Tour og Jakob Dam blev nummer fire. I 
U16-rækken blev både Anders og Frederik blandt de 8 bed-
ste (henholdsvis nr. 2 og 5), så de var dermed udtaget til 
distriktets Ryder Cup hold som i efterårsferien skulle spille 
mod de øvrige fire distrikter. Her fik de to BGK-spillere en 
kæmpe oplevelse og kunne sammen med de andre jyske og 
vestfynske spillere nyde en velfortjent sølvmedalje, da Super 
Cuppen var færdig spillet. STORT tillykke til jer alle!
I DGU’s Holdturnering har vi haft flere hold med og i år var 
vi igen med helt fremme da vores U16 D hold havde spillet 

Endelig lykkedes det igen Breinholtgård Golf Klub at vinde Ribe Amts Junior Tour - her de af klubbens juniorspillere, som deltog på 
finaledagen.
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sig frem til Landsdelsfinalen. Holdet der består af Mads S. 
Larsen, Kelly Mc Teigue, Nick Mc Teigue, Chris Erlandsen og 
Jakob Dam blev dog slået i semifinalen af Silkeborg, men 
flot kæmpet til jer alle og STORT tillykke.
Gennem hele sæsonen har vi også været repræsenteret af 
juniorspillere på landets ranglister. Andreas Nordahl, Mathias 
Gladbjerg, Martin Johansen, Frederik Wehner, Mikkel Meyer 
Hansen, Laura Boe-Hansen og Lisa Lindberg har deltaget i 
flere forskellige ranglister. De har alle hver især haft flotte 
resultater og vi kan nævne at Lisa var i omspil om første-
pladsen i Gyttegård, hvor hun desværre tabte. Laura var med 
sin placering i Danish International Youth Championship i 
Smørrum den bedste danske spiller og Mathias blev nr. 4 i 
Jelling Junior Classic. Til disse turneringer er det som oftest 
de dygtigste danske junior- og ynglingespillere der deltager 
og som regel er der 72 deltagere. Også STORT tillykke til jer 
og pøj pøj i fremtiden.
Laura Boe-Hansen, der i år spiller sin sidste junior-sæson, 
har været fast ”mand” på klubbens 1. Divisionshold for 
damer og Lisa Lindberg har i år haft sin debut, ligesom Ma-
thias Gladbjerg har haft sin debut på 1. Divisionsholdet for 

herrer. Som bekendt er begge hold rykket op i Elitedivisio-
nen og hvem ved, om vi igen i 2009 skal se dygtige junior-
spillere være med på disse hold? Det håber vi på og ønsker 
jer held og lykke på vejen.
Af andre aktiviteter kan nævnes vores årlige Junior Cup, 
vores store boldopsamlingsdag, deltagelse på Talentkurser, 
STATOIL OPEN, Vennematch på par-3 banen, SommerCamp og 
andre sociale hyggearrangementer.
Jeg vil gerne benytte lejligheden i årets sidste klubblad til 
at takke ALLE i juniorudvalget for jeres store indsats. Uden 
jer havde vi ikke nogen juniorafdeling! TAK til alle vores 
spillere – vi glæder os til at se jer igen til næste år. 
TUSIND TAK til Erhvervsklubben og alle sponsorer. I er også 
en meget vigtig brik i vores dejlige sport. 
Tak til alle seniormedlemmer, der tager sig godt af vores 
juniorspillere på golfbanen og ”bak gerne op om vores er-
hvervsklubs medlemmer og sponsorer, så de kan bakke op 
om os”.
Rigtig god vintersæson til alle og på gensyn i 2009.

Dorte Gladbjerg
Juniorudvalgsformand

Klubben har mange unge talenter…
Det har vi faktisk selv været klar over her i klubben, men nu 
er det også konstateret i Dansk Junior Golf Akademi.
I september måned var fire af vores juniorspillere inviteret 
af DJGA til en ”Try out day” på Skjoldnæsholm. Deltagerne 
skulle gennemgå forskellige tests på golfanlægget så træ-
nerne ville dermed kunne se hvilket golf-teknisk niveau 
spillerne er på. Formålet med dagen var for DJGA at vælge 
golfspillere, der kunne udtages til forskellige regionshold 
over hele landet. Golfakademiet har været i gang i tre år og 
allerede været medvirkende til, at en del unge spillere nu er 
kommet ”i stald” hos DGU og udtaget til det danske Junior-
landshold.
De fire juniorer der deltog fra Breinholtgård var Lasse Boye, 
Lisa Lindberg, Frederik Wehner og Mathias Gladbjerg. Alle 
fire blev efterfølgende kontaktet af DJGA med positive 
tilbagemeldinger. Alle er de udtaget til regionsholdet med 
træning i Odense. Et stort skulderklap til Breinholtgård Golf 

Klub, hvor trænere, en velfungerende Erhvervsklub og ikke 
mindst god donation fra STATOIL v/Lars og Evelyn Johansen, 
har stor ære i at disse unge talenter nu får mulighed for at 
udvikle sig endnu mere indenfor golfen. 
Om alle fire takker ja til at skulle træne i Odense, er endnu 
ikke helt afklaret, idet der også er noget tilsvarende træning 
i ”støbeskeen” fra vores egne træner, men helt sikkert bliver 
det spændende at følge disse fire juniorer sammen med alle 
de øvrige dygtige talenter, vi mener, vi har her i klubben.

Dorte Gladbjerg

Lars og Evelyn Johansen fra STATOIL på Sædding Ringvej flan-
kerer her klubbens talenter, som netop er optaget på Dansk 
Junior Golf Akademi fra næste sæson
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Årets Juniorer
Vores trænerteam har igen i år udpeget en junior pige og en 
junior dreng, der i løbet af året har gjort sig bemærket på 
mange positive måder.

Årets Junior Dreng
Valget er i år faldet på Lasse Boye Theilgaard, der ifølge 
trænerne, har gjort sig bemærket ved, i løbet af meget 
kort, tid at spille sig ned i et flot handicap. Indenfor 4-5 
måneder har Lasse opnået et handicap mange kæmper for 
at få over flere år. Det gode spil på banen er selvfølgelig 
kommet efter rigtig meget træning på træningsbanen. Lasse 
har mere eller mindre boet på golfanlægget siden han blev 
meldt ind i klubben. 
Han er en glad og positiv dreng – en god kammerat og altid 
frisk med en runde golf. At han går op i sin sport kommer 
også til udtryk med lidt temperament og ærgrelse over ikke 
helt at leve op til egne forventninger. Han er i øvrigt opta-
get på Dansk Junior Golf Akademi, så det bliver med sikker-
hed meget spændende at følge ham i fremtiden. 
TILLYKKE med udnævnelsen og husk det forpligter! Held og 
lykke i fremtiden.

Årets Junior Pige
Valget er i år faldet på Lisa Lindberg og her har trænerne 
lagt meget vægt på Lisa’s deltagelse på Damernes Elitehold, 
hvor Lisa i sæsonen 2008 fik sin debut. Hun har spillet 
3. single og vundet to ud af tre matcher, samt delt den 
tredje match. Desuden har Lisa i ranglisteturneringer gjort 
sig bemærket ved i år at hente en anden, en tredje og en 
fjerdeplads. Herudover vandt hun B-rækken på Pige Tour I i 
Svendborg.
At det gode spil ikke gør det hele bemærkes ved at Lisa 
både til træning og til diverse aktiviteter i klubben har vist 

stor interesse og deltaget. Hun er en glad og sød pige som 
er vellidt i klubben – en dejlig kammerat og meget ivrig 
efter at spille golf. Har gennemført diverse DGU talentkurser 
og er optaget på Dansk Junior Golf Akademi for 2009 sæso-
nen. 
TILLYKKE med udnævnelsen til året Junior Pige 2008 og 
husk også det forpligter! Held og lykke i fremtiden og ikke 
mindst i Elitedivisionen i den kommende sæson…

STATOIL OPEN i 2008

Juniorafdelingen har en gang i måneden afviklet ovennævn-
te match, hvor alle frigivede juniorer kunne deltage. Der er 
blevet spillet 9 huller på Skoven, Sletten eller Ådalen og 
efterfølgende har der været fælles spisning og social hygge 
i klublokalet. 
Igennem året har spillerne samlet point og ved den sidste 
match kunne der så kåres en vinder for hele året. Der er ble-
vet spillet i fire rækker og i år gik STATOIL pokalerne til

Lisa Lindberg i A-Rækken
Chris Erlandsen i B-Rækken
Jakob Dam i C-Rækken
Jonas Søndergård i D-Rækken

Pokalerne blev overrakt ved Juniorafdelings afslutnings-
match og fra juniorudvalget skal lyde et STORT TILLYKKE til 
alle spillerne, samt en STOR TAK til STATOIL v/Lars og Evelyn 
Johansen for donation så dette supergode arrangement kan 
gennemføres. Ligeledes vil vi gerne takke forældre og andre 
frivillige der har hjulpet til ved disse matcher – og tak til 
restauranten for de mange lækre retter, der er blevet serve-
ret for juniorerne.

Assistenttræner Klaus Aagensen (t.h.) overrakte pokaler og 
gavekort til årets juniorer: Lisa Lindberg og Lasse Boye.

Jonas Søndergård, Lisa Lindberg, Chris Erlandsen og Jakob 
Dam blev de stolte vindere af Statoil Open 2008.
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På en rigtig skøn efterårs lørdag, den 
25. oktober, kunne vi afholde årets sid-
ste Juniormatch. 32 friske juniorer var 
mødt op for at spille 9 huller på sletten. 
Matchen blev afviklet i 3 rækker og der 
var mange fine resultater. VALTOR var 
endnu en gang sponsor for denne match 
(tusind tak for det). Efter matchen var 
der spisning i restauranten og kåring af 
årets junior dreng og pige. STATOIL vin-
dere og deltagere på Ribe Amts Junior 
Tour fik også pokaler for årets flotte 
resultater.
Vinderne i matchen blev:
A-rækken: Kevin Svarrer
B-rækken: Anders Møller Jensen 
C-rækken: Matias Thorup
Mariann fra juniorudvalget overrakte 
gavekortene til Pro shoppen sponseret af 
VALTOR.
Desuden var der præmie til tættest 
flaget på hul 6 og hul 9 og her var det 
Rikke og Lisa der vandt et par gode huer 
til vinter.

Mariann Lindberg (t.v.) overrakte præmierne til vinderne i årets afslutningsmatch, 
Valtor Junior Open: Matias Thorup, Anders Møller Jensen og Kevin Svarrer.

Valtor Junior Afslutningsmatch
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Sidste dag i klubben
Den 30. september havde Johan Kristensen sidste arbejds-
dag i Breinholtgård Golf Klub. Juniorudvalget havde som en 
overraskelse arrangeret en lille farvelmiddag, med pizza, so-
davand og tale, da dagens arbejde med juniorerne var forbi.
Her følger Juniorudvalgsformand Dorte Gladbjergs tale til 
Johan:

Kære Johan – kære Joe
Ja så står vi her… og jeg håber det lykkedes os at overraske 
dig en lille smule. Måske havde du regnet med bare sådan at 
smutte til Odense, uden vi lige fik sagt pænt farvel og tak. 
Der tog du fejl!! 
Vi i juniorafdelingen synes, du skulle have en ordentligt af-
sked og det er IKKE, fordi vi er glade for, du rejser fra os – 
for det er vi slet ikke!! Tværtimod skal du vide, at vi alle… 
både store og små har været utrolig glade for dig – både 
som person og som træner.
Du er en rigtig dejlig ung mand – du er kreativ – fuld af 
initiativ – en god legeonkel – en festabe og ikke mindst en 
super god golftræner og en særdeles dygtig golfspiller…
At du er kreativ og initiativrig kan vi se på din indsats med 
at arrangere træning på mange forskellige måder – lidt Ry-
der Cup på par-3 banen – golfrundbold og i år som noget 
nyt en sommer-camp for juniorerne. De deltagende havde 
nogle super herlige dage – var tideligt oppe og sent i seng.
Sidste år fik du og Mathias arrangeret en sjov match på par-
3 banen, som også gennemføres i år den 11. oktober som 
Breinholtgård Short Game Champignionship. 
Desuden er du i juniorudvalget også altid god med dine 
inputs og erfaring fra din egen tid som juniorspiller, når du 
deltog i rangliste og andre juniormatcher. Så her vil vi også 
savne dig…
Jeg kan se, at vores juniorer har det godt i dit samvær – De 
ser op til dig, som golfspiller og træner, men også din tøj-
stil smitter af - den er cool og du tør vise vejen. Vi har 
gennem dig fået mange dygtige juniorspillere og forhåbent-
lig vil fremtiden også vise, at blandt andet din trænerger-
ning er medvirkende til, at Breinholtgårds spillere kommer 
på landkortet.
Du er jo, som alle ved, en dygtig golfspiller og har i år prø-
vet lykken som pro – Vi håber din drøm går i opfyldelse og 
har med stor glæde fulgt din indsats på vores 1. hold. Det 
er lidt ærgerligt du ikke skal spille Elitedivision i BGK, for 
her er du også en stor gevinst for holdet – Du har i år stået 
for nogle meget spændende matcher og for os der har haft 
fornøjelsen af at se dig her, har du givet os mange gode 
golfoplevelser og vi har set alle sider af spillet!
Jeg har nævnt du er en festabe… og personligt har jeg 
haft fornøjelsen af dig på et dansegulv. Jeg har stadig mine 
tænder i god behold og er ikke i tvivl om, at du er en po-
pulær person. Du er vist meget aktiv ved din computer og 
facebook er specielt lige sagen.
Men Johan, det vi er her for, er jo faktisk at ønske dig held 
og lykke i fremtiden – Vi håber du kommer til at trives i 
Odense – hvem ved om vi i fremtiden kunne blive venskabs-
klubber?? Med dit initiativ kan alt jo ske…

Fra alle juniorer og forældre samt Breinholtgård Golf Klub, 
skal du have en lille ting med på din vej, så du ikke glem-
mer os helt – Endnu en gang: Tak for din store indsats og 
pøj pøj med dit liv på Fyn.

Johan Kristensen får her overrakt et ur af Juniorudvalgsfor-
mand Dorte Gladbjerg, som minde om sin tid med juniorerne i 
Breinholtgård Golf Klub.
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Breinholtgård vinder 
Ribe Amts Juniortour
Så er sæsonen 2008 spillet færdig. Den sidste turnering blev 
afviklet på hjemmebane, Esbjerg Golf Klub løb her med sej-
ren, men det var ikke nok til at ændre det endelig resultat. 
Breinholtgård vandt for første gang siden 1995 pokalen, 
efterfulgt af Kaj Lykke og Esbjerg på en delt andenplads. 
Dette fine resultat er vi meget stolte af, årsagen til denne 
succes er uden tvivl den rekordstore tilmelding der har væ-
ret igennem hele turneringen.
Stillingen blev:
1. Breinholtgård Golf Klub ...................................... 64 p
2. Esbjerg .............................................................56 p
 Kaj Lykke ..........................................................56 p
4. Skærbæk Mølle ..................................................36 p
5. Henne ..............................................................19 p
6. Varde ...............................................................17 p
7. Vejen ...............................................................13 p
8. Holsted ............................................................10 p
9. Fanø ................................................................. 8 p
Jeg vil også hermed gerne takke alle de forældre som har 
været behjælpelig med kørsel og de som har gået markør, 
håber at vi ses igen til næste år.
En stor tak skal også lyde til Frank Atkinson for den flotte 
bag, som blev udloddet som præmie i lodtrækning i match-
en i Breinholtgård.

Peder Larsen
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Ægteparturneringen 2008
Der har igen i år været god til-
slutning til den gennemgående 
ægteparturnering.
I år var der 48 par tilmeldte, 
fordelt på 8 grupper, hvor der i 
hver gruppe var seks par, som 
spillede alle mod alle.
Matcherne blev afviklet i pe-
rioden fra slutningen af april 
til midten af september.
Som altid er det hyggeligt, at 
møde andre ægtepar i denne 
turnering, hvor der spilles 
mixed greensome hulspil.
Den 27. september blev der så 
afholdt afslutningmatch, som 
blev spillet som en omvendt 
mixed foursome, hvor damerne 
slår ud fra gul tee og herrerne 
fra rød. Herefter var der afslut-
ningsmiddag med dejlig mad i 
restaurationen.

På gensyn i 2009
Hilsen Udvalget
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Lørdag den 4. oktober blev for den del af Breinholtgårds 
Elitetrup, der havde mulighed herfor, anvendt på såvel golf, 
som mere festlige aktiviteter.
For første gang blev der gennemført et ”Par-3 - Tre Kølle 
Mesterskab” på par-3 banen. 18 hullers slagspil scratch. I 
alt ca. 20 spillere og ledere fra Eliteafdelingen deltog, der 
på dagen vejrmæssigt var begunstiget af mere end rimelige 
betingelser for gennemførelse af matchen.
De første mestre i henholdsvis senior og junior ”Par-3 - Tre 
Kølle Mesterskab” blev for seniorer: Torben Nyborg og blandt 
juniorer Frederik Wehner.

Efter frokost blev den nu traditionelle halvårlige ”Breinholt-
gård Elite Putte Cup” gennemført. Formatet er 18 hullers 
slagspil, hvorefter de 16 bedste kvalificerer sig til 18 hullers 
hulspilsmatch, der gennemføres efter ”cup -princippet”.

Vandrepræmierne i ”Breinholtgård Elite Putte Cup”
Situationen var før matchen den, at de senest fundne me-
stre Frank Atkinson (senior) og Martin Johansen (junior) 
begge havde forfald, hvorfor der skulle findes nye mestre 
både hos seniorer og juniorer.
Efter indledningsvis udskilning og en række spændende 
matcher blev der fundet én ny mester hos både seniorer 
og juniorer. Da både seniorer og juniorer gennemfører også 
denne aktivitet ligeværdigt, var der mulighed for at en af 
Breinholtgårds dygtige juniorer i givet fald kunne vinde 
begge rækker.
Spændingen var stor indtil det sidste, hvor det skulle vise 
sig at Mathias Gladbjerg slog Rasmus Lykke-Kjeldsen i en 
tæt dyst, og dermed kunne erklæres for vinder i både se-
nior- og juniorrækken. Stort tillykke til Mathias, der nu må 
se frem til at skulle opbevare begge vandrepokaler indtil 
juni 2009, hvor den næste ”Putte Cup” gennemføres. 
En stolt mester, i både senior- og juniorrækken, et super 
resultat!
Afsluttende skal der tilkendegives en meget stor tak til 
sponsorerne på denne dag:

Bo Bedre, Danbor Service AS 
og GolfStore Breinholtgård

for sponsorering af de fine præmier til vindere og enkelte 
sekundære placeringer.
Allersidst! Putning bliver i sæsonen 2009 ekstra interessant 
for alle medlemmer af Breinholtgårds Elitetrup. Der vil blive 
gennemført et løbende ”Sæson Puttemesterskab”, hvor der 
vil være endog meget interessante præmier at spille om! 
Om aftenen var der spisning og fest i klubhuset for elite-
spillerne og påhæng – en god afslutning på en god sæson.

Kim Meyer
Holdkaptajn

Elitens sæsonafslutning – nye mestre fundet!

Frederik Wehner og Torben Nyborg - to stolte mestre!

Mathias Gladbjerg blev vinder af både junior og senior rækken 
i puttemesterskabet!
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Da jeg vendte hjem i begyndelsen februar 2008, efter at 
have været udsendt til Irak i næsten otte måneder, var jeg 
naturligvis glad for at være kommet hjem i hel tilstand. In-
gen tvivl om det. 
Men glæden blev ikke mindre af, at jeg få dage efter an-
komsten til Danmark blev kontaktet af golfklubben, som 
spurgte om jeg ville være holdleder for førsteholdet, og om 
jeg ville påtage mig opgaven, at igangsætte udarbejdelse 
af et oplæg til revideret mission, vision og målsætning for 
Breinholtgårds elite! Og jeg som troede jeg skulle hjem og 
slappe af! Jeg sagde, af en eller anden grund, ja til begge 
opgaver, og jeg vil her gøre status efter min første sæson i 
egenskab af holdkaptajn for Breinholtgårds 1. Divisions her-
rehold og indspiller til bestyrelsen.
At være holdleder eller ”captain” for en golfklubs bedste 
herrehold – og i øvrigt uanset om det er et dame eller her-
rehold – er i den angelsaksiske verden samtidig at betragte 
som et ærefuldt hverv. I visse dele af vores kulturkreds, 
hvor golfens glæder og udfordringer nydes, da er det faktisk 
en ære at blive valgt eller udpeget til dette hverv. Og for 
de som ikke skulle have bemærket det, så har det været 
en fantastisk oplevelse at være tæt på nogle af Danmarks 
bedste golfspillere, ved at være ”inside the ropes”, som man 
siger; at opleve fællesskabet og kammeratligt samvær i ram-
men af idrætten og ikke mindst, at være en af mange, der 
netop eller også i år, har bidraget til at Breinholtgård ved 
sæsonafslutningen er den stærkest repræsenterede golfklub 
i DGU Elitedivisioner fra og med sæsonen 2009. Husk - også 

dameholdet er i Elitedivisionen – så endnu engang godt 
gået til pigerne og Lis Boe-Hansen.
En fantastisk sæson fuld af positive oplevelser og udfor-
dringer er ved at være til ende og en ny sæson forestår lige 
om lidt. En sæson der bliver mindst lige så udfordrende som 
den afsluttede – om end ikke mere – og ligeledes en sæson 
der vil kræve maksimal støtte fra Breinholtgård Golf Klub og 
Breinholtgård Erhvervsklub, således at målsætningen om, 
at begge hold forbliver i respektive Elitedivisioner også ved 
afslutningen af 2009-sæsonen opfyldes. Ydermere skulle 
Breinholtgård gerne have mindst ét af de lavere rangerede 
hold rykket op i henholdsvis 3. eller 4. Division – samt have 
etableret et yderligere damehold i Danmarksserien. 

Så der bliver meget at se til og ganske naturligt behov for 
lidt flere hjælpere. Men det er sjovt at være leder i Brein-
holtgård – det har jeg ganske vist hørt indtil flere medlem-
mer sige indtil flere gange – også uden at være unde pres!
Stort tillykke og tak til alle spillere, trænere og ledere i og 
omkring elitetruppen for tålmodighed og samarbejde – og 
viljen til sejr! Også tak til familie og pårørende som må 
undvære spillerne ofte i indtil flere dage i træk. Tak for 

En holdkaptajn gør status og takker af for i år

Ved eliteafslutningsfesten den 4. oktober fik de to elitehold 
overrakt en erindringspræmie fra DGU for at vinde hver deres 
gruppe i 1. Division. Her damerne (fra venstre): Lisa Lindberg, 
Laura Boe-Hansen, Elisabeth Frimodt Joensen, Pernille Pors-
holt Dam, Dorthe Lykke-Kjeldsen og Min Guldberg-Hansen.

Også herrerne fik overrakt præmie (fra venstre): Danny Sejer, 
Torben Nyborg, Kim Brænstrup, Jacob Lykke-Kjeldsen, Johan 
Kristensen, Simon Madsen, Rasmus Lykke-Kjeldsen, Anders 
Kromann og Mathias Gladbjerg.

Kim Meyer
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åbenhed og dialog, gode forslag og vejledning. Det dúr!
Den anden opgave jeg nævnte i min indledning, vedrørende 
udarbejdelse af revideret vision, mission og målsætning for 
Breinholtgård Golf Klub og især Breinholtgårds elite blev 
færdiggjort midt på foråret. Oplægget har været drøftet af 
bestyrelse, eliteudvalget og i Erhvervsklubben. Ingen tvivl 
om at oplægget, der nu ikke længere er et oplæg, men den 
besluttede vision, mission og målsætning for Breinholt-
gård Elite, er meget ambitiøst og indeholder høje mål. Men 
skal vi forblive at være en af Vestjyllands, ja måske en af 
Danmarks bedste og mest innovative klubber, og samtidig 
sportsligt bevæge os og forblive på allerhøjeste niveau, da 
skal målene også sættes derefter. Ydermere da understreger 
oplægget Breinholtgård vision, mission og målsætning også, 
at der i høj grad er sket en prioritering til fordel for de 
næste generationer der forventeligt skal overtage ansvaret 
for at repræsentere Breinholtgård på allerhøjeste niveau 
nationalt. 
Golfklubben er i gang med en sportslig positiv udvikling, 
Breinholtgård Erhvervsklub er inde i overvejelserne om yder-
lige udvikling; nu udestår det så at se, hvorvidt Breinholt-
gård Golf Center også påbegynder udviklingen. Måske er be-
grænsningerne større end mulighederne herfor – hvem ved!
Afsluttende – endnu engang – specielt tak for samarbejdet 
med ”drengene” omkring førsteholdet, tilknyttede trænerne 
og Eliteudvalget. Vi ses i sæsonen 2009! Og husk – sæsonen 
2009 starter 1. november 2008 – det er ganske vist! 

Kim Meyer
Holdkaptajn

TOTEMPO Biler Classic 2008, 

28. september 2008, 65 deltagere

Række A Netto

1 Lauridsen, Brian .................................................  70

2 Lindved, Jens .....................................................  71

3 Larsen, Vilhelm ...................................................  75

4 Skytte, Morten ....................................................  76

5 Jørgensen, Keld ..................................................  76

Række B Point

1 Lauridsen, Susanna .............................................  37

2 Hansen, Peter Meyer ............................................  34

3 Mathiesen, Poul Erik ............................................  33

4 Nørgaard Lauridsen, Anders ..................................  33

5 Nielsen, Kurt ......................................................  33

Række C  Point

1 Bill, Jes Peter .....................................................  37

2 Valeur, Karsten ...................................................  34

3 Jacobsen, Arne ...................................................  33

4 Christiansen, Jørgen ............................................  30

5 Kristensen, Brian ................................................  30

Resultatsiden

Elite-Am 2008
Fredag den 10. oktober afholdt Breinholtgård Erhvervsklub 
efterårets Elite-Am. Ialt deltog 24 hold bestående af tre 
amatører og en elitespiller.

Stillingen blev som følger:
Individuelt Elite: Point
1. Kim Brændstrup  .................................................  36
2. Rasmus Lykke  ....................................................  35
3. Torben Nyborg  .....................................................34
Individuelt A-række
1. Lilli Frøkjær  ......................................................  40
2. Carsten Kryth  ....................................................  34
3. Jan Hegner  .......................................................  34
Individuelt B-række
1. Anders N. Lauridsen  ...........................................  38
2. Anders W. Larsen  ...............................................  36
3. Jakob H. Damgaard  ............................................  34
Tættest snoren
Skoven 1, Jørgen Wium  .....................................  0,01 m
Skoven 1, Danny Sejer  .......................................  0,01 m
Sletten 1, Rasmus Lykke-Kjeldsen  ........................  0,48 m
Sletten 1, Torben Nyborg  ...................................  0,11 m
Nærmest flaget på par-3 huller
Skoven 5, Arne Elgaard  ......................................  2,22 m
Skoven 8, Morten Gladbjerg  ................................  0,38 m
Sletten 4, Rasmus Lykke-Kjeldsen  ........................  1,20 m
Sletten 6, Gert Andersen  ....................................  2,93 m
Sletten 9, Kim Brændstrup  .................................  2,53 m
Holdldturneringen  Point
1. Nybolig Erhverv  ................................................ 117
2.  A/S Erik Andersen  ............................................. 117
3. Viking  ............................................................. 116

Vi takker alle for en god dag og specielt vore sponsorer, 
som er: Hans Smed, Art Service, Carl Backs, Esatryk, Sæd-
ding Malerfirma, Restaurant BGC, West Diesel, Foga Aps, 
Slagter Theilgaard, Comtex Int. Aps, Esvagt, Nykredit, A/S 
Erik Andersen, Viking, Esbjerg Erhvervsgulve, Danske Bank, 
Sydbank, Den Jydske Sparekasse og Bo Bedre.

Hilsen Børge
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Afsender:
Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19
6710 Esbjerg V
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