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Sol og regn = afklip 
 

Store mængder sol og regn, har 

givet helt optimale vilkår for at 

græsset gror. 

Dette giver dog ekstra udfordringer 

for greenkeeperene, som klipper og 

klipper, for at holde det nede. 

At græsset gror hurtigere end prøvet 

før, medfører at der kan forekomme 

afklip på banen. 

 

Tak for din for forståelse. 

 

Hardy 

   
 

 

 

Now the fat lady sings... 
 

 

 

Så nærmer dagen sig hvor jeg skal lukke døren til glasburet for sidste gang. Fredag 

d. 12. august bliver sidste dag sammen med Mogens, men Mogens er jo heldigvis 

flyveklar og top motiveret til hverdagen herude med Jer. 

 

Tusinde tak til Jer alle for en forrygende tid på Breinholtgård. Hver især har I bidraget 

til en spændende arbejdsplads, hvor ikke én dag har været ens. Jeg kan stadig bliver 

overvældet når jeg tænker tilbage på alt det jeg har lært siden februar 2015. Alle Jer 

fantastiske mennesker jeg har mødt. Nogle har jeg lært bedre at kende end andre. 

Men fælles for alle har dog været Jeres store interesse for banen, omgivelserne og 

hinanden . Alt sammen det der i sidste ende GØR en klub.  

 

Som jeg har skrevet mange gange før, så har I vist mig hvor enestående en klub 

Breinholtgård Golf Klub er. Magen til frivillighed skal man lede længe efter. Mange af 
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mine kolleger rundt i landet er rent ud sagt r.. misundelige :-).  

 

Jeg har sagt farvel til mange af Jer, og min krop er i seriøst underskud af salt, efter 

allerede mange tårer grædt!. Til dig som jeg ikke når at give hånden eller et klem 

som farvel, vil jeg hermed sige TAK for nu. 

Vi ses på banen eller i bybilledet et sted. 

 

Pas godt på hinanden. 

 

Carina 

 

 

 

Klubmesterskab 2016 

 

Afholdes lørdag den 20. og søndag den 21. august. 

Der spilles i 10 rækker, dog skal der være mindst 4 tilmeldte i en række for at 

den gennemføres. 

 

Junior Pige og Junior Drenge spiller 2 x 18 hullers slagspil, der afvikles lørdag. 

 

Dame, Herre, Midage Dame og Midage Herre spiller 2 x 18 hullers 

slagspilkvalifikation, der afvikles lørdag. 

 

De 4 bedste i hver række går videre til hulspil der afvikles søndag, 

semifinaler om formiddagen og finalerne om eftermiddag. 

 

Junior Pige og Junior Drenge kan kvalificere sig til hulspillet sammen med 

henholdsvis Dame og Herre rækken 

 

Senior Dame, Senior Herre, Veteran Dame og Veteran Herre spiller 2 x 18 

hullers slagspil, der afvikles med en runde lørdag og en runde søndag. 

 

Alle spiller fra scratch. 
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Tilmelding via Golfbox. 

 

Læs mere på hjemmesiden. 

  

 

 

 

Hjælpere søges til 

klubmesterskaberne! 

  

BGK årlige klubmesterskaber afholdes lørdag den 20. og søndag den 21 august. 

I forbindelse hermed mangler vi hjælpere til scorerapportering således at tilskuerne 

og andre interesserede kan følge slaget gang på skærmen i Restauranten og på 

Golfbox.   

  

Vagtperioderne ligger ikke endeligt fast, da deltagerantallet endnu ikke er kendt, 

Men med foreløbige tider ligger de således: 

Lørdag: kl. 8 – 12, kl. 11 – 15 og kl. 15 – 18 

Søndag: kl. 10 – 13 og kl. 13 - 16 

  

Send en mail til turnering.bgk@gmail.com hvis du har tid og lyst til at tage en eller 

flere vagter 

  

Turneringsudvalget 

Niels Erik Jensen.  
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