
1

Fra: Breinholtgård Golf Klub
Sendt: 15. september 2016 12:09
Emne: Nyhedsbrev - Breinholtgård golfklub

 

 

 

Vintertilbud  
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Baneinfo fra Hardy 

 

I forbindelse med at der vandes på banen, er der desværre nogle som ikke kan 

vente de 4 min. det tager inden vandet stopper igen. Vi har flere steder fundet 

vandingsbokse, hvor der fysisk er blevet slukket for vandet. 

Dette medfører at greens IKKE får vand, da computersystemet som styrer 

hvilke greens som vandes, ikke kan registrerer at der er blevet lukket ude på 

den enkelte green.  

 

Hvis greens ikke får den rigtigt mængde vand, og frøene tørre ud, så risikerer 

vi at hele processen er spildt. Og hvis vi sætter kroner ører på dette så er det 

ca. 100.000.00 kr. der ville være spildt og samtidig greens der ikke vil lukke 

ordentlig i prop hullerne, hvilket vil medføre til dårligere greens for alle. 

 

Detter er fuldstændigt uaccepeltabelt, og er der nogen som bliver taget i at 

slukke for en sådan vandingsboks/hane, vil dette medfører indberetning og 

baneudvalget vil tage stilling til konsekvensen. 
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Ådalen hul 9 

Der er de seneste dage blevet gravet i forbindelse med nedlægning af fairvay 

vandingsystem. 

 

Hul 9 ådalen, vil i den kommende tid vandes hver 3 time. klokken 9.00 - 12.00 - 

15.00 -18.00 Det tager ca. 5 min. pr. gang. 

 

 

Udslagsbanen og par 3 banen  

 

 

Lørdag den 24. september 2016, 

er udslagsbanen optaget i 

tidsrummet mellem klokken 10.00 og 

11.30, og par 3 mellem klokken 

11.00 til 13.00. 

Da vi har ca. 40 studerende ude og 

prøve golfspillets glæder. 

 

Vi håber efterfølgende at få nogle 

nye indmeldelser til vintertilbuddet, 

som er klar til at prøve kræfter med 

at tage golfkørekortet til foråret.  

 

 

Støt Breinholtgård Golf Klub, hver gang du tanker  
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 Breinholtgård Golf Klub har valgt at 

indgå en sponsoraftale med OK. På 

denne måde kan du støtte junior- og 

eliteafdelingen i Breinholtgård Golf 

Klub, hver gang du tanker. 

  

Du støtter vores klub med 6 øre for 

hver liter, du tanker med OK 

Benzinkortet – uanset hvor du tanker 

i Danmark. Første gang du har 

tanket 500 liter, får klubben desuden 

en ekstra bonus på 250 kr. Det 

koster dig ikke ekstra at støtte – OK 

betaler hele beløbet. 

  

Få et OK Benzinkort på 

www.ok.dk/lokalsporten. 

  

Har du allerede et OK Benzinkort?

Har du et OK Benzinkort i forvejen, 

kan du nemt få det tilknyttet vores 

klub. Du skal bare ringe til OK på 70 

10 20 33 og oplyse vores klubnavn 

og dit kortnummer, så støtter du 

Breinholtgård Golf Klub. 

  

Støt lokalsporten ekstra meget 

  

Støt ekstra med el fra OK samt OK 

Mobil 

Du kan også støtte klubben ved at 

benytte andre af OK’s ydelser. Se 

mere på www.ok.dk/lokalsporten/el, 

og på 
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www.ok.dk/lokalsporten/mobil       
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