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Hjælp til pressekontakt søges.  

 

 

 

 

På Breinholtgård har vi i løbet af en sæson en masse vi gerne vil 

fortælle pressen om. 

Gode resultater og oplevelser som:  

 

Mathias Gladbjerg med på europaturen i Himmerland 

40.000 indsamlet i forbindelse med Pink cup¨ 

Regionshold spiller om det jyske mesterskab 
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Vi mangler blot en person som vil være bindeled mellem de 

forskellige udvalg og pressen, så vi sikrer os at pressen bliver 

bekendt med alle disse positive tiltag. 

 

Vi håber meget der er en der vil hjælpe os. 

Har du lyst til at yde nogle timers frivillig arbejde med 

pressekontakt, hører vi gerne fra dig. 

kontakt blot Sven på 40109598 eller på mail 

svenlivsnyder@gmail.com 

 

bestyrelsen  

 

 

 

 

Spil med en ven  

 

 

Den 21. august blev der i landets 

golfklubber arrangeret en Spil-med-

en-ven dag.  Formålet var at 

præsentere golfsporten for et 

bredere kreds. 

Rigtig mange golfklubber deltog og 

mere end 500 nye meldte sig til at 

tage golfkørekort. 
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Breinholtgård Golf Klub deltog også i 

arrangementet og den 22. august 

startede årets sidste hold. 

Ikke færre end 27 har meldt sig og 

de er nu i fuld gang med at modtage 

træning. 

 

Vi vil gerne sige en stor tak til 

medlemmerne, som støttede op 

omkring spil med dagen, samt de 

frivillige som var med til at dagen 

blev en stor succes.  
 

 

For de som ikke kunne deltage i golfkørekortet, har vi lavet nedenstående 

vintertilbud, så de kan komme igang med at spille og træne lidt, og så tage 

golfkørekortet til foråret. 

 

Også dette er der taget rigtigt godt imod, med over 25 tilmeldte dags dato. 

 

Kender du nogen som kunne have interesse i vintertilbuddet, så sig endeligt til, 

da vi har plads til mange flere.  
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Golfspilleren i centrum  

 

 

 

Kære medlem 

 

I vores bestræbelse på løbende at udvikle Breinholtgård golfklub har vi brug for din 

feedback til at sikre de bedste oplevelser og største mulig værdi af dit medlemskab. 

 

Vi ønsker, at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for 

vores medlemmer og gæsters oplevelse af klubben. Denne viden giver os en unik 

mulighed for at udvikle en organisation som hele tiden stræber mod at skabe den 

bedst mulige oplevelse for dig som golfspiller. 

 

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i Breinholtgård golfklub 

skaber det bedste grundlag for klubbens fortsatte udvikling og drift. 

 

Den 20. sept. udsender vi tredje og sidste runde af Golfspilleren i Centrum, hvor du 

måske vil være blandt den 1/3 del af vores medlemmer som i denne omgang får 

mulighed for at give input. 
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Hvis du modtager en e-mail invitation til medlemsundersøgelsen, håber vi, at du vil 

tage dig tid til at besvare undersøgelsen. 

 

Vi har brug for netop din feedback og vil bruge dine input til den fortsatte udvikling af 

golfklubben - Tak 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Mikkelsen  
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