
Mathias Gladbjerg fik debut på Europatouren, og kulissen var 

fantastisk til “Made in Denmark” i Himmerland. Derefter fulgte 

den første professionelle sejr på Ecco Tour. 

Læs side 6.
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GOLFKLUBBEN
Kontoret/Golf Manager

Mogens Mikkelsen 75 11 57 00

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag  kl. 8.00 - 15.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

 E-mail: gspro@bggc.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 18.00

Weekend/ helligdage: kl. 9.00 - 14.00

Restaurant Breinholtgård

Tri og Linh 75 11 57 00

 E-mail: restaurant@bggc.dk

Chefgreenkeeper

Hardy Mathiasen 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

Golfklubbens bestyrelse

Sven Jensen 40 10 95 98

Knud Erik Laursen 25 76 22 32

Peter Skjærbæk 61 55 90 00

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Pernille Porsholdt Dam 75 46 16 13

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Jørn Ibsen 20 27 72 67
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indlevering af stof:  1. april

KLUBUDVALG
Ny I Golf udvalget

Formand: Jørn Ibsen 20 27 72 67

Mentor: Susan Bailey. 

Vicementorer: Roar Hansen og Tommy 

Lund Nielsen. 

John Nielsen, Preben Madsen, Ann 

Søvad, Anni T. Nielsen, Chr. Sørensen, 

Finn Brynaa, Hanne Klausen, John 

Bluhme, Jytte Kjærbro, Jørn Pastwa, 

Kaj Pedersen, Karl Otto Bjerre, Preben 

Klausen, Ruth Pedersen, Steen Ny-

berg, Stephen Cullen, Susanne Bjerre, 

Thomas Bailey.

Hjemmeside

Formand: Niels Erik Jensen 75 15 07 59

Mogens Mikkelsen

Restaurationsudvalg

Formand: 

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

Mogens Mikkelsen, Rikke Thrane, Tri 

og Linh.

Klublokale

Formand: 

Bente Marie Vestergaard 75 11 76 60

John Nielsen, Edel Thomsen, Rikke 

Porsholdt Thrane, Maja Petersen og 

Jens V. Christensen (træningslokalet)

Eliteudvalg

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, 

Lis Kristiansen, Peter Meyer Hansen, 

Mikkel Meyer Hansen, Min Guldberg 

Hansen og Susanna Lauridsen.

Ordens- og Regeludvalg,

Handicapkomité

Formand: Kim Meyer 40 25 06 61

Peter Degn Olsen, Jesper Mølleskov 

Pedersen, John Nielsen og Knud Erik 

Laursen.

Junior- og ungdomsudvalg

Formand: Pernille Porsholdt Dam

  75 46 16 13/23 46 00 11

Jesper Mølleskov Pedersen, Jacob 

Thrane, Claus Mølleskov Pedersen, 

Frank Atkinson, Anja Dakin Ottosen, 

Helle Pedersen, Lone Willumsen og 

Rikke Porsholdt Thrane.

Sportsudvalg

Formand: Peter Skjærbæk 61 55 90 00

Kim Meyer, Pernille Porsholdt Dam, 

Robin Thybo, Karin Thybo Olesen og 

Frank Atkinson. 

Sponsorer og turneringskalender

Formand: Peter Skjærbæk 61 55 90 00

Turneringsudvalg

Formand: Niels Erik Jensen 75 15 07 59

Frank Olsen og Peter Skjærbæk.

Baneudvalg

Formand: Knud Erik Laursen 

  25 76 22 32

Hardy Mathiasen, Sven Jensen, Sisse 

Droob, Mogens Mikkelsen, Frank 

Atkinson, Peter Ankersø og Søren G. 

Nielsen.

Baneservice / banekontrol

Formand: Verner Pedersen 22 47 27 58

Samt en række frivillige hjælpere.

Klubber i klubben

Formand: John Nielsen 21 90 73 67

Jørn Juul Christensen og Jakob 

Kristensen.

Company Day

Formand: Allan Baun, 

Hans-Jørgen Lassen, Sven Jensen, 

Kim Damsgård og Niels Erik Jensen.

Regionsgolf Danmark

Kontakt: Ib Olsen 28 35 27 78

Brian Lauridsen.

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

info@bggc.dk
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PÅ BREINHOLTGÅRD FÅR MAN HELE “PAKKEN” 
Afslutningen på sæsonen nær-

mer sig, og dagene bliver hastigt 

kortere. Hvor har det dog været et 

fantastisk golf år herude på Brein-

holtgård.

Masser af dejlige golfdage, en flot 

bane med gode greens, glade, hyg-

gelige og hjælpsomme medlemmer. 

Ja, det har ikke været så ringe endda, 

selv om der jo er røget et par bolde i 

søen i ny og næ. Det har dog glæ-

det juniorerne, som har fisket 2.700 

bolde op af søen ved hul 7 Skoven.

Det at have et medlemskab af Brein-

holtgård Golf Klub er meget mere 

end blot retten til at bruge anlægget.

Som medlem får du også glæde 

af en flot golfshop med et stort 

udbud samt god og professionel 

betjening, hvor vi som medlemmer 

kan fristes og købe det, vi har behov 

for – og måske lidt mere til.

Du får også som medlem ad-

gang til en dejlig restaurant med 

et varieret udbud med venlig og 

imødekommende betjening. Modsat 

selvbetjening og automater.

Restaurant og shop skal vi værne 

og bakke op om som medlemmer. 

Det er mange heldigvis rigtig gode 

til. 

Næste år kan vi som klub fejre 25 års 

jubilæum - det vil I høre meget mere 

om. Det skal nemlig ikke gå stille 

af. Med i pakken, som man får som 

medlem på Breinholtgård, er nemlig 

også fest og hygge - og det er vi fak-

tisk også ret gode til i klubben.

Vi er tæt på 1.500 medlemmer, men 

vi har altid plads til nye, som kan få 

glæde af “Breinholtgård pakken”, 

som udover brug af golfanlægget 

indeholder adgang til spændende 

shop, god restaurant og ikke mindst 

et hyggeligt klubliv. Tag bare naboen, 

venner og bekendte med, så de også 

kan få mange gode oplevelser.

Baneejeren og bestyrelsen kan 

fastsætte rammerne, men det er jer 

medlemmer, der skaber indholdet og 

en god golfklub. Det er jer, der gør 

den store positive forskel – og det er I 

bare ret gode til. Tak for det.

Jeg glæder mig til vi ses derude.

Tak for en dejlig sæson.

Sven Jensen, Formand
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BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB 
Kokspangvej 17-19 

6710 Esbjerg V 

Tlf. 75 11 57 00

info@bggc.dk

www.bggc.dk

VIL DU SPILLE GOLF?

Prøv at spille golf hos Breinholtgård Golf Klub - du behøver ikke 

at have prøvet det før! Se om golfsporten er noget for dig. 

SPIL GOLF FREM TIL MARTS FOR KUN:

KR. 400,-
• 3 træningslektioner ved pro/træner

• Gratis lån af udstyr

• Frit spil på Par-3 banen indtil ultimo feb. 2017

• Driving range

Tag golfkørekortet til foråret 2017 betal kun de sidste 
kr. 595,-

(normal pris kr 995,-)

BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB



NAVER 
COLLECTION 

100% kompromisløst dansk 

snedkerkunst. 

Oplev et stort udvalg af 

møbler fra Naver Collection, 

der forener gedigent 

håndværk og moderne 

design.

LYNGBY
Jernbanevej 8A 

ESBJERG
Storstrømsvej 2 

VEJLE
Ladegårdsvej 3 

ODENSE*
Amfipladsen 9 

NYHEDER OG TILBUD      
Web: ingvardchristensen.dk 
Facebook & Instagram: 
@ingvardchristensen

*De viste produkter fås ikke i Odense
  

Tiger Armstol: Henrik Lehm  

AK1330 skrivebord: Nissen & Gehl mdd

Tiger Armstol: Henrik Lehm  

AK2730 skænk: Nissen & Gehl mdd
Curve Armstol: Nissen & Gehl mdd 

AK2750 reol: Nissen & Gehl mdd



GODT 
I GANG SOM 
GOLF MANAGER
Golf manager Mogens Mikkelsen, 

som fra 1. august afløste Carina 

Tranum, fortæller om sit arbejde 

de første måneder og lidt om sig 

selv:

Nu har jeg været i gang med mit nye 

job som golf manager i lidt over 2 

måneder. 

Det har været en tid med en 

masse nye spændende input og 

mange nye systemer, som skal læres. 

Nu er jeg ved at være godt rustet i 

de daglige gøremål og de systemer, 

som skal bruges her, og jeg glæder 

mig nu til at kunne bruge mere tid på 

at hjælpe og lære jer medlemmer i 

golfklubben endnu bedre at kende.

Den første tid er også gået med 

at lære bestyrelsen og de forskellige 

udvalg bedre at kende. Bl.a. begyn-

derudvalget, hvor vi har brugt en del 

energi på at arrangere “Spil med en 

ven”, de studerendes dag samt årets 

sidste golfkørekort. Alle 3 arrange-

menter må siges at være blevet en 

stor succes.

Golf og privat

En del af jer medlemmer har spurgt 

interesseret ind til, hvem jeg egent-

ligt er, og hvad jeg har lavet før, så 

det vil jeg da fortælle jer lidt om.

Golfspillet startede jeg med 

for ca. 7 år siden. Tiden til golf har 

der dog de sidste par år ikke været 

så meget af, men jeg har dog fået 

“kæmpet” mig ned i hcp 25,3. Selv 

er jeg typen, som gerne vil vinde en 

runde, men mest af alt lægger vægt 

på afslapningen og hyggen ved at gå 

en runde og nyde naturen omkring 

golfbanen.

Størstedelen af mit arbejdsliv er 

foregået i restaurationsbranchen, 

hvor jeg som 17-årig startede i lære 

som tjener på Den Røde Okse her i 

Esbjerg. Det har været et karrierevalg, 

som har bragt mig vidt omkring, fra 

Esbjerg til Ringkøbing, Herning, Kø-

benhavn, Sønderborg og Australien. 

Specielt jobbet som Restaurantchef 

på Fakkelgaarden i Kollund og på 

Hotel d`Angleterre i København har 

budt på mange spændende oplevel-

ser, bl.a. med Kongefamilien, rock og 

filmstjerner.

Over 20 år blev det til i restaura-

tionsbranchen, som jeg sluttede af 

med 9 år som medejer af Den Røde 

Okse, hvor vi jo bl.a. i en periode på 

2 1/2 år også havde forpagtningen 

af restauranten på Breinholtgård 

Golf Klub. Men med 2 små børn i det 

lille hjem i Alslev, blev valget om at 

ændre en arbejdsuge på ofte 7 dage 

og mange arbejdstimer taget, og så 

var det tid til at sadle om.

1 år som assurandør blev det til, 

inden jeg var så heldig, at stillingen 

som golf manager blev ledig.

Det er en stor fornøjelse at møde 

ind på kontoret hver dag, og fra 

første dag er jeg blevet utroligt godt 

modtaget i klubben, af både med-

lemmer og alle de, som arbejder her. 

Det skal I have en stor tak for.

De bedste efterårshilsner

Mogens Mikkelsen

Golf manager 

Mogens Mikkelsen.
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Din  
stærkeste  
partner  
indenfor  
sikrings- 
løsninger

Helgolandsgade 22  
6700 Esbjerg

Tlf. 75 123 666  
Fax 75 453 532 
E-mail: elt@elt.dk
www.elt.dk



Mathias Gladbjerg vandt sin første sejr på ECCO Touren den 10. september, da han i Kokkedal Golfklub vandt Willis Towers Watson 

Masters 2016. (Foto: ECCO Tour) 

NYT FRA MATHIAS GLADBJERG
Så er min anden sæson som pro-

fessionel golfspiller ved at lakke 

mod enden, og jeg kigger tilbage 

på denne sæson med stor glæde 

og stolthed.

Mit forår startede godt i Spanien 

med rigtig gode resultater, og jeg var 

blandt andet med fremme i turnerin-

ger, som helt sikkert har rustet mig 

godt. Jeg har indfundet mig med 

min nye levemåde og fået et godt 

indblik i “min nye verden”. 

Der er stadig lang vej til mine 

drømme, men jeg kan i år sætte 

flueben ved nogle delmål, som jeg 

måske ikke havde forventet indfriet 

så tidligt i min professionelle karriere 

som golfspiller.

Made in Denmark

Et af de helt store øjeblikke skulle 

komme i august, hvor jeg var med i 

Danmarks største golf event: Made in 

Denmark i Himmerland. Et par uger 

før turneringen spillede jeg med i 

kvalifikationen til Made in Denmark. 

Vi spillede på Skjoldnælsholm golf-

banen, og jeg sluttede som nr. 4. Kun 

ét slag fra omspil med nr. 3. 

De 3 bedste gik videre til at spille 

med Made in Denmark, så jeg var rig-

tig tæt på. Golf er jo et mærkeligt spil 

ind i mellem, og ofte kan et enkelt 

slag være så afgørende… 

Onsdag formiddag - dagen før 

Europatouren skulle begynde på 

dansk grund, fik jeg dog en opring-

ning, som gjorde, at jeg alligevel kom 

med i turneringen. Et afbud fra en 

spiller gav mig start om torsdagen 

i bold med en indisk spiller S.S.P 

Chaw rasia, og Matthew Southgate 

fra England. Begge spillere, som al-

lerede er godt “indkørte” på Europa-

touren. 

Det var helt vildt at skulle få min 

drøm opfyldt om at være med i 

denne turnering, som jeg de sidste 

par år har været tilskuer til. Debut på 

Europatouren og så endda i Dan-

mark, hvor netop denne turnering 

er en, der snakkes om i den store 

golfverden. 

Tingene gik pludselig hurtigt, 

og jeg fik min gode ven Anders Vad 

op til Himmerland, så jeg havde en 

caddie med. Jeg kunne bo hos en af 

mine personlige sponsorer Hilding 

Anders (salg af senge), så nu var det “ 

bare at komme på banen”.

Surrealistisk

Hold op, hvor var jeg nervøs, da jeg 

torsdag middag stod på 1. tee… Det 

var fuldstændigt surrealistisk, og jeg 

tænkte bare: “Det her skal jeg nyde i 

fulde drag”. 

Stort set alle slag på forni var 

10-15 meter længere, end jeg 

normalt slår. Heldigvis havde min 

caddie Anders lidt mere is i maven, 

og han formåede at tale mig til nogle 

bedre beslutninger end dem, jeg selv 

følte for . 

Jeg gik min første runde i +4, og 

jeg havde nok ikke troet, at jeg ville 

sige, at det trods dette havde været 
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den største golfoplevelse i mit liv! 

Det var en fantastisk kulisse at spille i. 

Vi blev belønnet med så stor jubel fra 

alle tilskuerne deroppe, og deres be-

rømte “pibe-dyr” ved birdies fik jeg 

heldigvis også at føle. Det var stort 

at spille for SÅ mange mennesker 

og at blive klappet ind på samtlige 

greens… 

Jeg slog et par bolde væk og 

havde også et 4 put på hul 13, men 

det vigtigste for mig var at se, hvor-

dan mine to garvede medspillere 

spillede. Det kunne jeg lære en del af, 

og jeg må tilstå, at jeg også kunne se, 

at mit spil – med få rettelser – også 

kan være med på det plan. 

I 2. runde gik jeg 74 (+3), og 

endnu en gang var det en kæmpe 

oplevelse, som jeg sent vil glemme. 

Tusind tak til alle jer fra Breinholt-

gård, som jeg mødte deroppe. Jeg 

håber, vi ses igen i Himmerland .

Sejr på ECCO Tour

Efter denne store oplevelse troede 

jeg nok, at det ikke kunne blive større 

i 2016 - men det gjorde det, da jeg 

den 10. september spillede mig til 

min første sejr i en ECCO Turnering. 

Vi skulle spille i Kokkedal, og da 

jeg havde døjet lidt med problemer 

med min hånd og havde spillet gan-

ske forfærdeligt til pro-am dagen før 

turneringen, havde jeg ikke de store 

forventninger til turneringen. Min 

første runde skulle dog vise noget 

andet – jeg gik banen i 63 slag og 

var 9 under (endda med 2 bogeys!), 

så jeg var helt i front og lidt over-

rasket over mit spil. Hånden kunne 

styrkes med lidt smertestillende, og 

jeg kunne pludselig se mig med helt 

fremme i turneringen. 

Både 2. og 3. runde gik også med 

godt spil. Jeg var rundt i henholds-

vis 68 og 71 slag og kunne derfor 

indtage 1. pladsen og min første 

professionelle sejr. 

En stor tak

Når jeg kigger tilbage på sæsonen 

2016, er jeg rigtig godt tilfreds. Jeg 

har fået opfyldt mange drømme og 

mål jeg havde sat mig. 

Det er klart, at det ikke kommer af 

sig selv, og jeg skylder en stor tak til 

mange omkring mig. Jeg prøver som 

sagt at tilvænne mig min tilværelse 

og har stadig Frank med som min 

tekniske træner. Han er der altid for 

mig, og han betyder rigtig meget i 

mit arbejde. Tak til Janet, fordi jeg må 

låne din mand så ofte! 

Jeg har min mentale coach i 

Kolding, som også løbende giver mig 

nogle gode værktøjer til at bruge på 

banen. Klubben og Erhvervsklubben 

samt alle mine personlige sponsorer 

gør, at jeg også kan få det til at “løbe 

rundt økonomisk”. Tusind tak for 

jeres støtte . Også stor TAK til min 

kæreste og min familie for den store 

hjælp og støtte, I altid stiller op med!

For de af jer, som er på facebook, 

så har jeg en side, hvor I kan følge 

mig, hvis I har interesse. Siden hed-

der Mathias Gladbjerg Golf, og jeg 

opdaterer løbende hele året.

Rigtig godt efterår til jer. Vi ses på 

golfbanen .

Hilsen Mathias

I august fik Mathias Gladbjerg debut på Europatouren, og det var en kæmpe oplevelse 

at være med til Danmarks største golf event, “Made in Denmark” i Himmerland. Og en 

fantastisk kulisse at spille i - også for caddie Anders Vad Christensen. 
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BREINHOLTGÅRDS VINTERBANE SÆSONEN 2016-17
Tiden flyver, og vi nærmer os den 

for “golfnørder” mest trælse tid. 

Når vi ikke længere på grund af 

vejr og vind finder det forsvarligt 

at spille til sommergreens, så over-

går vi til vinterbanen. 

I lighed med sidste år vil der i år kun 

vil være én 18 hullers bane åben i 

vinterperioden. Den vil veksle mel-

lem de tre sløjfer. Hvilken der er åben 

fremgår af hjemmesiden og opslags-

tavlen.

Selv om der kun er en bane åben 

ad gangen, tillades det, at der startes 

på hul 10 for at få spillerne hurtigt på 

banen. Reglerne herfor vil være for-

skellige, afhængigt af hvilken sløjfe 

det drejer sig om. Gældende regler 

vil være vist ved teestederne og på 

opslagstavlen.

Tidsbestillingen fortsætter, såle-

des at der kan bestilles tid 14 dage 

frem, med start kl. 00, 07, 15, 22, 30, 

37, 45 og 52.

Reglerne for tidsbestilling er 

stadig gældende.

Klubber 

Klubber i Klubben skal selv bestille 

deres tider – dvs. at der ingen bloke-

ringer foretages i vinterhalvåret.

Banen

Der bliver kun få ændringer til sidste 

sæsons vinterbane.

Der er kælet lidt mere for vinter-

greens i år hen over sommeren, men 

de bliver naturligvis ikke så jævne 

som de rigtige greens. Vi håber, at 

medlemmerne bærer over med det 

og får det bedste ud af forholdene. 

Igen i år har vi valgt at spille med de 

store huller, da vi er af den opfattelse, 

at det er det, de fleste medlemmer 

ønsker.

Spilleregler

Alle vintergreens forsynes med et 

orange flag, som forbliver på disse 

hele sæsonen.

Når der skal spilles til vinter-

greens, placeres et orange flag ved 

1. tee på hver sløjfe med teksten: 

“Bemærk der spilles til vintergreens”. 

Det betyder, at selv om der står et 

flag i hullet på sommergreens, skal 

der spilles til vintergreens. 

Hvis det bliver tøvejr, og som-

mergreens bliver frostfri i løbet af 

dagen, vil disse blive åbnet. Dette 

tilkendegives ved, at de orange flag 

ved teestederne fjernes, og at en 

golfbil kører rundt på banen med et 

blåt flag. Når spillerne tydeligt har 

bemærket bil og flag, kan de afgøre, 

om de vil spille resterende huller til 

sommergreens. 

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 ude på banen. 

Pro-shoppen er leveringsdygtige. 

Vintergreen med permanent orange flag. Alle vintergreens forsynes med et orange flag, som forbliver på disse hele sæsonen.
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Måtterne skal bruges på fairways, 

semirough (alle klippede områder) 

og på forklæderne. Altså ikke i rough 

og på teestederne. Overgangen til 

måtter meddeles på hjemmesiden 

og på opslagstavlen.

Der vil være river i bunkers, og der 

skal rives helt normalt som om som-

meren.

Husk stadigvæk at rette nedslags-

mærker op, det er om muligt endnu 

vigtigere om vinteren. Greens tager 

næsten uoprettelig skade, hvis dette 

påbud ikke overholdes.

Skulle man være så uheldig at slå 

sin bold ind på en lukket sommer-

green, må bolden ikke hentes, før de 

er åbne. Lempelse efter regel 25.1.b.

Andre oplysninger

Overtrædelse af vinterspilleregler:

Alle vore normale golf- og etiket-

teregler skal naturligvis overholdes, 

men da overtrædelser af nogle af 

ovenstående punkter har forskellige 

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

• Ikke at reparere nedslagsmærker

• Ikke at følge et eventuelt forbud 

mod brug af vogne

• Overtrædelse af reglerne for at 

starte på hul 10.

Overtrædelse af disse punkter be-

tragtes som alvorlige regelbrud.

Der vil fortsat blive kørt banekon-

trol. 

Der kan IKKE foretages handicap-

regulering efter spil på vores bane 

i den tid, hvor der spilles på vinter-

bane på grund af de store huller. 

DGU har ændret på mulighederne 

for “Vinterbaneregulering” generelt. 

Ordens-, Regel- og Handicap udval-

get vil senere orientere om disse, af 

hensyn til dem der måtte spille på 

andre baner i vintersæsonen.

For kørsel med golfbiler og scootere: 

Sekretariatet og pro-shoppen vil 

være opdateret om status.

I perioder med megen nedbør, 

må medlemmerne være indstillet 

på, at der kan blive indført forbud 

mod brug af el-vogne, scootere og 

almindelige vogne således, at det 

kun bliver tilladt at bruge bærebags 

på banen.

Oplysninger herom vil blive lagt 

ind på hjemmesiden, opslagstavlen 

og på det åbne teested.

Greenfee priser og rabatter: Se sepa-

rat opslag.

Baneudvalget

Flag, som viser, at der spilles til vintergreens. Placeres ved 1. teested på den åbne sløjfe.

Såfremt forhol-

dene gør det 

muligt senere 

på dagen at 

spille til som-

mergreens, 

kører denne 

golfbil rundt 

med et blåt 

flag. Man kan 

så vælge at gå 

over til at spille 

til sommer-

greens.
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KOM OG BESØG VORES FLOTTE 500 M2 STORE BRUGSKUNST SHOP

Åbningstider
Mandag - fredag  10.00-17.30
Lørdag   10.00-14.00
Søndag* 10.00-14.00
*Åbent 1. søndag i mdr.

Adresse
Strandby Plads 7  
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 88 66
www.bo-bedre.com

Jakob Gladbjerg 
Indehaver

Ove Dahl Jensen 
Indehaver

Danny Lindgren 
Butikschef

Paula Jakobsen 
Boligtilbehør

Mette Pontoppidan 
Boligtilbehør

Trine Hansen  
Boligtilbehør

Mikael Lokjær 
Møbelhandler

Anders Duus
Møbelhandler

Lennart Borgvardt 
Møbelhandler

LÆKKERIER

KÄHLER FRA 129,-

ABE 899,-

NISSEHUE 149,-

KUBUS stage 

eller skål 949,-FLOWERPOT 

Bordlampe 

Design 

Verner Panton

Kampagnepris 

1.495,- 
GÆLDER TIL 23/12-16

JULEMAND 599,-



ÅDALENS HUL 8 OG 9
Så er vi snart ved vejs ende med det 

store projekt omkring ændringen af 

Ådalens hul 8 og 9.

Hul 8 

Hul 8 har jo været færdigt i lang tid 

som golfhul. Her er det fantastisk at 

se, hvor hurtigt naturen har taget 

over og fuldstændigt har forvandlet 

et velplejet golfhul til vild natur.

Når det nu skulle være, synes vi, 

at det er blevet et spændende og 

smukt par 3 hul. Ikke mindst den 

smukke bro er med til at gøre områ-

det seværdigt.

Hul 9

Hullet er nu blevet tilsået, og dets 

konturer begynder at træde frem. 

Det ene af de to fotos er taget fra det 

store tee-sted. Et af de to foranlig-

gende teesteder er vinterteested.

På det andet foto kan man se fair-

way, hvor græsset allerede er groet 

så meget, at den fremtræder grøn. 

De brune områder i siderne er 

mounts (små bakker), som er tilsået 

med samme type græs som f. eks. 

Skovens hul 6 i højre side. Altså på 

sigt tynd rough, hvor man kan finde 

sine bolde, hvis man slår en skævert.

Oprindeligt var der regnet med en 

fairway bunker på Slettens hul 8, så 

på dette hul er denne bunker stillet i 

bero, og fairway er rykket længere ud 

mod kørevejen.

Mellem de 2 grupper træer i venstre 

side på Ådalens hul 9 er rough klip-

pet således, at der fremkommer et 

“landingsområde” ca. 180 m ude.

Vi tror, det bliver et kort, men 

svært par 4 hul, som kan benyttes 

fra sæsonstarten 2017. Året, hvor ba-

neudvalget lover, at det blive yderst 

begrænset, hvad medlemmerne vil 

opleve af blå pæle.

Tak for tålmodigheden.

Baneudvalget

Ådalen hul 9 - set fra det store tee-sted – som bliver et par 4 hul, der kan benyttes fra 

sæsonstarten 2017.

Ådalen hul 9 med mounts (små bakker), som på sigt bliver tynd rough.
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TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2016
Traditionen tro blev Titleist & 

Footjoy West Coast Masters af-

holdt i den første weekend i juli. 

TWCM er en junior/ynglinge rangli-

steturnering, som spilles over 54 hul-

lers slagspil. Turneringen har været 

afholdt hvert år siden 2009 og har 

deltagelse af mange gode spillere fra 

hele landet. Mange gode kræfter har 

været lagt i forberedelserne således, 

at turneringen – om muligt – kunne 

blive endnu bedre end de foregå-

ende.

Fredag den 1. juli åbnede vi 

turneringen og weekenden med 

Masters Par-3 turneringen, som er 

sponsoreret af Brdr. Færgemann. 

Turneringen er et holdspil, hvor 2 

“amatører” spiller sammen med en af 

de unge “elite” spillere og deltager i 

TWCM. 

Der var 21 hold tilmeldt. De 21 

hold var fordelt på to starttider med 

gun-start, så der var dobbeltstarter 

på par-3 banen. Det er en rigtig sjov 

og meget hyggelig match at være 

med i - og alle kan deltage. 

Vinderne af dette års Masters Par-

3 var “Team Dam og Jensen”. Hen-

ning Dam og Marthin Jensen spillede 

med Alexander Loft fra Horsens Golf 

Klub og vandt matchen med 56 slag 

foran Merete og Sven Jensen, som 

spillede med Mikkel Sørensen fra 

Odense Golfklub. Merete, Sven og 

Mikkel brugte 57 slag. 

Frank Atkinson og Neil Elston spil-

lede med Jeppe Thybo og blev nr. 3 

med 58 slag.

Konkurrencer fredag

Efter Masters Par-3 turneringen sam-

ledes alle på terrassen foran putting-

green, hvor den officielle åbning af 

turneringen fandt sted. 

Alle deltagere er inviteret til Get 

Together Party fredag aften, hvor der 

grilles på terrassen, og der er konkur-

rencer for deltagerne. Så allerede 

fredag er der uddeling af flotte præ-

mier, sponsoreret af Titleist & Footjoy.

Der blev afholdt Putte Cup og en 

Short Game konkurrence. 35 deltog i 

den indledende slagspilskvalifikation 

i puttecuppen. De 8 bedste puttere 

gik videre til den afsluttende hul-

spils cup turnering. Vinderen af en 

Scotty Cameron putter blev Jens Chr. 

Tvergaard fra Jelling Golf Klub med 

Alexander Loft som runner up. Short 

Game konkurrencen, som var indspil 

fra 70 meter, blev vundet af Tobias 

Heide Bank Olesen fra Esbjerg Golf-

klub. Tobias vandt en Titleist Vokey 

spin milled wedge.

Turnering i gang

Lørdag morgen skulle selve turnerin-

gen så i gang. Der var 82 spillere på 

startlisten – 16 piger og 66 drenge. 

Det er første gang i flere år, at pige-

rækken var fyldt op. Det var rigtig 

dejligt, og vi håber, at den vil blive 

det i de kommende år. 

Der var stor interesse for vores 

turnering igen i år, og vi måtte des-

værre skuffe nogle spillere med, at 

de ikke kom med i turneringen. Men 

det er jo et luksusproblem, som vi 

ikke klager over. 

Kl. 7.30 startede matchen med 

starttider både på hul 1 og 10. Vejret 

var ikke særlig sommerligt – det var 

overskyet og kraftig blæst. Forcaddi-

erne havde travlt med at finde bolde, 

da spillerne havde store problemer 

i den kraftige blæst. Der var virkelig 

nogle “ikke-vestjyder”, der fik deres 

sag for. 

Der blev igennem hele turne-

ringen “kun” lavet 178 birdies og 

ingen eagles, det er en del færre end 

normalt. 

Banen stod fantastisk flot, men 

det var rigtig svære vejrforhold, spil-

lerne var oppe imod. 

Efter lørdagens 36 hullers slagspil 

var scoregennemsnittet på 83,54 

(par 71), som er ganske uhørt med 

Puttekonkurrencen for deltagerne fredag aften til Get together Partyet. Alle billeder fra turneringen kan ses på hjemmesiden: 

www.bggc.dk/turneringer/twcm/twcm-2016
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de gode spillere, der er med. Det er 

jo spillere med handicap op til 5 for 

drengene og 15 for pigerne. 

Det lykkedes dog for nogle at 

holde en god score. Efter 1. runde 

lå David Samuelsen fra Kolding Golf 

Club først med 73 slag tæt efter-

fulgt af Jens Chr. Tvergaard, Jelling 

Golfklub, Jacob Kjær, Skærbæk Mølle 

Golfklub, og Jeppe Thybo fra Brein-

holtgård med 75 slag. 

Jeppe gik også en god 2. runde 

i 77 slag og sluttede dagen på 1. 

pladsen sammen med Jens Chr. 

Tvergaard - de havde hver brugt 152 

slag. Morten Dam gik en kanon 2. 

runde på 73 slag og smuttede ind på 

3. pladsen med 153 slag. Det var vildt 

flot gået af både Jeppe og Morten, 

og der var nu lagt op til en meget 

spændende søndag og finaledag. 

Pigerækken blev ført af Marie-Louise 

Tommerup fra Smørum Golfklub 

med 150 slag.

Finaledag

34 drenge og 9 piger klarede cuttet 

til 3. runde. Fra Breinholtgård var det 

Camilla Pedersen, Jacob Lykke Søren-

sen, Morten Dam og Jeppe Thybo. 

I drengerækken lå de første 10 

spillere indenfor 3 slag, så der var 

virkelig lagt op til en spændende 

dag – og det blev spændende. Jeppe 

Thybo holdt fast i 1. pladsen over de 

første 4 huller, men måtte så slippe 

taget, og det endte med en delt 4. 

plads til Jeppe. Morten lagde hårdt 

ud og lagde sig alene i spidsen fra 

hul 5 til 10 og derefter en delt 1. 

plads indtil hul 15 sammen med 

Jacob Kjær og Jens Chr. Tvergaard. 

Men herefter overtog Jens Chr. fø-

ringen på de sidste 3 huller og vandt 

turneringen med en samlet score på 

228 slag. Morten lavede desværre 

bogey, bogey og birdie på de sidste 

3 huller og endte på en ellers meget 

flot delt 2. plads med 231 slag. Stort 

tillykke til Morten og Jeppe – det var 

virkelig flot. 

Pigerækken var knap så spæn-

dende. Marie-Louise Tommerup 

spillede en fantastisk turnering, med 

henholdsvis 78 slag, 72 slag og en 3. 

runde i 75 slag. Marie-Louise vandt 

med samlet 225 slag – 8 slag bedre 

end nr. 2.

Shoot Out

Umiddelbart efter hovedturneringen 

bliver der afviklet en Shoot Out tur-

nering med deltagelse af de 6 bedste 

drenge og den bedste pige samt en 

wild card spiller. Denne spiller findes 

ved lodtrækning, og det var i år 

Katrine Fausing fra Kolding Golf Club, 

der blev den heldige. 

Der spilles til 18. green, og det 

gælder så for spillerne om at komme 

i hul på færrest slag. Efter første 

runde udgik der 4 spillere, og efter 

2. runde udgik der endnu 2 spillere, 

og der var så 2 spillere tilbage, som 

kæmpede om en Titleist driver og 

fairway kølle. I finalen stod de to 

vindere af hovedturneringen Jens 

Der er folk på tribunen, og juniorerne sørger for, at der er ro omkring 18 green.

Vinderne af Titleist & Footjoy West Coast 

Masters: Jens Chr. Tvergaard, Jelling 

Golfklub, og Marie-Louise Tommerup, 

Smørum Golfklub.

Jeppe Thybo havde chancen for sejr, 

men efter en 80’er i sidste runde, blev det 

“kun” til en delt 4.-plads!

Morten Porsholdt Dam blev bedste 

Breinholtgård-spiller på en delt 2. plads. 

Frank Atkinson overrækker præmier.

FORTSÆTTES…
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Chr. og Marie-Louise. Jens Chr. lavede 

en par i finalen, hvilket var nok til at 

vinde. 

Jens Chr. rejste hjem søndag 

eftermiddag med en Scotty Cameron 

putter (vundet om fredagen), en Tit-

leist driver, en Titleist fariway kølle og 

en Titleist bag samt 2 kasser Pro-V1 

bolde – mon ikke det kan betragtes 

som en god weekend?

Tusind tak

En turnering af denne størrelse vil al-

drig kunne lykkes så godt uden frivil-

lige hjælpere samt gode sponsorer. 

Over 90 frivillige hjælpere var i 

aktion i løbet af weekenden for at 

sikre en god afvikling af turneringen, 

og det er derfor, at vores turnering 

skiller sig ud fra andre ranglistetur-

neringer. Med 90 hjælpere bliver 

serviceniveauet højt, banen bliver 

finkæmmet, restauranten har SOS 

Børnebyerne til at hjælpe sig, og der 

spares heller ikke på servicen. 

Der er en god og hyggelig stem-

ning på banen, i klubhuset, på dri-

ving range og i turneringssekretaria-

tet, og der er andre aktiviteter, som 

skaber lidt liv for forældre, hjælpere 

og tilskuere. 

Tusind tak til alle hjælpere og alle 

sponsorer, som gør turneringen så 

unik. En meget stor tak skal lyde til 

turneringens hovedsponsor, Titleist 

& Footjoy, som sørger for flotte vel-

komstpakker til spillerne, som i år var 

en kasse Pro-V1 bolde, beklædning 

til alle hjælpere og ikke mindst så det 

overvældende præmiebord.

Tusind tak for i år og på gensyn i 

2017.

På vegne af TWCM udvalget

Pernille Porsholdt Dam

Morten Dam og Jeppe Thybo gik sammen i førerbolden om søndagen i silende regn.

Igen i år var mange frivillige i gang under 

turneringen.

Carina Stig og Marianne Kobbelgaard Meyer sørgede for scorerapportering og udleve-

ring af små gode kager fra Konditor Bageren.
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ÅRETS SIDSTE BEGYNDERHOLD
27 meldte sig til at tage golfkørekort 

efter “Spil med en ven” dagen.

Den 21. august holdt vi en “Spil med 

en ven” dag, i lighed med landets 

øvrige golfklubber. 

I Breinholtgård Golf Klub deltog 

56, fordelt ligeligt på medlemmer 

og venner. Vennerne startede med 

instruktion og derefter træning, slut-

tende med en match på Ådalen over 

4 huller, sammen med klubmedlem-

met. 

Efter matchen bød klubben på 

grillpølser samt øl/vand, og dagen 

sluttede med præmieoverrækkelse 

samt information om golfkørekortet.

Over hele landet gav aktiviteten 

ca. 500 nye golfere, og vi kunne den 

22. august starte årets sidste hold op, 

idet 27 meldte sig til at tage golfkø-

rekort. De 27 kom dels fra dagens 

aktivitet og dels fra informationsmø-

det, som blev holdt den 21. august 

sidst på dagen.

Turbohold

Det er et “turbohold”, som på 5 uger 

skal gennemføre uddannelsen. På 

billedet ses holdet samlet til den 

første af i alt fire fællestræninger.

Den 2. oktober spiller de nye 

deres første 9 huller sammen med en 

fra begynderudvalget. Det foregår på 

Ådalen, og sløjfen er derfor lukket fra 

kl. 8.00 – 13.00.

Den anden runde over 9 hul-

ler må den nye gå sammen med et 

medlem af klubben og har derefter 

erhvervet sit kørekort.

Når de 27 har gennemført uddan-

nelsen, har vi i alt haft 84 igennem 

i år, og langt de fleste har efterføl-

gende meldt sig ind.

VINTERTILBUD
For de, der ikke har haft mulighed for 

at starte op på golfkørekortet, har vi 

et vintertilbud. 

Det består af 3 individuelle 

golflektioner samt fri brug af træ-

ningsfaciliteter og Par 3 bane indtil 

marts 2017.

Prisen for vintertilbuddet er 400 

kr., og såfremt man ønsker at tage 

golfkørekortet til foråret, skal der 

blot betales yderligere 595 kr.

I skrivende stund har 29 taget 

imod vintertilbuddet.

Flere kan stadig nå at benytte sig 

af det. Så kender du nogle, der gerne 

vil i gang med golfspillet, er vin-

tertilbuddet en glimrende og billig 

mulighed.

Jørn Ibsen

Formand, Ny i Golf udvalget

Årets sidste begynderhold er et “turbohold”, som på 5 uger skal gennemføre uddannelsen. Her er holdet samlet til den første fællestræning.

Regelaften for de 27, som tager golfkørekort. 
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KLUBMESTERSKABER 2016
Årets klubmesterskab blev i år 

afholdt den 20. og 21. august. Der 

var 76 deltagere fordelt på 8 ræk-

ker. 

Desværre er der stadigvæk ikke så 

stor opbakning i damerækkerne, så 

Dame-, Mid-Age- og Senior Dame-

rækken blev slået sammen således, 

at der var 5 spillere i Dame-rækken. 

Derimod var det rigtig dejligt, at 

vi for første gang siden 2008 kunne 

afvikle Junior Pige-rækken. Der var 

4 friske piger, som tog udfordringen 

op med 36 hullers slagspil fra tee 52. 

Junior Pige- og Junior Drengerækken 

afgøres lørdag, hvor der bliver spillet 

36 huller fra tee 52 og 60. De spiller 

ud fra de samme betingelser som 

Dame- og Herrerækken, da junio-

rerne har mulighed for at deltage i 

damernes og herrernes hulspilsmat-

cher om søndagen, hvis scoren er lav 

nok. 

Junior

I juniorrækkerne blev der fundet 

to ret suveræne vindere. I pigeræk-

ken vandt Camilla Pedersen med 

161 slag, på 2. pladsen kom Emma 

Pedersen, og nr. 3 blev Perle Thrane. 

I drengerækken var det Jeppe Thybo, 

der vandt med 152 slag, Simon 

Damgaard blev nr. 2 og Anders Vad 

Christensen nr. 3. 

Damer

I damerækken stillede 5 spillere op. 

Rikke Bernhard blev desværre nødt til 

at trække sig efter 18 huller på grund 

af en skade. Men de sidste 4 spillere 

gennemførte, og Carina Stig sluttede 

lørdag på en 1. plads i damerækken 

med 173 slag. Min Guldberg Hansen 

kom godt igen efter en lidt sløj 1. 

runde og indtog 2. pladsen med 175 

slag, og Elisabeth Frimodt Joensen 

lå nr. 3 med 182 slag, og Nickie Stig 

brugte 193 slag. 

De 4 spillere med de bedste 

scores går videre til søndagens 

hulspilsmatcher. Camilla Pedersen 

havde lørdagens suveræn bedste 

score i pige/dame-rækken, så Camilla 

kvalificerede sig til damernes semi-

finaler sammen med Carina, Min og 

Elisabeth. 

Søndag morgen skulle Camilla 

møde Elisabeth, og den anden semi-

finale stod mellem Min og Carina. De 

2 semifinaler blev vundet sikkert af 

henholdsvis Camilla med 6/4 og Min 

med 4/2, og finalen kom derfor til at 

stå mellem Camilla og Min. Camilla 

startede rigtig godt ud, men Min 

havde fundet et meget bedre golfspil 

frem om søndagen, så Min halede 

ind på Camilla og endte med at vinde 

3/1 og blev dermed årets klubmester 

i damerækken. 

Herrer

Herrerækken var godt repræsenteret 

i år med 15 spillere. Efter 1. runde 

havde de to Lykke-Kjeldsen brødre 

lagt sig i front. Rasmus med 72 slag 

og Jacob med 74. Peter Ankersø lå 

lige efter med 75 slag, og Søren Gam-

melgård havde brugt 76 slag. Peter 

Ankersø var vist blevet varmet op 

efter formiddagens runde og gik en 

Klubmestre 2016, fra venstre: Jeppe Thybo (Junior Drenge), Neil Elston (Veteran Herre), Rasmus Lykke-Kjeldsen (Herrer), Thomas 

Jørgensen (Mid-age Herre), Brian Lauridsen (Senior Herre), Min Guldberg Hansen (Damer), Camilla Pedersen (Junior Pige) og Lilli 

Frøkjær (Veteran Dame).
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rigtig god 2. runde i 69 slag (dagens 

bedste runde og 2 under banens 

par). 

Den runde sendte Peter op på 1. 

pladsen med samlet 144 slag, efter-

fulgt af Rasmus Lykke-Kjeldsen med 

145 slag og Jacob Lykke-Kjeldsen 

med 147 slag. Olav Nørregaard An-

dersen gik en god 3. runde i 73 slag 

(samlet 151 slag) og smuttede lige 

forbi Søren Gammelgård og Jeppe 

Thybo, som hver havde brugt 152 

slag. 

Søndagens semifinaler blev nu et 

opgør mellem Peter Ankersø og Olav 

Nørregaard Andersen i den ene se-

mifinale og de 2 brødre i den anden. 

Peter vandt en rimelig stor og sikker 

sejr over Olav på 4/3, hvorimod der 

var hård kamp om hullerne og rigtig 

godt spil i matchen mellem Jacob og 

Rasmus. Rasmus vandt 2/1 og skulle 

nu møde Peter i finalen. 

I finalen var der spænding til det 

sidste. Rasmus vandt på hul 18 og har 

nu titlen som klubmester og håneret-

ten det næste år. Der står nogle unge 

spillere på spring. Men de “gamle” 

herrespillere fik endnu en gang vist 

de unge, at de stadigvæk kan spille 

god golf, og at de unge bare må fort-

sætte træningen for at kunne spille 

op med dem!

Mid-age herre

Mid-age herre (8 deltagere) spiller 

også 36 hullers slagspil om lørdagen, 

dog fra tee 56. De 4 bedste scores 

går også her videre til hulspil om søn-

dagen. Klaus Aagesen gik to stabile 

runder i henholdsvis 75 og 76 slag og 

lå efter lørdagens 36 huller nr. 1. Kim 

Brændstrup kom lige efter med 152 

slag og Niels “Bager” Pedersen med 

153 slag. På 4. pladsen kom Tho-

mas Jørgensen med 159 slag og var 

dermed også klar til semifinalen om 

søndagen. 

“Bager” vandt 3/2 over Kim 

Brændstrup. Den anden semifinale 

blev først afgjort på hul 20, hvor 

Thomas Jørgensen vandt over Klaus 

Aagesen. Finalen stod nu mel-

lem “Bager” og Thomas. Efter en 

tæt match lykkedes det Thomas at 

forsvare titlen som klubmester i mid-

age rækken.

Senior Herre

I Senior Herre rækken er spillerne 

fra 50-59 år. Der deltog 11 spillere, 

hvoraf 10 gennemførte de to runder. 

I Senior- og Veteranrækkerne spilles 

der 18 hullers slagspil om lørdagen 

og 18 huller om søndagen. Senior 

Herre rækken var utrolig tæt. 

Efter lørdagens match lå Per Chri-

stensen i front med 77 slag, som nr. 2 

var Peter Skjærbæk med 80 slag, og 

nr. 3 var Brian Lauridsen med 82 slag. 

Det skulle vise sig at være en fordel 

for Brian at have den højeste score 

af de 3 spillere efter 1. runde. De 3 

spillere endte med den samme score 

(161 slag) efter de 2 runder, og da det 

er de sidste 18 huller, som er afgø-

rende for placeringen, var det Brian 

Lauridsen, der blev klubmester, Peter 

Skjærbæk blev runner up, og Per 

Christensen sluttede på 3. pladsen.

Veteran Dame

I Veteran Dame-rækken var der 6 

tilmeldte. Lilli Frøkjær satte sig på 1. 

pladsen efter lørdagens 18 huller, Lis 

Heyk på 2. pladsen og Hanne Han-

sen på 3. pladsen. Den stilling blev 

der ikke rykket rundt på i løbet af 

søndagen, så Lilli Frøkjær blev årets 

klubmester i Veteran Dame-rækken 

med 188 slag.

De 6 spillere havde et par hygge-

lige dage og golfrunder. 

Så piger/damer tilmeld jer – det 

er en dejlig weekend, hvor banen 

er sat flot op, og der bliver hygget 

om jer. Igen i år var Karen Andersen 

“Forsyningsminister”. Karen kørte 

rundt med hjemmebag, kaffe, juice, 

snolder og andre gode ting – hun var 

rimelig populær.

Veteran Herre

Veteran Herre-rækken var den 

absolut største række. Der var 19 

deltagere fra 60 år og opefter. Efter 

lørdagens 18 huller var Neil Elston og 

Lars O. Hansen i front med 84 slag, 

og Karsten Valeur lå nr. 3 med 87 

slag, så der var lagt op til en spæn-

dende søndag. 

Karsten holdt godt ved i starten, 

men måtte se både Neil og Lars O. 

øge forspringet på de sidste 9 huller. 

Lars O. kom lidt skidt i gang med 2. 

runde, men satte en slutspurt ind 

på de sidste 9 huller på Sletten og 

nærmede sig Neil og 1. pladsen. Men 

Neil Elston havde styr på matchen 

og gik selv de sidste 9 huller i 38 slag. 

Karen Andersen var en meget vellidt “Forsyningsminister”.

FORTSÆTTES…
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BGK ELITE 
– SÆSON 2016 
Alle målsætninger blev opfyldt for 

BGK Elite i sæsonen 2016 – og vi 

skal raskt videre og opad.

Medio august 2016 blev 5. og 6. 

runde i Dansk Golf Unions Holdturne-

ring 2016 gennemført. Det var fortsat 

spændende, om målsætningerne for 

såvel Eliteafdelingen som de enkelte 

hold blev nået. Og det gik på godt 

jysk ikke så ringe endda.

Status efter sæson 2016 blev, at 

2. Division Vest, Herrer, Pulje 4, var 

meget tæt på i 5. runde at spille sig 

i oprykningsspillet, så måske har 

vi mulighed for revanche i næste 

sæson. BGK blev 2’er i puljen foran 

Varde, der blev slået 13:5 i sidste 

match. Det blev de meget kede af 

det – men det må de så leve med. 

Gyttegård blev suverænt sidst i pul-

jen og rykker ned.

3. Division Vest, Herrer, Pulje 8, 

var kommet lidt skævt fra start, men 

sluttede dog mere end almindeligt 

pænt af i 6. runde. Sønderborg blev 

puljevinder – på trods af et nederlag 

til BGK på 14:0. Esbjerg og BGK kom 

på hhv. 2. og 3. plads i puljen, og 

Benniksgaard rykker ned.

I 4. Division Vest, Herrer, Pulje 

8, blev Varde puljevinder og rykker 

grundet de særlige turneringsbe-

stemmelser i denne sæson direkte op 

i 3. Division. BGK blev 2’er og vandt 

bl.a. 9:5 over Varde. Kaj Lykke blev 

3’er, og Sønderjylland rykker ned i 

Kvalifikationsrækken.

I 3. Division Vest, Damer, Pulje 

4, blev Varde vinder i puljen foran 

Vejle og BGK (9:0 i sidste match over 

Aabenraa), og Aabenraa rykker ned.

Kanon indsats

Målsætningen for denne sæson blev 

nået. Ingen hold rykkede ned – hvil-

ket er blevet en realitet, ikke mindst 

på baggrund af flid, engagement 

og vilje fra alle spillere, utrættelig 

indsats fra trænerne – og naturligvis 

støtten fra BGK Erhvervsklub ikke at 

forglemme. Kanon indsats fra alle – 

det dúr! Ydermere blev der spillet en 

hel del af “de unge” og fremadstor-

mende juniorer ind på også BGK 1. 

og 2. hold Herrer. Alle har helt klart 

gejst og viljen til at ville kæmpe med 

alle fair midler til at ville vinde – for 

sig selv, for holdet og for BGK. 

Plan for 2017

Inden længe vil BGK Eliteudvalg 

gennemføre evaluering af den snart 

afsluttede sæson, med henblik på at 

planlægge sæson 2017.

Når dette grundlag er til stede, vil 

BGK Eliteudvalg udvikle en plan for 

sæson 2017. I forbindelse hermed vil 

der bl.a. blive drøftet målsætninger 

for sæson 2017. Og i lyset af indsat-

sen i sæson 2016, så peger meget på, 

at BGK Elite i 2017 måske skal have 

ambition om igen at rykke op med et 

eller flere hold.

Det væsentligste grundlag og 

forudsætning herfor er bl.a., at der er 

spillere til rådighed. Ser man tilbage 

på gejst og vilje fra den nu snart 

afsluttede sæson, kan man allerede 

nu se frem til en spændende sæson 

2017. Det er lige om et øjeblik. BGK 

Elite starter sæson 2017 op med spil-

lermøde 1. tirsdag i november 2016 

– og så går det bare fremad.

Tak til alle frivillige omkring hol-

dende, vores trænere og ikke mindst 

BGK Erhvervsklub for at gør det mu-

ligt at kunne opretholde et særdeles 

højt aktivitetsniveau henover hele 

sæsonen.

Kim Meyer

Eliteansvarlig

Lars O. Hansen sluttede i 166 slag og 

Neil Elston blev ny klubmester med 

164 slag.

Tillykke og tak

Tillykke til alle klubmestre og stor tak 

til alle hjælperne.

Tak til Helle Pedersen, Lone Wil-

lumsen, Linda Dahl, Mette Hansen, 

Børge Frøkjær, Anders Ulsø, Markus 

Nielsen, Thomas Guldberg Nielsen, 

som sørgede for indrapportering af 

resultater, så resultaterne og stillin-

gen kunne følges i restauranten. Tak 

til Carsten Dahl og Jesper Pedersen, 

som var startere. Stor tak til Karen 

Andersen, som havde fyldt bilen med 

godter til jer alle - og ikke mindst så 

en stor tak til Niels Erik Jensen for 

endnu en gang at gøre et kæmpe 

stykke arbejde i Breinholtgård Golf 

Klub.

En god og lang weekend var 

slut på Breinholtgård, og vi skulle 

nu hjem foran tv-skærmen for at se 

OL-finale i herrehåndbold. Danmark 

vandt guld, og weekenden var run-

det af på allerbedste måde. 

Tak for en dejlig weekend, tak 

til alle som deltog og på gensyn til 

klubmesterskaberne i 2017.

På vegne af matchledelsen

Pernille Porsholdt Dam

Camilla Pedersen, klubmester i 

Junior Pige-rækken – den første 

siden 2008 – får overrakt præmie af 

Pernille Porsholdt Dam. 
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Så er der igen i år gennemført e n succesfuld ægtepar/

samlever turnering.

Det er nu 14 år siden, turneringen blev startet. Turnerin-

gen går over 5 måneder fra maj til og med medio septem-

ber, hvor parrene spiller op til 5 matcher med andre par, 

der er i samme gruppe.

I år var der 6 grupper med i alt 34 par.

Hver måned i turneringen bliver der rundsendt infor-

mation om, hvordan stillingen står, så man kan følge med 

i, hvordan det går med de andre i ens pulje samt alle de 

andre puljer.

Turneringen spilles som en greensome match, hvor 

begge driver ud fra henholdsvis 57 (gul) og 46 (rød) tee. 

Herefter vælger parret den bold, der ligger bedst ud fra 

forskellige strategier såsom, hvem der er bedst til at slå 

det næste slag – er der bunker eller vand i spil og lignen-

de. Det giver mange overvejelser.

Hyggelig matchform

Det er en meget hyggelig matchform, der giver nogle 

gode timer sammen med andre par, der har nogenlunde 

samme antal tildelte slag, under konkurrencemæssige 

vilkår. 

Turneringen sluttede af med en selvstændig afslut-

ningsmatch den 17. september, hvor de 23 tilmeldte par 

skulle spille omvendt foursome. Damerne skulle drive ud 

fra 57 (gul) tee og mændene fra 46 (rød) tee. Da det er 

foursome, skiftes man til at drive én bold, der så skiftevis 

skal spilles i hul.

Afslutningsdagen sluttede af med en dejlig middag, 

hvorunder der var præmieuddeling både for den løbende 

turnering og dagens lidt specielle turnering.

Turneringsudvalget takker alle deltagerne for årets 

turnering og håber på gensyn næste år. (Tag også gerne 

nye par med næste år, så vi bliver endnu flere).

Bente & Henning Vestergaard

Jette & Per Nørsten

23 par deltog i afslutningsmatchen den 17. september.

ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERING 2016
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REGIONSGOLF FOR KLUBGOLFERE
Regionsgolf for klubgolfere er en handicapopdelt 

holdturnering, som er opdelt i fire rækker A-B-C-D og 

spilles på mandage, med fast starttid kl. 17.15. 

Et hold består af to damer og fire herre spillere, fordelt i 

en mixed foursome – en damesingle og tre herresingler.

Handicapopdelingen er: A-række fra 4,5 – B-række fra 

11,5 – C-række fra 18,5 – D-række fra 26,5. Alle de nævnte 

handicapgrænser er de lavest tilladte i de respektive ræk-

ker. Aldersgrænsen er 21 år, dette gælder i alle rækker. 

Hold i alle rækker

Breinholtgård har i 2016 haft hold i alle rækker. 

A-holdet med Mads K. Hansen som kaptajn og Brian 

Lauridsen som vicekaptajn blev puljevindere efter fire sej-

re og to nederlag. I slutspillet blev alle kampene vundet, 

sidste kamp var Regionsfinalen, som blev vundet med 8-3 

over Hjørring. Finalen blev spillet på Løgstørs bane. 

Den 25. september gælder det så landsfinalen, der 

spilles på Mølleåens bane, modstanderen er Hjortespring. 

A-holdet er dermed i sin tredje finale ud af de fire sidste. 

Holdet blev landsmestre i 2013 og 2014.

B-holdet med Tommy Andreasen som kaptajn blev 

sikre puljevindere, med kun et nederlag til Fanø på Fanø. 

Kampen blev tabt knebent med 6-5. I slutspillet vandt 

holdet ottendedelfinalen, men måtte se sig slået i kvartfi-

nalen af Kalø med 7-4.

C-holdet vandt to af de seks kampe. Her mangler hol-

det en kerne af spillere og samtidig en holdkaptajn, men 

der skal dog lyde en tak til Per Nørsten for at have taget 

en del af kaptajnens opgaver.

D-holdet tabte alle kampe. Der er simpelthen ikke spil-

lere nok, som tilmelder sig i denne gruppe, men tak til de, 

som prøvede at tage kampen op.

Vi skal nu til at planlægge sæson 2017, og her er min 

indstilling, at hvis der ikke er spillere nok, som tilmelder 

sig i de forskellige rækker, så tilmeldes der ikke hold.

Tak for indsatsen til alle spillere, som har deltaget.

Ib Olsen

Ib Olsen, Klubkoordinator, Regionsgolf.

An International
Associate of Savills

Nybolig Erhverv
Esbjerg
Borgergade 58  ·  6700 Esbjerg
6702@nybolig.dk  ·  Tlf. 7611 0160
nyboligerhverv.dk/esbjerg
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salg og udlejning, specielt bolig-
udlejningsejendomme.

Der efterspørges såvel velfun-
gerende ejendomme i god ved-
ligeholdelsesmæssig stand
som ejendomme med renove-
ringspotentiale.

Kim Damsgaard, Indehaver Kontakt mig på mobil
2325 0620
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TURNERINGSGOLF FOR SENIOR OG VETERANER
Så er sæsonen for 2016 overstået, 

Breinholtgård har i år haft syv 

hold med i forskellige rækker, 

et hold i DGU-regi og seks hold i 

Regionsgolf.

Senior 2. Division

Senior 2. Division (DGU) sluttede på 

2. pladsen efter Sønderjylland og 

med Vejle på tredjepladsen. Dejbjerg 

endte på nedrykningspladsen som 

nr. 4. Sønderjylland, Breinholtgård og 

Vejle sluttede alle med samme antal 

point, og det blev derfor de indbyr-

des resultater, der afgjorde holdenes 

placering, så Sønderjylland spiller 

oprykningsspil til 1. division.

Følgende spillere har været 

med på holdet hen over sæsonen: 

Susanna Lauridsen, Susanne Wester-

aa, Karen Frederiksen, Lilli Frøkjær, 

Brian Lauridsen, Per Christensen, 

Lars O. Hansen, Jens Lindved, Jannik 

Sørensen, Henrik A. Hansen og Poul 

Aarhus.

Senior A og B

I Regionsgolf Senior A måtte Brein-

holtgård tage til takke med tred-

jepladsen, der var kun tre hold i 

puljen, men med samme point som 

puljevinderen Holsted, Esbjerg tog 

andenpladsen. 

Breinholtgård kunne ikke stille 

hold i første puljekamp og tabte der-

for denne administrativt med 11-0.

Senior B holdet så vi os nødsaget 

til at trække, det var ikke muligt at 

samle spillere til holdet.

Veteraner

Veteran Elite var i pulje med Ribe og 

Esbjerg. Ribe blev puljevindere efter 

sejre i alle deres kampe. Breinholt-

gård slog Esbjerg i begge deres 

indbyrdes kampe.

Veteran A blev puljevindere. I 

slutspillets kvartfinale slog holdet 

Svendborg på Sct. Knud i Nyborg, 

men måtte i semifinalen, som blev 

spillet i Varde mod Skanderborg, se 

sig slået i en tæt kamp med 6-5.

Veteran B blev sidst i deres 

pulje, det blev til en enkelt sejr i seks 

kampe og nedrykning til C-rækken.

I den nye Superveteranrække var 

Breinholtgård i pulje med Toftlund 

og Fanø. Toftlund vandt alle deres 

kampe og blev puljevindere. Brein-

holtgård vandt begge deres kampe 

mod Fanø.

Håber på flere

Når man ser bort fra 2. division Senior 

og Veteran Elite, har det været vir-

kelig besværligt at stille hold til alle 

kampe. Et hold trukket - flere kampe 

tabt uden kamp. Det er meget util-

fredsstillende, og jeg håber derfor, at 

flere spillere melder sig til. Alternati-

vet er, at færre hold bliver tilmeldt.

Tak for indsatsen.

Ib Olsen

Klubkoordinator

Regionsgolf

LANDSFINALEN I A-RÆKKEN I REGIONSGOLF
Efter at have vundet Region Vest 

finalen i Løgstør var vi klar til lands-

finalen, hvor modstanderen var 

Hjortespring Golfklub. 

Matchen blev spillet på Mølleåens 

Golfbane. Banen var i virkelig god 

stand, med lynhurtige og kuperede 

greens. Desværre måtte vi se os 

besejret med 8-3, men ingen skam at 

tabe til en på dagen bedre modstan-

der. 

Men alt i alt kan vi være godt 

tilfredse med sæsonen, og vi vil se 

frem til næste år, hvor vi vil forsøge at 

hjemtage titlen. 

Dette skal også betragtes som 

en opfordring til andre spillere om at 

tilmelde sig turneringen. Vi kommer 

ud at spille andre baner og møder 

spillere fra andre klubber, og selv om 

man altid spiller for at vinde, bliver 

det sociale element aldrig glemt.

På holdets vegne 

Brian Lauridsen

Holdet, som deltog i landsfinalen i regionsgolf, A-rækken:

Thomas Nielsen, Min Guldberg Hansen, Rikke Bernhard, Brian Lauridsen, Jesper Uth 

Jensen og Jakob Kristensen. Ud over disse spillere har også Mads Hansen, Michael 

Hjermgart, Per Christensen og Susanna Lauridsen deltaget i turneringen.
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SÆSON 2016 I JUNIORAFDELINGEN
Så kom efteråret. Det har været en 

dejlig lang sæson i juniorafdelin-

gen. Den startede med Opstarts-

matchen den 2. april, og den slut-

ter først rigtigt den 29. oktober, 

hvor vi holder Afslutningsmatch i 

bedste Ryder Cup stil.

Der har været mange aktiviteter 

i juniorafdelingen – aktiviteter for 

alle aldre og for alle niveauer. Vi er på 

nuværende tidspunkt 33 “Par 3 bane” 

medlemmer, 45 juniormedlemmer 

og 8-10 U22-spillere, som deltager 

aktivt i juniorafdelingen.

Der er kommet nye spillere igen-

nem hele sæsonen, så der har været 

stor aktivitet på fredags-træningshol-

det, hvor de yngste og nye træner. 

Efter træningen har de unge spillere 

mødtes i klublokalet, hvor de har fået 

frugt og saft, inden der er blevet spil-

let fredagsmatch på Par 3 banen. 

Der har været mange gode mat-

cher med mange deltagere. Vi har 

haft stor og god hjælp fra forældre 

og bedsteforældre til at gå med de 

yngste rundt på Par 3 banen. Tak for 

det. 

Vi har frigivet 6 unge spillere i år. 

De er ikke så store, men de har været 

medlemmer på Par 3 banen i flere 

år og kender godt til reglerne og 

etiketten. Når man går med dem på 

stor bane, kan man nemt se, at de har 

trænet det “korte” spil på Par 3 banen 

rigtig meget – de er skarpe omkring 

green, og de spiller fint fremad. 

Erhvervsklub udfordret

Der har været fredagsmatch siden 1. 

april både på Par 3 banen og på stor 

bane. Som noget nyt i denne sæson 

udfordrede juniorafdelingen og 

eliteafdelingen BGK’s Erhvervsklub til 

match den 13. maj. Erhvervsklubben 

tog heldigvis udfordringen op og 

stillede med 24 spillere. Det blev en 

rigtig god eftermiddag med 18 hul-

lers stableford, hvor unge og gamle 

spillede med og mod hinanden. 

På junior/eliteholdet stillede der 

en håndfuld friske elitespillere op, 

som normalt ikke har deres gang i ju-

niorafdelingen, det var vi rigtig glade 

for. De yngste spillere på holdet var 

10 år. 

Matchen blev afsluttet med 

spisning og præmieoverrækkelse i 

restauranten. Junior/eliteholdet løb 

af med en rimelig sikker sejr på 656 

point imod Erhvervsklubbens 593 

point. Vi var rigtig glade for, at I i 

Erhvervsklubben tog udfordringen 

op, og vi håber at I tør igen til næste 

år. Vi skal nok invitere jer. 

Juniorafdelingen har haft flere 

invitationer ude i denne sæson. 

Fredag den 23. september var 2 små 

“Klubber i Klubben” inviteret. Der 

var henholdsvis 8 og 10 spillere fra 

de to klubber, og nu skulle de 3 hold 

så spille 9 huller mod hinanden. Der 

blev udleveret 8 scorekort til hvert 

hold, og så kom det an på, hvor man-

ge man var på holdet, for om man 

skulle spille single eller foursome. 

Alle juniorer spillede foursome, 

fordi de var 16 spillere. Juniorafdelin-

gen vandt også denne match. Vi skal 

nok passe på med, at vi ikke skræm-

mer vores gæster væk ved altid at 

vinde!

En af de gammelkendte fredagsmat-

cher er vores gennemgående match 

med 6 spillerunder, som i år hedder 

Blue Water Open. Sidste spillerunde 

er endnu ikke afviklet, så vi kender 

endnu ikke navnene på de spillere, 

som får årets vandrepokal til evigt eje 

og med eget navn indgraveret.

Stor boldhøst

Fredag den 26. august var der en flok 

friske unge juniorer og nogle voksne, 

som gik i søen på hul 2 og 7 og sam-

lede bolde op. Søen var faktisk ikke 

kold, og vi var derfor lang tid i søen. 

Boldene ligger dybt nede i mudderet 

og er derfor hverken nemme at finde 

eller at få op, men fangsten blev på 

ca. 2.700 bolde, så det var rigtig godt 

kæmpet. Hygge på Par 3 banen: Allan, Eline, Sofia og Liva.
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Da vi kom ind til klubhuset, havde 

Thomas (Victors far) gang i grillen. Så 

efter et tiltrængt bad spiste vi pølser 

og brød på terrassen. Boldene var nu 

blevet spulet og delt op i lige store 

stakke, så alle juniorer fik en god stor 

pose bolde med hjem. Tak til alle for-

ældre og bedsteforældre, som hjalp 

til med rengøring af bolde, børn og 

omklædningsrum. Det var en rigtig 

dejlig dag.

Turneringer

Vores juniorer har også i år fået tilbud 

om at kunne deltage i mange andre 

turneringer, både på Breinholtgård 

og på udebane i andre golfklubber. 

Vi har haft 6 hold med i DGU’s ju-

niorholdturnering i år, hvoraf 2 hold 

gik videre helt frem til Landsdelsfi-

nalerne – U16D med Perle Porsholdt 

Thrane, Markus Damkjær og Thomas 

Guldberg Nielsen og U22A med 

Anders Vad Christensen, Jacob Lykke 

Sørensen og Jesper Thrane. 

I de følgende artikler kan I læse 

om nogle af de mange aktiviteter og 

turneringer, som juniorerne deltager 

i.

Sæsonen er snart slut…, men vi 

holder aldrig helt pause i junioraf-

delingen. Vintertræning og off-golf 

starter første weekend i november 

og løber indtil sidst i marts, hvor 

foråret forhåbentligt nærmer sig, og 

det kribler i os alle for at komme ud 

og spille golf igen.

Tusind tak

Tusind tak for endnu en god sæson. 

Tak til alle juniorer for, at I gør det 

sjovt og dejligt at være i juniorafde-

lingen. Tak til forældre og bedstefor-

ældre for den store opbakning. Tak til 

Tri og Linh for den gode mad og det 

gode samarbejde i forbindelse med 

de mange arrangementer, vi har. 

Tak til Klaus, Neil og Frank, som har 

sørget for god træning til alle, og tak 

til mine kolleger i juniorudvalget for 

det gode samarbejde.

Tusind tak til Breinholtgård 

Erhvervsklub, ValControls A/S, Valtor 

Offshore, OilPower, Company Day, 

Begynderudvalget, Lida & Oskar Niel-

sens fond, Pro-shoppen ved Janet og 

Frank og Breinholtgård Golf Klub for 

den store økonomiske støtte, som gi-

ver os muligheder for at gøre mange 

ting for og med vore unge golfspil-

lere. Vi ved, at vi har det godt, og vi 

er jer meget taknemlige. Tusind tak.

God vinter til alle og på gensyn i 

sæson 2017.

På vegne af juniorudvalget

Pernille Porsholdt Dam

Fredagstræning.

Emil Knudsen og Nikolaj Schmiegelov på Par 3 banen.
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BEDSTEFORÆLDREMATCH MED JUNIORER
I juniorafdelingen har vi afholdt 

bedsteforældrematch i mange år, 

men i 2016 besluttede vi, at det 

skulle være en klubturnering i 

stedet for. 

Det vil sige, at man stadig som junior 

inviterer bedsteforældre med, men 

som noget nyt var klubbens voksne 

medlemmer også velkomne til at 

invitere børnebørn eller bedstefor-

ældre. Det var ingen betingelse, at 

gæsten skulle være golfspiller, da 

matchen blev afholdt på både Par 3 

banen og på stor bane.

Der var 66 deltagere i vores 

Greensome match, fordelt med 14 

par på stor bane, hvor der blev spillet 

18 huller, og 19 par på Par 3 banen, 

hvor der blev spillet 9 huller. 

Yngste deltager var Thomas 

Nielsens barnebarn, Klara på blot 4 

år, som havde en dejlig dag på Par 

3 banen med sin bedstefar. Ældste 

deltager er født i år 1935, Elvin havde 

sit barnebarn Mads Hjort Thuesen 

med, de spillede 18 huller på den 

store bane – og de vandt. Vi var godt 

fordelt i alle aldersgrupper, så ALLE 

kan være med!

Solen skinnede, så da spillerne 

på Par 3 banen var færdige, havde vi 

præmieoverrækkelse på terrassen, 

hvor Linh og Tri serverede kaffe og 

kage. Der blev øvet på putting green, 

spillet stige-golf og andre aktiviteter 

for de yngste. 

Spillerne på stor bane fik kage og 

kaffe ved hul 10. Efter matchen slut-

tede vi i restauranten med præmie-

overrækkelse, og mange valgte at 

blive og spise med familien.

Match i 2017

Vi har allerede besluttet at afvikle 

matchen igen til næste år, så sæt 

kryds i kalenderen fredag efter Kr. 

Himmelfartsdag, den 26. maj 2017.

Tusind tak til klubbens medlem-

mer for den fine opbakning, håber vi 

ses igen i 2017 .

På vegne af juniorudvalget

Rikke Porsholdt Thrane

Fra venstre: Magnus og Gunner, Victor og Bjarne, Oliver og Ole.

En farmor fortæller

Jeg var så heldig at være inviteret til 

bedsteforældre match på Breinholt-

gård golfbane. Vi har 5 børnebørn, 

der spiller golf der, dejligt at se hvor 

godt det fungerer.

Jeg spillede denne dag Green-

some sammen med mit barnebarn 

Perle, og vi gik i bold med Emma og 

hendes reserve farmor. Pigerne nød 

rigtig at kunne satse i deres udslag, 

for hvis det kiksede, havde de som 

regel to lige, men dog knapt så lange 

udslag at komme videre med.

Hvor var det dejligt at gå sam-

men med et par søde og velopdragne 

piger, der havde lært, hvordan man 

opfører sig på en golfbane, både hvad 

angår regler og etikette, og så er de 

bare et par rigtig gode golfspillere.

Hvordan det gik pointmæssigt 

husker jeg ikke lige, men det var en 

rigtig dejlig dag, hvor vi sluttede af 

med god mad i restauranten.

Mange tak fra en glad farmor

Emma Thrane, Kaj Lykke GolfklubSolen skinnede, og der var gang i aktiviteterne efter matchen. Her er der kø ved “fløde-

bollemaskinen”, mens bedsteforældrene hygger sig på terrassen med kaffe og kage.
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JUNIOR 
DISTRIKT TOUR
15 spillere fra Breinholtgård Golf 

Klub deltog i juniorturneringen 

JDT (Junior Distrikt Tour).

I år er JDT succeshistorien i junioraf-

delingen. Efter nogle år med ikke så 

mange deltagere i JDT-turneringen, 

har vi i år haft 15 spillere med fra 

Breinholtgård Golf Klub. Vi har haft 

6 spillere med i U22, 5 spillere i U19, 

1 spiller i U16 og 3 spillere i U14. Vi 

er den klub i Distrikt 3, som har flest 

deltagere med. Turneringen er en 

individuel turnering - men med så 

mange BGK-deltagere er det samti-

dig en god social turnering med mas-

ser af sammenhold spillerne imellem.

JDT spilles over 6 turneringer, hvor de 

4 bedste runder er tællende. Vi har i 

år spillet i følgende golfklubber: Ben-

niksgård, Svendborg, Ribe, Odense 

Eventyr, Toftlund og Breinholtgård.

Det er en slagspilsturnering med 

fuldt spillehandicap, hvor de 8 bed-

ste spillere i hver række, dog kun de 4 

bedste i U22, kvalificerer sig til Super 

Cup, som bliver afviklet over 3 dage 

i efterårsferien. Vi plejer altid at have 

nogle deltagere med i Super Cuppen, 

men i år har vore spillere været så 

dygtige, at vi har fået 9 spillere plus 

en reserve videre til Super Cup. Helt 

vildt flot!!

Flotte resultater

I U22 indtog vi de fire første pladser 

med følgende spillere: Jacob Kiell-

berg, Mads Møller-Jensen, Jakob 

Porsholdt Dam og Frederik Porsholdt 

Thrane.

U19 blev vundet af Anders Vad 

Christensen, 2. pladsen gik til Jeppe 

Thybo, 5. pladsen til Jesper Porsholdt 

Thrane og 7. pladsen løb Emma 

Pedersen med.

I U16 blev Mads Munkgård Peder-

sen nr. 9 og er derfor reserve til Super 

Cuppen, vi krydser stadigvæk fingre 

for, at han kommer med. 

Vitus Duelund vandt U14. Det var 

rigtig flot af jer alle sammen.

Super Cuppen afvikles i år i 

Nordjylland, hvor der skal spilles på 3 

forskellige baner. Det skal nok blive 

en rigtig god tur – Breinholtgård Golf 

Klub stiller jo med 1/3 af alle spillere 

fra distrikt 3.

Turneringen på Breinholtgård

Vi var i år blevet pålagt at skulle 

lægge bane til en turneringsrunde. 

Det skal vi cirka hvert 4. år, og det 

gøres selvfølgelig på den måde, 

for at det ikke skal være de samme 

klubber, som skal byde deres egne 

medlemmer en lukket bane for en 

juniormatch. 

Til matchen på Breinholtgård den 

4. september havde vi 90 juniorer til 

start. Vejret kunne godt have været 

bedre, men vi fik IKKE skybrud og 

torden som lovet, så det var super 

godt, at vi kunne afvikle turneringen 

uden afbrydelser. 

Der var tættest flaget på alle par 3 

huller, og vore egne spillere tog igen 

godt for sig af præmierne. Det var 

utrolig dejligt med den store op-

bakning fra junior-forældrene, som 

gjorde det muligt, at vi kunne have 

forcaddies på 6 huller, scorerappor-

tører på 3 huller og en god bane-

service med varm kakao, kage, frugt 

Jakob Dam, nr. 3 U22, Jacob Kiellberg, vinder af U22, Mathias Laustsen, vandt tættest 

flaget i Brundtland.

Mads Pedersen vandt både netto og 

bruttorækken i U16 i Brundtland.

Vitus Duelund Jepsen, vinder af U14. 
FORTSÆTTES…
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og snolder. Vi fik stor ros fra Distrikt 

3, som var meget imponeret over 

afviklingen af matchen. 

Stor tak for en rigtig fin sæson med 

stor opbakning fra spillere og for-

ældre, som altid kommer med godt 

humør, selv om de er kørt hjemmefra 

før kl. 5 om morgenen. Man må jo 

stå tidligt op, hvis man har starttid 

omkring kl. 7 på Fyn eller i Sønderjyl-

land! Håber på lige så stor tilslutning i 

næste sæson.

Den stolte Team Captain

Claus Mølleskov Pedersen Anders Vad Christensen, vinder U19, og Jeppe Thybo, nr. 2 U19.

JUNIOR SOMMERCAMP 2016
Så fik vi afholdt endnu en fanta-

stisk Junior Sommercamp sammen 

med 17 friske juniorer.

Vi startede ud onsdag morgen kl. 9 i 

klubhuset, hvor alle mødte friske op, 

næsten. Det var jo i deres sommer-

ferie!

Vi, Frank og Klaus, havde lagt et 

program med en masse spændende 

træning og konkurrencer.

Vi startede ud med lidt træning 

på rangen. Efter 10 minutters op-

varmning delte vi dem ind i 2 hold, 

og så blev det tid til teknisk træning 

og kortspilstræning. Der blev knoklet 

godt igennem. 

Efter et par timers træning havde 

Tri og Linh lavet en lækker frokost, og 

der blev spist godt til. Vejret viste sig 

ikke fra den bedste side, så de unge 

mennesker var blevet godt sultne. 

Efter frokost var der match på 

Par 3 banen og en 18 hullers putte-

match på puttinggreenen. 

På Par 3 banen havde vi arrange-

ret en lidt anderledes match. Hul 1: 

Slå med v-hånds jern, Hul 3: Slå ud 

med putter, Hul 5: Slå ud med driver, 

Hul 7: Kast bolden fra teestedet, Hul 

9: Spark bolden ud fra teestedet.

På puttinggreenen havde vi lavet 

en mindre forhindringsbane med 

nedløbsrør, lægter, jernlister og små 

porte, som spillerne skulle putte 

igennem, inden de måtte putte bol-

den i hul. En masse sjov og ballade 

og nogle meget høje scores!

Efter matchen på puttinggreen 

og Par 3 banen var det blevet tid til 

teltopsætning, som Jesper var kom-

met ud for at hjælpe med. 

Klar til aften og nat

Pernille, juniorudvalget, fortæller:

Da vi var færdige med træningen 

med Frank og Klaus onsdag kl. 15, 

tog juniorafdelingen over.

Vejret var heldigvis rimelig godt, 

så vi kunne slå vore telte op ved det 

store bøgetræ.

Der var nogen, der lærte, at når 

man har slået telt op og lagt luftma-

dras og sovepose ind i det, er det en 

god ide at lyne teltet og lukke det 

godt til. Det regner nemlig nogle 

gange i Danmark – og det gjorde det 

også denne aften.

Opsætning af telte – vi gør klar til natten.
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Juniorerne fortæller:

Speed golf

Pernille og Jesper syntes, at vi skulle 

prøve at spille speed golf. Speed golf 

går ud på, at man skal få golfbolden 

hurtigt i hul på 4 huller.

Vi skulle spille Ådalen. Vi var 4 hold 

med 4 spillere på hvert hold. Vi måtte 

selv bestemme, hvilken rækkefølge vi 

ville slå i, men vi skulle slå i samme ræk-

kefølge hele tiden. Vi måtte også selv 

bestemme, hvor spillerne skulle stå, når 

vi startede. F.eks. 1 spiller på tee-stedet, 

1 spiller på fairway og 1 eller 2 spillere 

på og omkring green.

Der var bare det problem, at hvis 

der var en, der kiksede sit slag eventuelt 

på fairway, skulle man løbe tilbage og 

slå slaget derfra, hvor bolden var osv. 

Så der er en del taktik i speedgolf! 

Det vindende hold brugte 16 slag 

og 7 minutter og 24 sekunder på at 

spille de 4 huller. Hullerne blev spil-

let sådan, at Helena kun drivede, og 

Emma kun puttede. De sidste to spillere 

på holdet, som sørgede for, at bolden 

kom på green, var Jesper og Thomas. 

Holdet brugte altså mindre end 2 

minutter pr. hul. Der var fart på, og det 

kunne ses på kinderne! Det var vildt 

sjovt at prøve, men også mega hårdt. 

Da vi havde pustet ud og hvilt os 

et øjeblik, meldte sulten sig. Så var det 

godt, at Thomas (Victors far) havde 

styr på grillen og havde grillet pølser og 

brød til os. 

Da vi havde spist og hygget os lidt, 

var det tid til det, alle ser frem til hvert 

år - nemlig NATGOLF.

Natgolf

Vi skulle spille 2 og 2 sammen i 

en foursome, hvor lysbolden talte 

dobbelt point, så det var med at 

ikke smide den i vandet. Det sidste 

hold kom ind ved 23.30-tiden. Så 

det var med at komme til køjs, da vi 

skulle have morgenmad kl. 7 næste 

morgen.

Sjov og ballade

Torsdag morgen mødte alle op kl. 8 

på rangen for at varme op til 9 hul-

ler på Ådalen, hvor de skulle spille 

Sokrates. Efter 9 huller i ok vestjysk 

vejr havde vi arrangeret lidt sjov og 

ballade på drivingrangen og på Par 

3 banen. 

På Par 3 banen skulle der spilles 

Wildman. Der spilles på tværs af alle 

huller, f.eks. 8 tee-sted til 9 green.

På drivingrangen skulle vi lave 

trickshots, og det kom der rigtig 

meget sjovt ud af. Vi havde fået lavet 

forskellige jern og køller til dagen, 

og juniorerne fik nogle opgaver, de 

skulle løse – f.eks. med 4 fliser! 

Alt i alt nogle rigtig hyggelige 

dage med masser af sjov og ballade 

og nogle veloplagte juniorer, selvom 

vejret ikke var med os om onsdagen - 

regn, regn og atter regn!

Vitus, Jesper T og Mads tog lige 

en ekstra overnatning på loftet, fordi 

de skulle hjælpe greenkeeperne 

med at rydde op i bunkers og skære 

kanter af om fredagen. Arbejdsdagen 

startede kl. 6. Godt gået drenge.

Med sjove minder

Trænertemaet og juniorafdelingen

Foursome makkere til Natgolf: Victor og 

Jeppe. 

Der bliver buldermørkt på Breinholtgård, 

når det bliver mørkt, men juniorerne 

synes det er sjovt. Det sidste hold kom 

ind kl. 23.30. 

Efter speed golf: Jesper, Oliver, Jakob, Clara, Mads, Jesper, Vitus, Victor, Thomas, Emma, 

Helena og Markus.
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WEEKENDTUR TIL RØDDING CENTRET 
Vi var 31 juniorer og 4 voksne, som 

drog af sted på weekendtur den 

3. – 5. juni. Vi tog igen i år til Rød-

ding Centret, hvor der er mange 

gode aktiviteter. Vi får en super 

god behandling, og faciliteterne 

er rigtig fine.

Vejret var helt i top, da vi kørte fra 

Breinholtgård fredag kl. 16.30. 7 ju-

niorer og en chauffør i hver minibus 

gjorde det ekstra varmt. Humøret var 

helt i top, og vi så frem til et par hyg-

gelig og sjove dage.

Vi ankom til Rødding Centret om-

kring kl. 18.30, og da vi alle var ind-

kvarteret på værelserne, var der klar 

til aftensmad i cafeteriet. Derefter var 

det tid til en intens omgang rund-

bold på boldbanen. Vi gik så meget 

op i det, at der kom folk udefra og 

spurgte til, om de måtte være med… 

(Intensiteten bliver jo ikke mindre 

af, at der var juniorer og voksne med 

i alle aldre. De voksne bliver som 

børn, de ældre juniorer går op i det 

med liv og sjæl, og de små forsøger 

at følge med de store.)

Da rundboldkampen var færdig, 

var det tid til at besøge den lokale 

Brugs. Så vi kunne få brugt de lom-

mepenge, vi havde med!

Lørdag på Brundtland

Lørdag morgen var der morgenmad 

kl. 9. Som altid var der nok at vælge 

imellem, og vi blev klar til en hel dag 

med golf. Vejret var igen med os. Så 

humøret var helt i top.

Vi skulle spille på Brundtland 

golfbane. Det var kun 15 minutter i 

bus fra Rødding. 

Vi skulle tee ud fra kl. 11, og der 

var temperaturen oppe på de 28 

grader, så der skulle en hel masse 

vand til. Vi kom alle igennem runden 

- nogle dog med en del færre bolde. 

Helena måtte vi lige samle lidt bolde 

ind til, så hun også kunne være med 

om søndagen!

De juniorer, som var 8-10 år, var 

også kommet til Brundtland banen 

og skulle prøve at spille på en anden 

bane for første gang. De skulle spille 

på Par 3 banen. Det gav en del udfor-

dringer, for banen var en del sværere 

end Par 3 banen, vi har på Breinholt-

gård. Der var 2 par 4 huller på Par 3 

banen. Det var en god oplevelse for 

dem, inden de jo senere på året skal 

frigives til stor bane. 

Ret trætte

Der var ikke helt den samme livlige 

stemning på vej hjem i bussen. Der 

var nogen, der var ret trætte efter en 

varm dag på golfbanen.

Men så var det godt, at svøm-

mehallen var åben til os, da vi kom 

tilbage.

Det var super dejligt med en tur i 

svømmehallen og bare slappe helt af. 

Efter aftensmaden stod den på 

bowling og fodbold i den store hal.

Sjov match

Om søndagen skulle vi have været af 

sted til RAJT i Skærbæk Mølle, men 

det var desværre aflyst pga. syg-

dom. Det var lidt ærgerligt, men til 

gengæld kunne vi sove et par timer 

længere, og vi fik igen først morgen-

mad kl. 9. Hvis vi skulle have spillet 

Alle deltagere i sportshallen.

Uha Oliver, du skulle nok være lidt mere sød overfor de store en anden gang, hvis du vil 

undgå det kolde vand.
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RAJT, skulle nogle have været af sted 

inden kl. 6! 

Da vi havde pakket sammen og 

fået ryddet op på værelserne, var vi 

ved at være klar til at køre til Brundt-

land igen. Nu skulle vi så spille den 

gode bane endnu en gang. Det var 

faktisk rigtig fint, for det er jo altid 

lidt sjovere at spille en bane anden 

gang, hvor man kender den lidt 

mere. 

Vi spillede en anderledes og sjov 

match. Vi var 4 spillere sammen på 

hvert hold, og vi startede alle sam-

men med at tee ud fra rødt tee-sted. 

Hvis holdet samlet lavede 6 point 

eller derover, skulle man rykke et tee-

sted tilbage (gult tee-sted). Lavede 

holdet igen 6 point eller mere, ryk-

kede man tilbage til hvidt tee-sted. 

Hvis holdet lavede 4 eller 5 point, 

blev det på samme tee-sted, men 

hvis det ikke lavede 3 point tilsam-

men, måtte holdet gå et tee-sted 

frem igen. Efter 5 timers sjov golf på 

en super bane var det ved at være 

slut for denne gang.

Vi vil gerne takke Jacob Thrane - 

Claus – Store Jesper og Lille Jesper, 

fordi I ville holde styr på os.

Tak for en hyggelig tur.

Julie, Vitus og Mathias L.

Klar til afgang (årgang 2005 – 2007): Magnus, Oliver, Emilia, Emil, Samuel, Alexander, 

Victor og Noah.      

RIBE AMTS JUNIOR TOUR
RAJT, som turneringen bliver kaldt 

normalt, er den turnering, som 

juniorer kan spille, så snart de er 

frigivet. 

Man starter i D-rækken fra hcp. 72, 

hvor man spiller 9 huller. Nogle spil-

lere er helt ned til 8-9 år. Både i C- og 

D-rækken spilles der 9 huller, og der 

er altid en markør med disse spillere 

for at hjælpe med regler, fremdrift 

på banen og med at tælle slag. Det 

er en rigtig god turnering til at lære, 

hvordan man spiller turnering med 

spillere fra andre klubber og på frem-

mede baner. 

C-rækken går ned til hcp. 37. I B-

rækken spilles der 18 hullers stable-

ford, og i A- og Plusrækken spilles der 

18 hullers slagspil. 

Holdturnering

RAJT er en holdturnering, hvor alle 

kan skaffe holdet point. Det er på alle 

måder en hyggelig og lærerig turne-

ring, som er blevet spillet siden 1995.

Vi har de sidste 2 år været rigtig 

gode og været langt foran fra start af. 

Sådan startede denne sæson også, 

men mange af de “store/gamle” ju-

niorer har i denne sæson spillet flere 

ranglisteturneringer og har derfor 

desværre ikke haft så meget tid til at 

spille RAJT, og vi har derfor desværre 

haft lidt svært ved at holde os helt i 

top. 

Vi har heldigvis mange andre 

gode spillere i juniorafdelingen, 

så der er kommet nye til, og vi har 

stadigvæk stillet med stort set fuldt 

hold hver gang. Man må stille med 

15 spillere op til 18 år og 5 spillere fra 

19-22 år. 

Vi har haft 7 helt nye spillere 

med i år - 7 spillere, som blev frigivet 

sidste år. 

FORTSÆTTES…

Første spillerunde i Henne Golfklub. Fra venstre bagerst: Perle, Julie, Mads, Jeppe, Si-

mon, Anders, Morten, Frederik, Jesper, Vitus og Lærke. Forrest: Thomas, Helena, Oliver, 

Rasmus, Oscar og Markus.
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8 spillerunder

Turneringen er blevet afviklet over 8 

spillerunder, og der er blevet spillet 

på 8 forskellige baner. Vi starter altid 

i Henne, da der må spilles på deres 

greens hele året. Den 10. april blev 

første match spillet, og vi startede 

med 18 juniorer. Vi fik lavet 10 point, 

og pokalen kom med hjem til Brein-

holtgård igen. 

Den 30. april var turen så kommet 

til Esbjerg Golfklub. Det var en kold 

omgang, og desværre kun 7 point 

mod Esbjergs 12 point. De sidste år 

har vi kæmpet med Esbjerg  om po-

kalen. Så der var lidt at tænke over.

Den 21. maj skulle vi til Vejen og 

se, om vi kunne hente lidt ind på 

Esbjerg, der nu var 3 point foran os. 

Vi var 16 juniorer af sted, og DET 

LYKKEDES. Vi fik 12 point og pokalen. 

Så selvfølgelig skulle vi forbi McDo-

nald’s på hjemvejen.

Den 12. juni skulle vi til Varde 

og forsøge at bevare 1. pladsen. Vi 

stillede til start med 17 spillere, men 

6 point var desværre ikke nok til at 

blive i front.

I gang igen

Efter en god lang sommerferie var 

turen så kommet til den super flotte 

bane i Royal Oak med udsigt ud over 

Jels sø. Vi havde 14 spillere med, som 

skulle forsøge at hente de 6 point, 

som vi var kommet bagefter. Vi 

lavede 9 point - det var super godt, 

men desværre lavede Esbjerg 10, og 

de øgede bare forspringet. Men vi 

havde en super dejlig dag og Lærke, 

Frederik Christensen, Julie og Markus 

fik præmier med hjem.

Weekenden efter gik turen til 

Skærbæk Mølle. Det er altid så hyg-

geligt at komme der og spille. Vi har 

altid en stor pose ekstra bolde med 

til hul 19, bolde som vi har samlet op 

af søen ved boldopsamlingen. På hul 

19 skal man slå 72 meter over på en 

tømmerflåde. Vi fik 6 point med hjem 

og hentede 2 point ind på Esbjerg.

Den 10. september skulle vi til 

Kaj Lykke i Bramming. Vi havde rigtig 

mange spillere, der spillede godt, og 

en del gik bedre end handicap. Men 

desværre var de alle sammen spillere 

i A–rækken, og da der jo gives lige 

mange point i A-, B- og C-rækken, så 

er det ikke nok kun at være god i en 

række. 

Kaj Lykke har efter sommerferien 

haft et rigtig godt hold og vandt 

da også på hjemmebane med 14 

point. Vi tabte 4 point til Esbjerg, så 

oddsene for en samlet sejr begyndte 

at se svære ud. Men igen var det en 

Hul 19 i Skærbæk Mølle, hvor man skal slå 72 meter over på en tømmerflåde.

Vinderne i Royal Oak: Lærke, Frederik, Julie og Markus.
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dejlig dag med super vejr.

Sidste match

Den 1. oktober blev sidste match 

for i år afholdt på Breinholtgård. Vi 

afholder altid sidste match, hvor det 

hele bliver afgjort, og vi gør altid lidt 

ekstra ud af det. Vi “forkæler” lidt 

spillerne og deres forældre, så alle får 

en god dag og en god oplevelse af 

Breinholtgård. 

Vi var omkring 20 hjælpere: junio-

rer og forældre til de juniorer, som 

spillede med i matchen. Vi havde 

scorerapportører og forcaddies - der 

blev serveret boller og varm kakao 

på hul 5 - frugt og snolder på hul 

13. Efter matchen blev der spist og 

afholdt præmieoverrækkelse i klub-

lokalet. Tri og Linh havde sørget for 

Kylling i karry og små forårsruller, og 

Helle og Lisbeth klarede udleverin-

gen og køkkenet. 

Vi var 120 spillere, holdledere, 

forældre og hjælpere, som spiste i 

klublokalet. Tusind tak til alle hjæl-

perne. Vores gæster følte sig vel-

komne, og det tog kun et øjeblik at 

rydde klublokalet op igen, fordi vi var 

så mange om det. 

Vi havde arrangeret en ekstra tur-

nering på Par 3 banen for de spillere, 

som kom først ind og derfor havde 

en del ventetid. Så alt i alt havde alle 

vist en sjov og hyggelig dag.

Vi var kommet 9 point efter Es-

bjerg, så der var noget at hente. Men 

vi havde fået et ekstra lille problem. 

Kaj Lykke var halet ind på os, og vi lå 

nu med samme antal point som dem 

på 2. pladsen. Så der skulle virkelig 

kæmpes. 

Vi stillede op med 19 spillere – 

der var faktisk 25 spillere, som gerne 

ville være med, så vi måtte desværre 

skuffe nogle med, at de ikke kunne 

spille. Heldigvis kom nogle af dem og 

hjalp til i stedet for og fik derfor også 

en god dag ud af det. 

Kaj Lykke spillede igen fantastisk, 

og de løb med dagens sejr med 

11 point, så vi måtte se os slået af 

både Esbjerg Golfklub og Kaj Lykke 

Golfklub. Det er mange år siden, det 

er sket sidst. 

Så nu overvejer vi holdlederfy-

ring! Jesper har ført os til sikre sejre 

de 2 forrige år, så mon ikke, at vi skal 

give ham chancen for at vise, at det 

var en fejl, og at vi kommer godt igen 

i 2017? 

Gode scores

Vores bane stod fantastisk flot, og 

der blev virkelig lavet gode scores. 

Vi havde to spillere, som gik un-

der banens par. Jeppe Thybo gik i 69 

slag, og Jeppe Heide Bank Olesen fra 

Esbjerg Golfklub brugte kun 68 slag. 

Plusrækken blev vundet af Jakob 

Dam med netto 71, i A-rækken vandt 

Victor Isaksen fra Kaj Lykke Golfklub 

med netto 64 (altså 7 bedre end 

handicap). 

Der var 10 spillere i A-rækken, 

som gik bedre end handicap, deri-

blandt var der 3 spillere fra Breinholt-

gård: Jeppe, Vitus og Emma. 

B-rækken blev vundet med 46 

point. Tænk kun at blive nr. 2, når 

man har lavet 45 point. Nr. 5 i den 

række lavede 43 point. Vinderen med 

de 46 point var vores egen Thomas 

Guldberg Nielsen. Så er det handicap 

da lagt godt på plads til vinteren.

C-rækken, hvor der kun spilles 9 

huller, blev vundet af Magnus Mik-

kelsen fra Royal Oak med 29 point, 

og D-rækken blev vundet med 26 

point af Anne-Sofie Meldgaard fra 

Varde Golfklub. Anne-Sofie vandt en 

Minnie Mouse-bag, som gjorde stor 

lykke. 

Vi fik delt rigtig mange gode og 

flotte præmier ud. Men det er jo 

heller ingen sag med alle de gode 

og sjove ting, Janet og Frank har i 

butikken. 

Tak for en god sæson med RAJT.

Jesper Pedersen og Pernille Dam

Sidste match på Breinholtgård lørdag den 1. oktober. Julie, Camilla, Lærke, Emma, Frederik, Nicolai, Jesper, Vitus, Perle, Victor, Clara, 

Jakob, Mads Oliver, Rasmus, Oliver, Thomas, Oscar og Sarah.
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OFF-GOLF FOR 
JUNIORER I 
VINTERPERIODEN
Kalenderen siger efterår - vi er på 

vej mod mørkere tider - og der-

med ikke så meget golf ude på 

banerne. Men så er der søndags-

aktiviteter for juniorerne.

Juniorafdelingen vil igen i år plan-

lægge søndagsaktiviteter, så formen 

kan holdes, og man kan mødes med 

hinanden.

Fra 6. november 2016 og til 26. 

marts 2017 er der forskellige off-golf 

aktiviteter. 

Der vil være gang i den i hallen på 

Hjerting Skole, Gl. Guldagervej 53, fra 

kl. 16.00 til 17.30. Her vil der foregå 

forskellige aktiviteter som badmin-

ton, volleyball, fodbold osv. Aktivite-

ter, som alle kan være med til. 

Desuden vil dette blive krydret 

med andre aktiviteter. De sidste år 

har vi f.eks. været i skøjtehallen, til 

bowling og på en klatrevæg. 

Vi glæder os til en hyggelig og 

aktiv vinterperiode, med sved på 

panden, ømme ben og et godt grin.

Du tilmelder dig off-golf i golf-

box, og det koster 150 kr. for hele 

perioden. 

Pernille Porsholdt Dam

Off-golf er forskellige 

aktiviteter i vinterperioden, 

f.eks. en tur i skøjtehallen.

BOLDOPSAMLING 2016
Fredag den 26. august var der en flok friske unge juniorer og 

nogle voksne, som gik i søen mellem hul 2 og 7 og samlede 

bolde op. Fangsten blev på ca. 2.700 bolde!
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VINTERTRÆNING FOR JUNIORER
Vintertræningen starter for de frigivede juniorer lørdag den 5. november kl. 11. 

Læs mere på hjemmesiden www.bggc.dk/junior og tilmeld dig i golfbox.

LUK I, LUK AF, LUK IGENNEM 

- ELLER HVORDAN ER LUKKELOVEN PÅ GOLFBANEN EGENTLIG? 
En situation, der fyldte rigtig 

meget hos tilsyneladende rigtig 

mange medlemmer i sæson 2016, 

har været den verdensberømte 

“lukkelov” – eller måske rettere 

“lukke igennem lov”. 

Ordens-, Regel- og Handicapud-

valget (ORH) har endda modtaget 

skriftlige klager over andre spillere på 

banen i løbet af sæsonen. Så det er 

altså alvor det her!

”Lukkeloven” repeteres derfor 

lige igen – og så kan man jo øve sig 

på det henover vinteren.

Du kender det godt: Tvivlen om, 

hvorvidt vi skal lukke dem, der venter 

bag os, igennem. Vi har ledt et par 

gange ude i den saftige rough, men 

vi har også selv ventet, så… Hvad 

gør vi? 

Hvis der er hul foran, så lad dem 

gå i gennem. Giv tydeligt tegn, 

og gør som hos optikeren: lav en 

glidende overgang. Slå med op 

ad fairwayen, men lad bolden, der 

lukkes i gennem, spille færdig på 

greenen først. 

Er man i gang med at lede, så luk 

igennem med det samme og led 

færdig. 

Hvis du er lukket i gennem, så 

husk at udtrykke din taknemmelig-

hed. 

Urimeligt sprog

I ORH får vi alt for mange mails, der 

beskriver dårlig adfærd - og specielt 

helt urimeligt sprog. Derfor den lidt 

bydende overskrift: “Luk i og luk af”. 

Det kan være lidt svært at finde 

det rigtige tidspunkt at lukke igen-

nem, så hjælp hinanden, spørg pænt, 

er tidspunktet det rette, er der luft, 

og er der  plads foran. 

Kommer der alligevel ukvemsord, 

så luk af og lad det ikke gå ud over 

dit spil. 

Plads til forbedring

I forbindelse med de beklagende 

mails beder vi altid om navn og 

medlemsnummer på dem, der har 

udtrykt sig dårligt, da vi ellers ikke 

kommer videre med et evt. problem. 

Det er vores eneste måde at hjælpe 

med at komme dårlig adfærd på ba-

nen til livs - udover de mange andre 

opfordringer, vi modtager.

Men når jeg tænker på, at der vel 

spilles ca. 1.600 runder golf om ugen 

med tre personer pr. runde, og at det 

betyder, at 200-250 personer er på 

banen dagligt, så går det som helhed 

rigtig godt. Der er dog altid plads til 

forbedringer. 

Vi lukker for denne gang – og 

krydser alt, hvad krydses kan – og 

håber på det bedste i næste sæson.

På vegne af ORH

Kim Meyer
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M i n n e s o ta  C o n s u lt
5 DØGNSMODELLEN

VENDEPUNKTET
Kongensgade 89, 1 - DK-6700 Esbjerg

Telefon: (+45) 75 45 37 51
Peter Degn Olsen

Mobil: (+45) 2929 6903

Skype: peter.d.olsen

info@minnesotaconsult.dk

www.minnesotaconsult.dk
PETER DEGN OLSEN

Centerleder

Henrik’s Autoservice

Henrik Søndergaard
 Smedevej 19

 6710 Esbjerg V

 Telefon: 7515 1955

 Mobil: 4052 0946

E-mail: h.autoservice@tdcadsl.dk

P E D E R S K R A M S G A D E 1 4 A 
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Mere tid til dig ...

 

Åbningstider alle dage

8-22
Bageren åbner kl. 6.30

6 LÆREANSTALTER OG 1 GOLFKLUB
Lørdag den 24. september havde 

vi inviteret studerende fra byens 

læreanstalter på besøg for at blive 

indviet i golfspillets lyksaligheder.

Vi sendte en bus til rådhuset for at 

hente de unge, og kl. 10 ankom 34 

forventningsfulde studerende. De 

kom fra 6 forskellige læreanstalter og 

var i alderen 18 – 22 år.

Efter en velkomst gik det straks til 

drivingrangen, hvor Frank, Klaus, 

Morten, Jeppe og Jacob tog sig af 

undervisning i det ædle spil. Alle gik 

op i det med liv og sjæl. Nogle var 

meget talentfulde, mens andre godt 

nok syntes, at det var svært at ramme 

den lille, hvide kugle. (Lyder det 

bekendt ?).

Kl. 11 blev deltagerne delt i 2 

hold, og det ene hold startede en 

mini-match på Par 3 banen, mens det 

andet begav sig  til puttinggreenen 

for at konkurrere i putning. Efter 1 

times tid byttede holdene, og kl. 13 

var konkurrencerne ovre.

Traktementet var grillpølser, brød 

og kartoffelsalat og dertil øl eller 

vand. Vejret var heldigvis fremra-

gende, og alle kunne nyde det på 

terrassen, indtil de blev kaldt ind for 

at deltage i præmieoverrækkelsen. 

Der var 3 præmier til de bedste i 

spil på Par 3 banen og til de 3 bedste 

puttere.

Herefter blev de studerende 

præsenteret for vores vintertilbud, 

og flere var meget interesserede, 

så mon ikke der kommer 4–5 nye gol-

fere ud af besøget.

Kl. 14 kørte bussen retur, og alle 

- inkl. de 8 hjælpere - havde haft en 

rigtig god dag.

Jørn Ibsen

Formand, Ny i Golf udvalget

34 studerende takkede ja til at blive introduceret til golfspillets glæder, og de havde en rigtig god dag.
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LADIES SECTION PÅ UDFLUGT
Den 6. september var Ladies Section 

på den årlige udflugt. Denne gang 

gik turen til Ikast Golf Klub med 42 

glade piger. 

Turen foregik i det skønneste vejr, 

startende med kaffe og en lille 

opstrammer i bussen. Anni stod for 

opvarmningen, og vi fik udleveret 

godteposer til runden på den spæn-

dende og udfordrende bane. Deref-

ter var der dejlig mad og hygge og til 

sidst dejlige præmier (sponsorgaver). 

Ikke mindst var det glade golfpiger, 

der nød turen i hinandens selskab.

 

Ladies Section er den officielle pige-

klub, og vi modtager gerne nye med-

lemmer. Dit handicap skal blot være 

44 eller lavere. På vor hjemmeside 

under Klubber i Klubben kan du læse 

alt om vore forskellige aktiviteter.

Bente Kirkegaard

Formand for Ladies Section

PRISER FRA 199,-
CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN 

U R  &  A R M B Å N D 
ÉT  S M Y K K E

www.christinawatches.dk

42 glade golfpiger på tur til Ikast Golf Klub.
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BREINHOLTGÅRD ERHVERVSKLUB

A/S Erik Andersen

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

ART Service

Blue Water Shipping A/S

Bo Bedre

Breinholtgård Golf Klub

Comtec Int. ApS

Danske Bank

Deloitte

ESE Holding

Estate Robin Thybo, Esbjerg

ESVAGT A/S

Europcar

EY P/S

FC Consult

Frøkjær Papir & Vin 

GlasPartner

Golfstore Breinholtgård

Handelsbanken

Hans Sme

Henning G.Kruse Holding

HI-TECH Signs ApS

IAT Base & Energy

Jean Holding ApS

JVC Holding

Jyske Bank

K.S. Fisk A/S

Lørdagsesserne

Minkfarmen Bjørnly

MP Marked

Nybolig Erhverv

PauLis A/S

Rambøll Olie og Gas

RC Plast A/S

Skiltestedet

SYDBANK

Team Freight 

TS tech A/S

Tømrer & Vinduescenter Esbjerg

Ugeavisen Esbjerg

Vestjydsk Regnskabsbureau

Viking Life-Saving Equipment A/S

Wagner Consult Int. ApS

West Diesel

West-Marine A/S

Wium

VI STØTTER UNGE OG ELITE 
I BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

Ønsker også dit firma at være medlem af Breinholtgård Erhvervsklub  
– kontakt da formand Finn Ewert Christensen på mobil: 2025 2972, mail: fec@d-i-s.dk 

eller medlemskontakt, Jesper Vohs Nielsen på mobil: 5338 5342, mail: jvn@bgke.dk


