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Nye medlemmer til juniorafdelingen. 

Sæsonen står for døren og juniorafdelingen er ved at gøre klar til at modtage 

nye medlemmer, så kender du nogen som kunne have interesse i at høre om 

juniorgolfspillet, så se nedenstående. 
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Du mistet et slag på Ådalen  

 

 

Ådalens hul 9 er nu klar til 

sæsonåbningen og åbnes sammen 

med sommergreens, som forventes 

åbne fra den 31. marts 2017 

 

Indtil sommergreens åbner skal der 

dog stadig spilles fra det provisoriske 

teested på Ådalen 9 
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Ådalens hul 9 er jo ændret, fra par 3 

til par 4, og dette er nu lagt ind i på 

scorekortet. 

 

Ændringen medfører at du mister en 

streg på scorekortet, da du jo har 

fået et ekstra slag, ved at det er 

ændret fra par 3 til par 4 

 

Ændringen er lavet nu på 

scorekortet, for at være klar til når vi 

er tilbage på sommergreen/tee 

 

Er der i den forbindelse 

tvivlsspørgsmål, skal I endeligt 

kontakte kontoret på mail: 

info@bggc.dk eller telefon: 

75115700  
 

Ændret dato - Regelaften  

 

 

Datoen er desværre blevet ændret på nedenstående arrangement. 

 

Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) indbyder 

hermed til ”Åben Regelaften” for alle medlemmer af BGK d. 4. april 2017, kl. 

18:30 – 21:00 i Klublokalet på BGC. 

 

Emnerne for denne årligt tilbagevendende begivenhed er bl.a.: 

•    Nye golf- og lokalregler gældende fra og med 2017 

•    Handicapregler og hvordan går det med golfhandicappet – er det for lavt? 

•    Golfregel erfaringer fra BGK i sæson 2016, og 

•    Golfregler fra 1. januar 2019 – det kan blive rigtig spændende. 

Derudover vil der være indtil flere konkurrencer med tilhørende præmier. Husk 

din Regelbog! 



4

 

 

Af hensyn til bestilling af en forfriskning, indkøb af præmier m.v. skal tilmelding 

til denne aktivitet ske via mail til choko@mil.dk ikke senere end d. 3. april 2017, 

kl. 18:00. 

 

I forbindelse med tilmeldingen bedes anført medlemsnummer og navn på 

deltagerne.   

 

Kom frisk!  
 

Golfbiler  

 

 

 

Der må nu fra lørdag den 25. marts, igen køres i golfbiler på banerne 

Bilerne skal bestilles i Pro Shoppen 

Der kan stadig forekomme tidspunkter, hvor der ikke kan køres, eks. ved 

rimfrost på græsset. 
 

Reminder til i morgen, lørdag  

 

 

 

Wilson Staff 

Ønsker du mere spin på din pitch og chip slag?? 

Så kig forbi indspilsgreenen ved puttinggreenen 

Lørdag den 25 marts fra kl. 09.00 til 12.00 

Her kan du teste Wilson’s fremragende bolde og deres nye wedges. 

For mere info kontakt Shoppen, 7546 1100 
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