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Fra: Breinholtgård golfklub
Sendt: 7. juli 2017 12:04
Emne: Breinholtgård Golf Klub - Nyhedsbrev

 

 

Titleist & Footjoy Westcoast Masters. 

Breinholtgård Golf Klub, har i weekenden for niende gang været vært for Titleist 

& Footjoy West Coast Masters, der er en ranglisteturnering for junior- og 

ynglingespillere under Dansk Golf Union. 

 

TAK FOR SIDST 

 

TWCM 2017 er godt overstået. 

Det blev en fantastisk weekend med mange glade mennesker og godt golfspil. 

 

Breinholtgård Golf Klub havde 10 deltagere i turneringen – 8 drenge og 2 piger. 

 

4 spillere klarede cuttet til søndagens finalerunde. Camilla Pedersen og i 

drengerækken var det Nicolai Dahl, Jeppe Thybo og Morten Dam. 

 

Morten Dam startede søndag morgen på 6. pladsen og spillede en forrygende 
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runde i 74 slag og indtog en flot  2. plads, da alle 54 huller var spillet og 16475 

slag var slået. 

 

Breinholtgård Golf Klub, vores bane, alle vores hjælpere, restauranten og 

arrangementet har fået mange roser fra deltagere og forældre fra hele landet. 

 

Turneringen har et godt ry og det er ikke mindst på grund af alle jer hjælpere, 

som med godt humør og engagement deltog.  

 

TUSIND TAK. 

God sommer til jer alle. 

Golfhilsner fra TWCM udvalget 

 

Du kan læse meget mere om turneringen HER 

 

 

 

Tak fra greenkeeperne. 

 

http://www.bggc.dk/turneringer/twcm/twcm-2017/
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Så gjorde de det igen. 

 

En veloverstået Titleist & Footjoy Westcoast Masters, som er et af de større 

arrangementer i løbet af året. 

 

Det var en stor fornøjelse at arbejde sammen med folkene bag denne 

turnering. 

 

I den forbindelse vil greenkeeperne gerne takke for den store hjælp fra de 

mange frivillige, (frivillige greenkeepere, forældre og junior spillere) som har 

hjulpet hele ugen, samt vores faste stab af greenkeepere, som alle har ydet en 

ekstra indsats. 

Jeg er meget taknemmelig. 

 

I er alle hjertelig velkomne til at hjælpe igen en anden gang. 

 

Med venlig hilsen 

Chefgreenkeeper 

Hardy Mathiasen  
 

 

To forældre, Martin og 

Kim der tromler greens 

samtidig med at deres 

sønner, Oliver som svirrer 

greens og Rasmus retter 

nedslag mærker op. 

Godt gået drenge, det er 

flot I står op kl. 4 om 

morgenen for at deltage 

som frivillige.  

 

Sølvbryllup  
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I anledningen af Linh og Tri har sølvbryllup, Lørdag den 15. juli serverer vi 

Champagne og kransekage fra klokken 12.00 til 14.00 til alle klubbens 

medlemmer.  
 

 

Efter klokken 15.00 vil restauranten 

være optaget, da der skal dækkes 

op til selskab om aftenen. 

 

Der kan købes drikkevarer i 

restauranten, men køkkenet vil 

have et begrænset menukort. 

Både terrassen og klublokalet kan 

naturligvis benyttes.  
 

 

Med venlig hilsen  Linh og Tri 
 

Ferie  

 

 

 

Jeg holder ferie i uge 28. Jeg er tilbage på kontoret tirsdag den 18. juli 

Tina er på kontoret mandag formiddag, onsdag og fredag. 

Tirsdag og torsdag er kontoret lukket, men Tina kan kontaktes på 75 11 57 00 

 

Mogens   
 

Jubilæums trænings tilbud  

 

 

JUBILÆUMS TRÆNING TILBUD 

 

 FREDAG d. 14. JULI KL. 16.00 – 17.00 Indspil 

MANDAG d. 17. JULI KL. 17.00 – 18.00 Putting 

ONSDAG d. 19 JULI KL. 14.00 – 15.00 Bunker 

MANDAG d. 24. JULI KL. 17.00 – 18.00 Driver 
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FÆLLESTRÆNING FOR KLUBBENS MEDLEMMER. 

(Vi mødes på driving range ved boldautomat) 

 

MAX. ANTAL DELTAGER ER 10 pers. PR GANG. ( min. 5) 

 

Prisen: kr. 50,- med tilmelding i shoppen 

(eller mobil pay til tlf: 21 77 18 06) 

Hilsen 

Neil 
 

 

Golfspilleren i centrum  

 

 

 

Besvarelserne fra den første Golfspilleren i Centrum spørgerunde, er nu 

kommet, og vi takker de mange som har besvaret spørgeskemaet. 

 

Besvarelserne er et rigtigt godt værktøj for os, til at se hvor I, som medlemmer, 

syntes vi gør det godt, og hvor der er noget at arbejde med. 

   
 

Sommerferie på par 3 banen  
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Uge 31 er Junioruge på par 3 banen  

 

 

 

 

 

 

 




