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Fra: Breinholtgård golfklub 

Sendt: 27. marts 2018 15:17

Emne: Sommergreens

Sommergreens. 

Chefgreenkeeper Fredrik Engstöm, har nu i længere tid været klar med planer 

om at åbne for spil på sommergreens, dog har vejret hver gang sat en stopper 

for planerne.  

Men nu prøver vi igen, vi har en forhåbning om at der kan blive åbnet til 

sommertee og sommergreens, fra på torsdag den 29. marts 2018. Vejrudsigten 

er dog utroligt svingende fra dag til dag, men vi håber planen vil lykkedes. 

Ligeledes vil der ikke skulle spilles med måtter mere, fra på torsdag. 

Der spilles dog med at der skal lægges op, dog kun på fairway og andre 

tætklippede arealer. Der SKAL lægges op inden for et scorekorts bredde, ikke 

nærmer flaget. Score kan indberettet med henblik på regulering af handicap. 

I tilfælde at at der spilles til vintergreen, kan der fortsat ikke reguleres handicap. 

Golfbiler (buggies) må vi vente lidt med endnu, men vi håber snart at kunne 
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åbne for kørsel med disse også. 

Se nedenstående for regler i overgangen til sommergreens. 

Sommergreens og vintergreens  

Det er vejret som afgør hvornår vi spiller på sommergreens, slipper for at spille 

med måtter, kan køre i golfbiler (buggies) igen, mv. 

Når der er åbnet for sommergreens, kan der stadig forekomme dage hvor vejret 

pga. rim, frost, sne o.l. tvinger os til midlertidigt at lukke sommergreens igen. 

Når der spilles til Vintergreens, placeres et orange flag på 1. tee, 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/når sommergreens i løbet af dagen bliver åbnet, tilkendegives dette ved, 

at de orange flag fjernes fra teestederne, og at en golfbil kører rundt på banen 

med et blåt flag. Når spillerne tydeligt har bemærket flaget, kan de selv afgøre, 

om de vil spille de resterende huller til sommergreens. 

Husk altid at tjekke banestatus inden du går ud.  

Proshoppen  



3

Pro shoppens åbningstider i påsken 

Den 29. 30. og 31. marts     

klokken 09.00 til klokken 14.00 

Den 1. og 2. april 

Klokken 09.00 til klokken 14.00 

Vi ønsker alle en god påske. 

Frank Atkinson 

Golfstore Breinholtgård  

God påske  

Så kom dog forår….. 

Som I kan læse i denne nyhedsmail, så tror vi stadigvæk på, at foråret er på 

vej. Forhåbentligt bliver sommergreens og sommerteesteder åbnet 

Skærtorsdag. 

Vores nye chefgreenkeeper, Fredrik Engström, og de øvrige greenkeepere og 

hjælpere har arbejdet hårdt på, at få banen klar til den dag, som vi alle ser frem 

til – nemlig den dag, hvor banen bliver lukket op i sommerklæder til sæsonens 

mange gode timer.  

Sæsonens første nye golfere er allerede i gang. Der er 14 deltagere på det 

første hold, som har trodset vejret og kulden. Det har været imponerende at se, 

hvordan der er blevet trænet, både til den fælles træning og selvtræning til 

trods for frostgrader og sne. Med den iver for golfspillet kan det kun blive godt 

og I er måske allerede ”bidt” af golfen, som alle vi andre. Velkommen i 

Breinholtgård Golf Klub. 

Aktiviteterne i klubben starter så småt op. Allerede på mandag 2. Påskedag 

afholder juniorafdelingen et ”Åbent hus” for ALLE. Juniorafdelingen vil vise os, 
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hvordan man kan konkurrere med eller blot træne sit korte spil i det format, som 

DGU kalder Short Game. Der vil blive opsat en Short Game bane permanent 

igennem hele sæsonen på området omkring puttinggreen og 

indspilsområderne. Så på mandag kan I få en smagsprøve på øvelserne. Se 

invitationen i denne nyhedsmail. 

Onsdag den 4. april starter Onsdagsmatcherne. For blandt andet Ruth og Kaj 

Pedersen betyder det, at de næste 26 onsdage er booket i kalenderen og de vil 

sørge for, at der i hver uge vil blive afviklet Onsdagsmatch. En match over 9 

huller med efterfølgende hygge og præmieoverrækkelse i restauranten. Alle 

kan deltage. Vi vil også meget gerne se de medlemmer, som er blevet frigivet 

de sidste år – det kan være her, man finder flere at spille med, alle ugens 

dage.         

Rigtig god Påske til alle. 

På glædelig gensyn på Breinholtgård 

Pernille Porsholdt Dam 

Formand  

Shortgame for ALLE  
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