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Forsidefoto:

Klubbens nye chefgreenkeeper Fredrik 

Engström, svensker med mange års 

erfaring - læs mere på side 6.

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

Fredrik Engstöm 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

Golfklubbens bestyrelse

Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11

Kim Meyer 40 25 06 61

Kaj Pedersen 21 20 80 22

Jørn Schultz 20 23 08 30

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Susan Bailey 51 38 11 98

Linda Dahl 28 97 79 59
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KLUBUDVALG
Ordens-, regel- og handicapudvalg

Kim Meyer 40 25 06 61

Peter Degn Olsen, Jesper Mølleskov 

Pedersen, John Nielsen, Jørn Schultz

Baneudvalget

Jørn Schultz* 20 23 08 30

Fredrik Engstöm*, Frank Atkinson*, 

Mogens Mikkelsen*, Sisse Droob, 

Søren Gammelgaard Nielsen, Peter 

Ankersø

* Medlemmer af Driftsudvalget.

Baneservice

Verner Pedersen 22 47 27 58

Knud Erik Laursen, Poul Guldberg 

Hansen, Ib Meldgård, Peter Degn 

Olsen, Torben Svendsen, Arne Jakob-

sen, Jørn Schultz, Poul Erik Buhl 

Begynderudvalget 

Kaj Pedersen 21 20 80 22

Tommy Lund Nielsen, John Bluhme, 

Ruth Pedersen, Roar Hansen, Jytte 

Kjærbro, Merete Zebitz, Jørn Pastwa, 

Steen Nyberg, Merete Jensen, Karl 

Otto Bjerre, Hanne Berggreen, Chri-

stian Elmo Sørensen, Susanne Bjerre

Sportsudvalget

Kim Meyer 40 25 06 61

Robin Thybo, Jesper Mølleskov Pe-

dersen, Frank Atkinson, Karin Thybo 

Olesen, Pernille Porsholdt Dam

Eliteudvalget / træningslokalet

Kim Meyer 40 25 06 61

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, Peter 

Meyer Hansen, Min Guldberg Han-

sen, Peter Skjærbæk, Rikke Bernhard.

Junior- og ungdomsudvalget

Rikke Porsholdt Thrane 40 31 57 01

Frank Atkinson, Jesper Mølleskov 

Pedersen, Claus Mølleskov Pedersen, 

Martin Thygesen, Helle Pedersen

Turnerings- og aktivitetsudvalget 

Niels Erik Jensen 30 27 07 59

Linda Dahl, Karsten Guldberg, Hen-

ning Vestergaard, Jannick Brunsgaard

Restaurationsudvalget 

Bente Marie Vestergaard 23 80 50 08

Tri, Linh, Mogens Mikkelsen, Rikke 

Porsholdt Thrane

Company Day udvalget 

Allan Baun 29 68 59 24

Sven Jensen, Søren Lysgaard, Niels 

Erik Jensen 

Titleist & Footjoy West Coast 

Masters 

Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11

Niels Erik Jensen, Frank Atkinson, 

Jesper Mølleskov Pedersen

Klubblad/Medlemsnyt 

Hanne Johansen 25 36 21 02

Jakob Kristensen, Bente Kirkegaard, 

Mads Guldberg Nielsen

Klublokale 

Bente Marie Vestergaard 23 80 50 08

John Nielsen, Edel Thomsen

Klub i Klub 

John Nielsen 21 90 73 67

Jørn Juul Christensen og Jakob 

Kristensen

Hjemmeside/sociale medier

Niels Erik Jensen, Mogens Mikkelsen

Regionsgolf Danmark 

Finn Hansen 40 16 78 12

Sponsorer 

Kim Meyer 40 25 06 61

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

info@bggc.dk
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Vinteren har været lang og efteråret var vådt, så vi er 

måske en hel del, som synes, at det er lang tid siden, at vi 

har spillet en ordentlig og god runde golf. Men nu er vi i 

gang.

Jeg glæder mig rigtig meget til sæson 2018 og som 

nyvalgt formand for klubben, glæder jeg mig til at hilse 

på endnu flere medlemmer og lære flere at kende, end 

hvad jeg allerede gør.

Vinteren og de mørke timer er blevet brugt på at få 

den nye bestyrelse rystet sammen. Efter generalforsam-

lingen i november måned 2017, blev der sammensat en 

bestyrelse med 4 nye medlemmer og med omrokeringer 

blandt de 3 tilbagesiddende bestyrelsesmedlemmer, 

endte jeg på ”den stol”, som er formandens.

Jeg hedder Pernille Porsholdt Dam, er gift med Hen-

ning Dam og vi har Jakob og Morten, som spiller på klub-

bens elitehold. Jeg har været medlem af Breinholtgård 

Golf Klub siden 1993, hvilket dog ikke kan ses på mit spil. 

I de foregående 8 år har jeg været formand for klubbens 

juniorafdeling.

Den nye bestyrelse

Mine bestyrelseskollegaer er følgende:

• Karin Thybo Olesen

Karin er kasserer og sidder i bestyrelsen for 12. sæson i 

træk – godt gået Karin

• Susan Bailey

Det er Susan’s 2. år i bestyrelsen

• Kim Meyer

Kim er næstformand. Han har været formand for 

eliteafdelingen i 6 år og er det stadigvæk. Kim er også 

klubbens dommer og formand for Ordens-, regel og 

handicapudvalget

• Kaj Pedersen

Ny i Golf, Onsdagsmatcher og meget mere

• Jørn Schultz

Baneudvalgsformand

• Linda Dahl

Sekretær og turneringsudvalg

Jeg er meget glad og tryg ved mine bestyrelseskam-

merater. Alle har lyst og energi til at gøre et arbejde for 

vores gode golfklub, Breinholtgård. Vi har nogle skønne 

omgivelser og faciliteter, som vi i fællesskab skal nyde – 

men vi skal også i fællesskab sørge for, at tingene fun-

g erer. Vi, i bestyrelsen, vil gøre vores bedste for, at vi får 

et rigtig godt samarbejde med alle på Gården og med 

klubbens medlemmer, til alles bedste. Vi har et dejligt 

sted at være.

Vi forsøger at tilbyde aktiviteter til alle. Vi har fået lidt 

nye ideer og gamle aktiviteter er fundet frem og støvet af. 

Der er turneringer, konkurrencer, Sankt Hans bål, hygge 

og meget mere. Vi håber, at I har lyst til at deltage. I kan 

læse om mange af aktiviteterne her i bladet og ellers vil I 

blive orienteret i løbet af sæsonen igennem nyhedsmails 

og på hjemmesiden.

Der er kommet nye øjne på vores bane og i forlæn-

gelse af det arbejde, der er startet op de sidste år, for at 

få greens til at blive bedre, tror og håber vi på, at vores 

nye chefgreenkeeper Fredrik Engström, kan få vores bane 

op på et rigtig højt niveau i år og i fremtiden. Fredrik har 

mange gode ideer og principper – læs mere om Fredrik 

Engström på side 6 her i bladet.

På et tidspunkt kan vi spørge os selv og hinanden om, 

”Hvorfor er vi i BGK”? Breinholtgård Golf Klub er god og 

seriøs golf, men det er også ”Mer’ end golf”. Klubbens 

slogan fra sidste år rammer ikke helt forkert. Det rammer 

faktisk slet ikke forkert. 

Det vi ønsker allermest er, at alle trives, at vi har et 

godt og rart sted at være, hvor der er plads til alle og man 

accepterer hinanden, der er en god stemning og vi har 

det godt sammen, samtidig med at der kan spilles golf på 

lige netop det niveau, som du ønsker. Jeg synes, at det er 

skønt at se Yrsa og Henning på 82 år gå den ene runde 

efter den anden og jeg nyder at se, hvor dygtige de gode 

spillere er - dem som har opdaget, hvor træningsbanen 

er.

Jeg håber,  at vi alle får en rigtig god sæson.

Pernille Porsholdt Dam

VELKOMMEN TIL SÆSON 2018

Klubbens nye formand - Pernille Porsholdt Dam.
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OPLEV
FRITZ HANSEN
Lad dig inspirere af de

danske tidløse klassikere og
formfuldendte 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
  

LYNGBY
Jernbanevej 8A 

ESBJERG
Storstrømsvej 2 

VEJLE
Ladegårdsvej 3 

ODENSE*
Amfipladsen 9 

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

*De viste produkter fås ikke i Odense
  

7'ER STOLE 
ARNE JACOBSEN 
SÆRLIG GODE PRISER

    
3107 - STOL UDEN ARMLÆN 

Fuldpolstret - sort læder
NU: 5.495,-

Vejl. pris i andre farver fra kr. 10.276,-

3107 - STOL UDEN ARMLÆN 
Forsidepolstret - sort læder

NU: 3.995,-
Vejl. pris i andre farver fra kr. 7.872,-

3207 - STOL MED ARMLÆN 
Fuldpolstret - sort læder

NU: 6.995,-
Vejl. pris i andre farver fra kr. 13.810,-

3117 - KONTORSTOL 
Fuldpolstret - sort læder

NU: 7.995,-
Vejl. pris i andre farver fra kr. 15.902,-



TAG GODT IMOD 
VORES NYE 
CHEFGREENKEEPER
Den 1. februar startede klubbens nye chefgreenkeeper på 

Breinholtgård – det er Fredrik Engström, og som navnet 

antyder er Fredrik ikke fra Vestjylland. Fredrik er 52 år og 

svensker – nærmere bestemt fra Gotland, hvor også han 

startede sin greenkeeperkarriere i Gotska Golfklubben 

tilbage i 1993. I 1997 avancerede han til chefgreenkeeper i 

klubben og blev dér i adskillige år.

Med tiden voksede et ønske om at prøve lykken i en 

anden klub – og i et andet land. Så derfor prøvede han 

lykken og fik job som chefgreenkeeper i Benniksgaard 

Golfklub i Sønderjylland. På det tidspunkt blev han ansat 

af et selskab med den tidligere professionelle golfspil-

ler Steen Tinning i spidsen, der drev både Benniksgaard 

Golfbane og Mansalgård Golfklub på Vestsjælland. Efter 

3 år blev selskabet hårdt ramt af den økonomiske krise og 

gik konkurs i 2011, hvorfor Fredrik stod uden arbejde.

-Det var en skøn tid i Benniksgaard – havde det ikke 

været for konkursen, havde jeg nok været dér endnu, 

fortæller vor nye svenske ven, som faktisk er meget let at 

forstå. 

-Jeg ønskede at blive i Danmark, men havde svært 

ved at finde job – jeg havde mange ansøgninger ude og 

søgte både i Danmark og i Sverige. Endelig kom jeg til 

samtale og sagde ja til et job i Waxholm Golfklubb ved 

Stockholm. 

Faktisk samme dag, som jeg havde sagt ja, kom der 

tre tilbud om jobsamtaler fra danske golfklubber! Ær-

gerligt, men jeg er en loyal mand og blev ved min aftale 

med Waxholm. Efter 3 år blev klubben solgt til et selskab 

GolfStar, som i dag driver 26 klubber, og i stor stil benytter 

sig af udenlandsk arbejdskraft. Det passede ikke til min 

mentalitet.

Efter de tre år i Stockholm gik turen atter til Danmark 

(eller i hvert fald Sjælland) – hvor Fredrik fik job i Søllerød 

Golfklub ved Holte. Sjovt nok havde Frederik her Steen 

Tinnings søn Nicolai, som medhjælper i et fritidsjob.

Igen blev det til en 3-årig ansættelse i Søllerød. Jeg 

er ikke storbymenneske og har i dag købt en ejendom i 

Vrøgum ved Oksbøl, hvor jeg bor helt alene. Desuden er 

de 300 m2 i Vrøgum betydelig billigere end lejligheden på 

Sjælland!

En af grundene til at jeg søgte til Breinholtgård var, at 

jeg har mange gode venner i Sønderjylland. I min fritid 

bowler jeg på eliteplan, men på grund af en knæskade 

blev bowlingkuglen lagt på hylden for en tid. Nu spiller 

jeg igen sammen med min gode ven og tidligere kollega 

fra Benniksgaard i Sønderborg Bowlingklub.

Med hensyn til golf, så er Fredrik – siger han selv – en 

middelmådig golfer med handicap 9,5. Han har indtil nu 

kun haft tid til at spille vores bane en enkelt gang, og det 

var sammen med hans forgænger i jobbet, Hardy Mathie-

sen, der kunne vise ham alle krinkelkroge på banen. 

-Der går jo lidt tid i starten med at finde rundt på 

banen i det daglige arbejde – man skal lige lære de mest 

hensigtsmæssige køreveje, når man skal fra ét sted på 

banen til et andet – eller fra Sletten til Ådalen.

Har du nye initiativer og ideer med hensyn til banen?

-Selvfølgelig har jeg nogle ideer jeg vil gennemføre, 

men mange af dem er måske mindre ting. Medlemmerne 

vil komme til at opleve et andet klippemønster, og jeg vil 

forsøge at gøre forgreens betydelig større. Det er planen 

fremover at flytte vintergreens ind på forgreen på de 

huller, hvor det kan lade sig gøre. Men det afhænger af 

jordbundsforholdene på det enkelt hul. Det fungerer jo 

fint på Ådalens hul 1 i dag.

-Desuden vil jeg afskaffe begreberne 1. og 2. klipning, 

og kun dele klipningen op i fairway og semirough. Semi-

rough vil dog blive klippe lidt længere ned end den har 

været tidligere, så boldene er lettere at finde. Dette for at 

spare tid, med kun 2 klippehøjder.

-Jeg regner med at blive i Breinholtgård i mange år – 

som sagt har jeg købt hus og er meget tilfreds med livet 

på landet. FORTSÆTTES…

Jeg forventer at Breinholtgård 

Golf Klub har Vestjyllands bedste 

greens i løbet af få år…
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-Jeg har et stort netværk af greenkeeperkolleger og 

får input mange steder fra. Selvfølgelig fra Danmark, 

men også fra Sverige Skotland og Irland. Faktisk får jeg til 

sommer besøg af en englænder, der kommer og hjælper 

til i sommerperioden. Han er en stor mand – tidligere rug-

byspiller og vejer 140 kg. Og han har greenkeepererfaring 

fra PGA Touren.

-Mit speciale er greens og jeg forventer at Breinholt-

gård Golf Klub har Vestjyllands bedste greens i løbet af få 

år.

-Vi har netop indkøbt en sprøjtetruck, som kan bruges 

til flydende gødning. Og afhængig af hvad jordprøverne 

viser, så kan der tilsættes netop de mikrostoffer der 

mangler.

-Men det er ikke bare en god bane der gør, at en golf-

klub er en succes – det er kombinationen God bane, god 

restaurant og et godt klubliv der skal hænge sammen – 

og det mener jeg er tilfældet i Breinholtgård Golf Klub.

Fredrik har god hjælp af en lang række frivillige med-

lemmer, der alle har faste arbejdsdage på banen med at 

rydde op i skovbunden, men de hjælper også til med at 

klippe og rive bunkers.

I alt er der 5 fastansatte greenkeepere på Breinholt-

gård, desuden er der 2 sæsonarbejdere ansat, og med Lu-

kes ankomst til sommer kommer vi vel op på 7,5 ansatte.

Hvad er din bedste bane?

-Helt klart Sage Valley i South Carolina USA, den ligger 

få kilometer fra Augusta National, men er højere ratet end 

Augusta.

-I Norden vil jeg mene det er banen ved Tylösand 

(Halmstad Golf Club) – nej, selvfølgelig er det Visby 

Golfklubb på barndomsøen Gotland. Banen er udvidet 

til 27 huller for omkring 5 år siden og rangerer som den 

2.-bedste bane i Sverige.

-Jeg har stadig et lille hus på Gotland og i tilknytning 

til det, en 9 hullers Pay & Play bane, som min pap søn  

passer.

-Jeg er blevet godt modtaget af ejer, ansatte og besty-

relsen i golfklubben, og nu håber jeg også medlemmer vil 

gøre det samme. Jeg er meget åben for spørgsmål og in-

put til mit arbejde, men håber også jeg får rolige stunder 

til at nyde spillet på en velplejet bane i Breinholtgård.

Velkommen i klubben Fredrik!

Jakob Kristensen

LIDT NYT FRA BEGYNDERUDVALGET
Sæsonens første hold, som skal have 

golfkørekortet, startede den 4. marts. 

Der har været masser af træning i 

marts, og fra den 4. april er der blevet 

spillet på par 3 banen. 

Andet hold startede op den 8. 

april og det er planen i år at starte 

nyt hold op hver måned.

Til at skaffe alle disse nye spillere, 

har vi brug for jeres hjælp! Kender 

I nogen, som kunne tænke sig at 

starte, så tag dem med herud, f.eks. 

på Golfens Dag, den 22. april, så vil vi 

tage os godt af dem.

Onsdagsmatch på stor bane 

startede den 4. april, og der vil som 

sædvanlig være masser af præmier 

og klappepræmier. 

Når man tilmelder sig onsdags-

matchen på golfbox, vil man blive 

spurgt, om man ønsker at spise efter 

matchen, så vil restauranten have et 

godt tilbud til bare kr. 50,00.

Onsdagsmatchen er et godt sted 

at opbygge et netværk, finde andre 

golfere, som man kan spille med 

på andre tidspunkter. Her kommer 

spillere med forskellige handicap, så 

man kan øve sit golfspil og opleve 

klublivet.

Vi vil gerne opfordre de golfere, 

som er blevet frigivet inden for de 

sidste to til tre år, som nu kan kalde 

sig øvede, til at komme og spille 

med, og dermed få et større netværk.

Henover sommeren vil der være 

mange aktiviteter, som f.eks. Åbent 

Hus, Spil Med En Ven osv. Kender du 

nogen, der kunne have lyst til at for-

søge sig med golfen og opleve vores 

smukke anlæg, så tag dem med!

Begynderudvalget ønsker alle en 

god golfsæson.

De første begyndere har allerede trodset vinterkulden, og været på træningsbanen.
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4 timer golf efter arbejdstid

SOMMERTID = GOLFTID
I skrivende stund er vi netop skiftet til sommertid – skønt 

– det giver os disse lange lyse sommeraftener, hvor vi kan 

spille golf næsten til midnat! 

Torsdag den 8. februar 2018 var der en afstemning i 

EU-Parlamentet om, hvorvidt man burde revidere loven 

om skift til sommertid. Flertallet af EU-Parlamentets 

medlemmer er ikke begejstrede for at skulle sætte uret 

en time frem. Afstemningen i parlamentet blev vedtaget 

med 384 stemmer for, 153 imod og 12 blanke stemmer.

Heldigvis har Parlamentet ikke beføjelser til selv at 

skrotte reglerne for sommertid.

Det er op til EU-Kommissionen, om de vil fremsætte et 

forslag om et revidere direktivet for sommertid.

Afstemningen skal nu bruges til at lægge pres på EU-

Kommissionen, som parlamentet i første omgang vil have 

til at lave en evaluering af direktivet.

Sommertiden starter sidste weekend i marts og slutter 

sidste weekend i oktober – det betyder, at der faktisk er 

sommertid i syv af årets 12 måneder, så hvorfor ikke have 

sommertid hele året?

Forslaget om sommertidens afskaffelse blev fremsat 

af en række finske EU-parlamentarikere, men de er også 

åbne for, at der permanent indføres sommertid hele året. 

Da jeg elsker golf, men trods min fremskredne alder 

stadig er arbejdsramt, nyder jeg den ekstra lyse time, som 

giver mig muligheden for – langt ind i september, at spille 

en hel runde golf efter arbejdstid.

Hver uge spiller jeg med i en klub i klubben, som har 

første start kl. 16:00 og tider frem til kl. 17:00. Med afskaf-

felsen af sommertid vil vi få afkortet vores sæson med 

ca. 3 uger! Denne katastrofale udvikling kan for mange 

betyde at interessen for golf mindskes og i værste fald, 

kan det betyde tab af medlemmer. Ikke blot i vores klub, 

men måske også i golfklubben.

Med overgangen til sommertid har jeg som B-men-

neske altid haft meget svært ved at tilpasse mig og stå 

op når det stadig er mørkt. Uanset sommertid eller ej, så 

går der for mit vedkommende mange lyse timer til spilde, 

hvis de ligger før kl. 8.00.

Anderledes er det med pensionister (og andre vilde 

dyr), som ikke er så afhængige af klokken – de kan jo bare 

spille når de vil.

I min research til denne artikel faldt jeg over en af-

stemning på nyhederne.tv2.dk, hvor hele 93824 personer 

har givet deres mening til kende omkring hvorvidt som-

mertiden bør afskaffes eller ej. Af dem var der hele 59% 

som har stemt ja! Jeg stemte nej!

Jeg vil i den forbindelse opfordre alle golfere til at 

kæmpe for flere lyse timer til at spille i.

Halv sommertid i Vestjylland

Skulle vi være så uheldige, at sommertiden bliver afskaf-

fet, kan vi i Vestjylland kan dog glæde os over, at vi i 

forhold til Københavnerne, har ekstra godt 20 minutter at 

spille golf i. Det betyder at vi sidst i september nå at spille 

16 huller efter kl. 16, hvor medlemmerne i Rungsted må 

nøjes med 14 spillede huller!

I nedenstående tabel har jeg forsøgt at anskueliggøre 

forskellen i mulighederne for golf med og uden sommer-

tid. For at det ikke skal se alt for sort ud, har jeg taget det 

”borgerlige tusmørke” til hjælp. Som betyder at solen er 

mindre end 6º under horisonten! Det giver på vore bred-

degrader ca. 20 til 30 minutter mere at spille i.

Jakob Kristensen 
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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

Jacob Stenstrup 
Møbelhandler

Paula Jakobsen 
Boligtilbehør

Mette Pontoppidan 
Boligtilbehør

Trine Hansen  
Boligtilbehør

Mikael Lokjær 
Møbelhandler

Anders Duus
Møbelhandler

Lennart Borgvardt 
Møbelhandler

Morten Dam 
Møbelhandler

LOUISE 
SMÆRUP 
PUDER FRA 549,-

ANGUI 
BÆNK

NU 3.499,-

TAILOR 
SOFA

VESTJYLLANDS 
STØRSTE

SHOP

 Fra 34.995,-

ESBJERG 
PLAKAT, A3

AFUNK 
DAB-RADIO Kr. 899,-

Kr.  249,-

NYHED



NYE GOLFREGLER FRA 2019
Nye golfregler gældende fra og med 1. januar 2019 er 

nu offentliggjort!

Endelig siger nogen, det er da lige meget siger andre, og 

mange stiller sig måske spørgende overfor, hvorfor man 

behøver at ændre golfreglerne – for de er da gode nok si-

ger mange. Og så er der jo dem der siger, at vi spiller efter 

vores egne regler, så det kommer da ikke mig ved.

Som annonceret i bl.a. flere af BGK Nyhedsbreve i lø-

bet af 2017, så blev der allerede tilbage i 2012 imellem de 

store golforganisationer truffet beslutning om, at golfreg-

lerne skulle moderniseres. 

Der er nu gennemført den mest omfattende æn-

dring af golfreglerne siden det første sæt golfregler blev 

udgivet i 1744 – og kun i forbindelse med den seneste 

ændring er regelbogen mindre. Der vil fra og med 1. ja-

nuar 2019 kun være 24 regler i stedet for de nu gældende 

34, og “Den officielle guide til Golfreglerne” erstatter ca. 

1.300 afgørelser i den såkaldte ”Decisions”-bog.

Reglerne er gjort lettere at forstå, hvilket skal bidrage 

til at gøre det lettere at spille rigtig golf, og ikke mindst, 

at gøre spillet mere attraktivt og tilgængeligt for nye spil-

lere. Mens størstedelen af de foreslåede regler forbliver 

intakte i den endelige version, blev der indarbejdet flere 

vigtige ændringer af de oprindelige forslag og yderligere 

præcisering af mange regler. De mest betydningsfulde 

tilpasninger, der foretages efter gennemgang af tilbage-

meldingerne modtaget fra golfspillere rundt omkring i 

verden, omfatter:

Droppereglerne: Planerne om at indføre en fast 

længde på 20 og 80 tommer ved udmåling af drop blev 

af mange set som en unødvendig komplicering. Så den 

regel blev - til glæde for mange - forkastet i det endelige 

regelsæt. Så det er altså stadig køllerne, der skal bruges, 

når der skal måles. Forslaget om at droppe bolden fra en 

bolds højde var det forslag, som blev diskuteret mest og 

længst. Til slut kom de lovgivende organer dog frem til et 

kompromis, som endte med at droppet fra 1. januar 2019 

skal foretages fra knæhøjde. En knæhøjde bliver define-

ret som “højden fra jorden til dine knæ, når du står op”. 

Bolden droppes i og spilles fra et lempelsesområde på 

normalt 1 køllelængde (med få undtagelser 2 køllelæng-

der). Bolden må ikke længere rulle 2 køllelængder væk.

Bold fæstnet i rough: Fremover samme muligheder 

for lempelse uanset om bolden er fæstnet i kortklippet 

eller andet sted i det generelle område (tidl. Through the 

green). Drop i lempelsesområde - 1 køllelængde. Man kan 

dog i henhold til 2019 reglerne, fortsat ikke tage lempelse 

for bold fæstnet i eget nedslagsmærke i et strafområde. 

Strafområder – kommer til at blive benævnt som 

”Røde områder”. Vandhazarder erstattes af ”strafområ-

der” - markeret som primært røde områder og/eller om 

nødvendigt gule strafområder. Komiteen kan vælge at 

markere alle strafområder som røde. Hermed opnås også 

mulighed for lempelse på to køllelængder fra et kryds-

ningspunkt ind i et strafområde. Komiteen kan erklære og 

markere et hvilket som helst område af banen som rødt 

strafområde

Skader på green: Fra og med 2019 må man foretage 

sig alle rimelige handlinger for at genskabe putteoverfla-

den til den originale tilstand, dog uden at forsinke spillet 

urimeligt og forbedre puttelinjen, ved at anvende sine 

hænder eller andre dele af kroppen, pitchfork, tee, kølle 

eller lignende fra det normale udstyr.

Mindre tid til søgning: Søgning nedsættes fra fem til 

tre minutter

Spil uden for tur: Opfordring til Ready Golf. Mulig-

heden eksisterer i slagspil, men nu opfordres der til det 

direkte i reglerne. Det kan aftales i hulspil, at der spilles 

uden for tur. Har man givet lov, kan slaget ikke tilbagekal-

des.

Beholde flaget i hullet: Der er ikke længere straf for 

at ramme flaget eller den, der passer flaget ved spil fra 

green.

Fra næste år er det tilladt at lade flaget blive i hullet under 

puttning.
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Slå dit slag inden for 40 sekunder: Nu opfordres der 

til dette i regelteksten

Bold tilfældigt flyttet af spiller under søgning: Ikke 

længere straf efter 2019 reglerne. Alle kan nu søge dedi-

keret. Bolden genplaceres. Hvis punkt er ukendt, skønnes 

det.

Ovenstående er som anført et udpluk af de væsentlig-

ste ændringer til de kommende golfregler – gældende fra 

1. januar 2019. Klubbens Ordens-, Regel- og Handicapud-

valg vil inden længe informere om en række aktiviteter, 

der meget gerne skule bidrage til, at alle medlemmer af 

Breinholtgård Golf Klub, også fra 1. januar 2019, kan spille 

golf i henhold til de gældende golfregler. Aktiviteterne vil 

bl.a. omfatte:

• Via nyhedsbreve og klubblad informere om de nye 

golfregler henover 3. og 4. kvartal 2018.

• Opdatere hjemmesiden med nye golfregler og en 

række opgaver – suppleret med forklarende film

• Udbyde aktiverende golfregelsessions á 3 timer på 

banen – og med en vejledende prøve

• Udbyde regelaftner henover 4. kvartal 2018 og 1. kvar-

tal 2019 – for alle medlemmer, Klubber i Klubben m.v.

• Udgive en elektronisk ”Regeljulekalender 2018” (sjovt 

nok med opgavesæt – og der er jo 24 nye regler)

• Udgive en række Regeltipskuponer – til brug i forbin-

delse med ”Ny i golf”, KiK og for andre interesserede.

Skulle man have interesse i selv at hente viden om de 

kommende golfregler, så kan man bl.a. finde yderligere 

inspiration via DGU’s hjemmeside.

Men husk – de nye golfregler er først gældende fra og 

med 1. januar 2019, hvorfor alle spillere i sæson 2018 skal 

spille golf i henhold til de nugældende golfregler.

Snart er det slut med at droppe 

sin bold fra skulderhøjde! Fra 

næste år skal den droppes fra 

knæhøjde.

www.finnhansen.dk
Tlf. 75 16 77 11

Kvalitet 
kræver
viden &
godt 
håndværk

• blikkenslagerarbejde
• tagrender
• inddækninger
• skiffertage
• kviste
• m.m.

Henrik’s Autoservice

Henrik Søndergaard
 Smedevej 19
 6710 Esbjerg V
 Telefon: 7515 1955
 Mobil: 4052 0946
E-mail: h.autoservice@tdcadsl.dk
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NY GOLFSÆSON ER LIGE OM HJØRNET…
- og jeg er faktisk godt i gang og 

har været det gennem en længere 

periode.

Jeg havde dog brug for en lille 

træningspause i november/decem-

ber og brugte der tid på, at arbejde 

lidt i Bo Bedre, hvor jeg så også 

kunne få lidt penge ind på kontoen. 

Efterår og vinter ved vi golfspillere 

kan være en lang periode at komme 

igennem og det kan også være godt 

at holde sig væk fra sine golfkøller i 

en periode.

I slutningen af januar drog jeg 

og 6 kolleger så til Tyrkiet på en kort 

træningslejr og det var skønt en-

delig at komme på græs igen. Vi fik 

trænet og spillet mange runder og 

var derfor klar til Ecco Winter Series i 

Spanien i februar måned. 

De sidste mange år har Cataluyna 

Golf lagt bane til opstarten på året 

og igen i år skulle de to baner spilles. 

Det var for mit vedkommende første 

turnering i 5 måneder og jeg var 

opsat på at komme i gang. Forvent-

ningerne er altid svære, at håndtere 

i begyndelsen af sæsonen og derfor 

var mit primære fokus også at be-

vare kontrollen og ”føle” mig frem. 

Træningen og runderne fra trænings-

lejren gav mig dog fortrøstning om, 

at svinget og teknikken stadig var i 

kroppen, så jeg glædede mig rigtig 

meget. 

Det er aldrig rigtig lykkedes mig 

at spille super godt på banerne og 

min start var da bestemt heller ikke 

noget at prale med…

En frygtelig 1. runde blev dog 

afløst af en runde i par på Stadium 

Course, hvilket var min første rigtige 

fornuftige runde på denne bane. 

Og selvom jeg missede cuttet i den 

første turnering kiggede jeg frem 

mod næste turnering. Til trods for at 

vi opholdt os i Spanien var det nød-

vendigt med vinterpåklædning og 

turneringerne var da også hver dag 

udsat flere timer, på grund af frost. 

Den anden turnering gik bedre end 

den første og var acceptabel, selvom 

cuttet også blev misset. 

Heldigvis skulle vi efterfølgende 

spille på den svenske golf tour, hvor 

det er på Lumine banerne (syd for 

Barcelona) og hvor jeg for 2 år siden 

havde en god 2. plads med hjem 

i kufferten. Igen var jeg optimalt 

forberedt og jeg glædede mig atter 

til at komme i gang. Det var derfor en 

utrolig god fornemmelse, at jeg på 

førstedagen kunne notere en score 

på 65 slag (7 under par) og se mit 

navn øverst på leaderboardet.  En 

rigtig god score og også en dag, hvor 

jeg nok spillede det bedste golf, jeg 

havde gjort længe.

2. runde blev præget af en forni, 

hvor jeg nærmest slap fra dagen før 

og ja så blev det nok lidt for spæn-

dende for mig og bagni blev desvær-

re meget nervøst spillet, 27 huller var 

spillet uden en boggie, men jeg blev 

som nævnt nok lidt nervøs og men-

talt var det længe siden jeg havde 

været i situationen, så jeg måtte 

virkelig kæmpe de sidste 9 huller for 

dagen. 3. runde blev dog med en 

god score igen og med 5 under par 

for 3. runde sluttede jeg alene på 3. 

pladsen hvilket var et skønt resultat 

at kunne levere. Det hjælper med 

disse situationer og jeg lærer meget 

hver gang.

Den efterfølgende og sidste tur-

nering, var et par dage senere og her 

troede jeg virkelig, at jeg nu skulle 

opleve min første ”hole in one” (og 

så endda på min fødselsdag)! Men 

det blev kun til lige ved og næsten. 

Cuttet blev klaret, men jeg kunne 

mærke, at kræfterne var opbrugte og 

at jeg havde været afsted i lang tid. 

6 uger kan være lang tid uden dansk 

mad og familien, så da jeg den 3. 

marts landede i Billund var det til en 

forsinket 25 års fødselsdagsfest med 

mine gode venner og en god 3. plads 

i golfbaggen. En godkendt sæson-

start var det heldigvis også.

Nu står den så på træning og i 

slutningen af marts er vi to kolleger, 

der rejser til Cairo for at spille et par 

turneringer dernede. Det er stadig 

koldt i Danmark og vi har derfor valgt 

at deltage i disse turneringer. Efter-

følgende vil det for mit vedkommen 

være Ecco Touren og vi begynder 

denne i slutningen af april på Rømø. 

I år kommer Ecco også forbi Esbjerg 

og jeg glæder mig utroligt meget til, 

at vi skal spille en rigtig god golfbane 

i Marbæk, når vi skriver august på 

kalenderen.

Derudover vil jeg primært spille 

i Sverige – Norge og Tyskland, samt 

naturligvis når BGK spiller divisions-

golf.

Jeg går ind i min 4. sæson som 

professionel og at jeg stadig er 

begunstiget af støtte fra en del af 

mine personlige sponsorer, der på 

fantastisk vis hjælper og støtter mig 

økonomisk. Desuden får jeg også 

økonomisk støtte af BGK og Brein-

holtgård Erhvervsklub, hvilket jeg 

også er utrolig taknemlig for. FORTSÆTTES…
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Jeg vil også gerne takke min træner Frank og Janet 

samt min familie som også er blandt de menesker jeg 

skylder en kæmpe kæmpe TAK for altid at være der for 

mig. Jeg knokler på med træningen og er stadig glad for 

mit erhverv, selvom det også kan give udfordringer, så er 

jeg stadig 100% comittet til, at min store interesse også 

bliver min levevej. Jeg ønsker jer alle en god sæson på 

BGK - Vi ses på golfbanen…

Mathias Gladbjerg

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET
Turneringsudvalget er i fuld gang 

med at planlægge årets arrangemen-

ter. Udover de sædvanlige turnerin-

ger er der en del nye aktiviteter på 

tegnebrættet. Der lægges stor vægt 

på det sociale aspekt, men også på 

det konkurrencemæssige - der skal 

være noget for alle.

Vi håber på en rigtig god tilslut-

ning til årets arrangementer.

Klubturneringer

15. april: Åbningsturneringen er en 

Four-ball Stableford makker/partner 

turnering opdelt i 2 rækker efter 

parrets handicap sum. Efter spillet 

vil BGK’s formand Pernille P. Dam og 

chefgreenkeeper Fredrik Engström 

fortælle om planerne for den kom-

mende sæson.

20. maj: Pinseturnering - efter en 

del års pause genoptages turnerin-

gen med gunstart samtidigt med, 

at solen står op. Det er en single 

Stableford turnering hvor der spilles 

i flere rækker, opdelt på handicap så 

alle kan være med også dem med 

et lidt højere handicap. Der afsluttes 

med brunch i Restauranten. Vi håber, 

at der er rigtig mange morgenfriske 

der vil være med.

27. maj: Pink Cup – Blue Cup, en 

del af en landsdækkende turnering 

med det formål at indsamle penge til 

Brystkræftsagen. Sidste år blev der 

på landsplan indsamlet 3.320.000 

kr. Et udvalg fra Mandagspigerne 

er i gang med planlægningen. Der 

spilles single Stableford i flere rækker 

opdelt på handicap.

Udover golfspillet, er der lotteri, 

forskellige konkurrencer mv. Støt op 

om den gode sag.

23. juni: Golfmaraton – Kim 

Meyer og turneringsudvalget prøver 

igen, sidste år var tilslutningen 

desværre for lille til at turneringen 

kunne gennemføres – i år bliver den 

ikke aflyst.

Turneringen omfatter 3 runder 

Stableford på Skoven – Sletten fra kl. 

5:30 til ca. 19.

Efter spillet er der grillparty på 

Terrassen og til sidst tændes Sankt 

Hans bålet.

For de knap så formstærke arran-

geres der sideløbende en mini mara-

ton med 3 runder på Par-3 banen – så 

alle kan være med.

23. september: Afslutningstur-

nering.

Short Game

DGU har igangsat initiativer for at ud-

brede Short Game golf til en bredere 

kreds af golfspillere (ud over juniorer 

og elitespillere) - og vi vil gerne være 

med.

Short Game omfatter 8 øvelser 

indenfor korte/lange putt, chip-, 

pitch- og bunkerslag. Baneudvalget 

og chefgreenkeeperen arbejder på 

at etablere en permanent bane til 

træning og turneringer.

DGU har udgivet regler for baner 

og pointgivning, resultatet af en 

runde kan derfor sammenlignes fra 

gang til gang. 

Spillerne opdeles i grupper 

(drenge – piger – damer – herrer) 

samt efter handicap, så alle kan være 

med.

Short Game giver en god mulig-

hed for at træne det korte spil – husk 

der ligger mange point i spillet om-

kring og på green.

Turneringsudvalget vil henover 

sæsonen arrangere turneringer på 

Short Game banen. Vi håber, at dem 

der ikke har tid til at bruge 5 timer på 

en alm. turnering, kan finde en time 

eller halvanden til en Short Game 

turnering.

Alle turneringsresultater kan 

indberettes til DGU og dermed kan 

klubben deltage i konkurrence om at 

blive årets Short Game klub (klubben 

med de fleste Short Game point).

Følg med når der kommer nyt 

herom i nyhedsbreve og på hjem-

mesiden.

Putte turnering

Udvalget arbejder på at etablere 

turneringer i puttning og en putte 

mesterskabsturnering.

Konkurrencen opdeles i et antal 

rækker efter handicap. Igen en tur-

nering hvor alle kan være med både 

handicapmæssigt og tidsmæssigt. 

Hertil kommer, at det også giver  god 

træning til spillet på den store bane.

Mere herom senere i nyhedsbreve 

og på hjemmesiden.

Turneringsudvalget

Niels Erik Jensen
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BANESERVICE
Baneservice udføres af medlemmer 

af Breinholtgård Golf Klub, der er 

godkendt af ORH-udvalget. 

Under udførelse af opgaven bæ-

rer korpsets medlemmer et synligt 

ID-kort ligesom det anvendte køretøj 

er forsynet med et baneserviceskilt.

Målsætning

Korpset skal gennem vejledning/på-

tale medvirke til:

• At både greenfeespillere og med-

lemmer får en positiv oplevelse.

• At spillet på banerne forløber smi-

digt og med et passende flow

• At de til enhver tid gældende 

etikette-, ordens- og lokale regler 

for spil på banerne overholdes.

• At alle spillere er berettiget til at 

spille på banen.

Golfklubbens bestyrelse lægger 

vægt på, at arbejdet udføres på en 

venlig og imødekommende måde 

således, at alle føler sig velkomne på 

banerne.

Spillerne bedes huske, at korpset 

består af frivillige medlemmer, der 

hjælper til så alle får en god ople-

velse.

Beføjelser

Korpset yder i fornødent omfang 

vejledning i forbindelse med bl.a.:

• Gældende etikette-, ordens- og 

lokale regler for spil på banen.

• Reservationer, starttider, flette 

principper mv.

Korpset kan bl.a. påtale:

• Unødig forsinkelse af spillet og 

herunder undladelse af at lukke 

igennem.

• Uhensigtsmæssig placering af 

bags ved greens.

• Undladelse af at lægge turfs på 

plads, rive i bunkers eller rette 

nedslagsmærker op.

• Overtrædelse af de til enhver tid 

gældende etikette-, ordens- eller 

lokale regler for spil på banen.

• Overtrædelse af klubbens dress-

code.

Korpset udøver kontrol af bl.a.:

• At spillere har et gyldigt bagmær-

ke placeret synligt på bagen.

• At greenfeespillere har et gyldigt 

greenfeemærke placeret synligt 

på bagen.

• At alle spillere medbringer en 

pitchfork for opretning af ned-

lagsmærker på greens.

Korpset kan bortvise en spiller:

• Hvis spilleren ikke har spilleret til 

banen.

• Hvis spilleren gentagne gange 

ikke retter sig efter en påtale.

• Hvis spilleren er skyldig i en grov 

overtrædelse af de til enhver tid 

gældende etikette-, ordens- eller 

lokaleregler for spil på banen.

Rapportering

Korpset rapporterer alle overtræ-

delser til ORH-udvalget, der tager 

stilling til et evt. videre forløb.

Formand Verner Pedersen

22 47 27 58 

vfpedersen@gmail.com

DRESSCODE FOR BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB
TILLADT FRABEDES

• Polo shirt med ærme

• Bluse med turtleneck

• Skjorte med ærmer

• Lange benklæder

• Golfshorts/Herrer

• Jeans (ikke slidte eller hullede)

For kvinder tillades desuden:

• Polo shirt uden ærmer 

• Golfnederdel

• Golfshorts/Damer 

• Joggingtøj af enhver art

• Hullet eller slidt tøj og arbejdstøj (kedeldragt og lig-

nende)

• T-shirt/undertrøjer/soltoppe

• Fodbold- eller ishockeytrøjer

• Nedringede bluser

• Badetøj-/beklædning

• Golfsko med metalspikes 

• Spil i gummistøvler

• Hovedbeklædning i klubhus, klublokale og restaurant

Det er IKKE tilladt at spille golf med 

nøgen overkrop, at bære bukser/

shorts som er ”baggy”, hullede, af-

klippede, lavtaljede/”whale tail” eller 

”sagging”

Hvis man er i tvivl om ”Dress 

Code”, kan man henvende sig i Pros-

hoppen Golfstore Breinholtgård eller 

hos Administratoren, hvor man kan 

blive vejledt.

Alle henstillinger fra Baneservice, 

personalet på Breinholtgård Golf 

Klub eller medlemmer af bestyrel-

sen skal altid efterleves omgående. 

Vurderes påklædningen ikke at 

overholde Breinholtgård Golf Klubs 

Dress Code, kan førnævnte bede re-

gelbryderen om at forlade anlægget, 

såfremt overtrædelsen ikke rettes 

omgående efter anvisningerne.

28 marts 2018
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LADIES SECTION
Ladies Section er den først startede pigeklub på Brein-

holtgård. I 1992 startede klubben med at spille hver tors-

dag, men blev høfligt men bestemt, bedt om at flytte til 

tirsdag, da torsdag, var herre-dag! Lydige som vi er, flyt-

tede klubben til tirsdagene, for så at støde ind i en anden 

herreklub. Det gik ikke stille for sig. Slutningen blev, at 

der kom en ”venskabsmatch” op at stå, og forholdet blev 

herefter godt. Det resulterede i, at vi hver sæson spiller en 

match MED Tirsdagsherrerne, og det er bare hyggeligt. 

To mænd og to damer på hvert hold, og der spilles fra rød 

tee (tee 46). 

Ladies Section spiller hver tirsdag i perioden fra sidste 

tirsdag i marts og frem til første tirsdag i oktober. Klubben 

er åben for alle piger, som er fyldt 21 år og har et handi-

cap på 44 eller derunder. 

Der spilles 18 huller og det er muligt at spille fra kl. 

9, kl. 14 eller kl. 16. Hver tirsdag kan man vælge hvilket 

tidspunkt, der passer en bedst. På Golfbox er der reser-

veret blokke med starttider til os, som kun kan bestilles, 

såfremt man er medlem af Ladies Section. 

I løbet af sæsonen spilles forskellige typer spil, såsom 

Stableford, Sokrates, Jokermatch, Slagspil, Bogey/par-

match, Hallington, Rød bold, 3-kølle-match. 

Derudover har vi så matchen MED Tirsdagsherrerne 

og matchen MOD Mens Section hvor der spilles om en 

pokal (som vi vandt i 2017!!).

Vi har også 2 udflugter årligt. Sommerudflugten, som 

foregår en lørdag, på en bane i nærheden, så man selv 

kører dertil i egen bil. Efterårsudflugten, er altid første 

tirsdag i september med tidlig start fra golfklubben, hvor 

vi kører i bus. En rigtig dejlig dag, med hygge i bussen, 

uddeling af tipskupon, så der kan tippes på dagens 

bedste hold, opvarmningsgymnastik inden spil på den 

udvalgte bane. Efter endt match spises frokost og den 

store præmieuddeling foregår, inden vi kører tilbage til 

klubben. 

De sidste 2 aktiviteter i klubben er generalforsamling 

den første tirsdag i september, og julematchen den første 

tirsdag i december. 

I Ladies Section starter vi altid sæsonen med et op-

startsmøde i klublokalerne på første sal. Her bydes på et 

lille glas ”boblevand” og bestyrelsens hjemmebagte ka-

ger og der berettes om hvorledes sæsonen er tilrettelagt.

Som spiller i Ladies Section, får du mulighed for at 

lære mange andre spillere at kende ligesom du kommer 

til at spille med mange forskellige af vore medlemmer, 

idet der inden spilstart, trækkes lod blandt alle score-

kortene om, hvem der skal spille med hvem den pågæl-

dende dag. Efter endt spil, afleveres scorekortene, og der 

udarbejdes ugentlige resultatlister og der afsluttes ofte i 

restauranten, hvor dagens spil analyseres. 

Ca. 5 gange i løbet af sæsonen har vi fælles spisning 

med start omkring kl. 19. 

Der spilles om at blive klubmester i henholdsvis A og 

B-rækken. Skillelinjen mellem A og B sættes, så der er lige 

mange deltagere i hver række. 

Som sagt, er vi altid åben for nye medlemmer og i 

bestyrelsen, er vi altid parat til at svare på eventuelle 

spørgsmål. Under BGK’s hjemmeside (www.bggc.dk), 

Ladies Section findes mange oplysninger om os. 

Fra Ladies Section vil vi ønske alle en rigtig god golf-

sæson med forhåbentlig dejligt golfvejr og en flot bane.

Bente Kirkegaard

Ladies section matchkalender 2018 kan ses på hjem-

mesiden http://lillyerling.dk/ 

Fra opstartsmødet i Ladies Section.

P E D E R S K R A M S G A D E 1 4 A 
T L F . 7 5 4 5 4 0 8 0 · W W W . A - H S . D K 

Mere tid til dig ...

Kirkegade 18
6700 Esbjerg

Design og  
kunsthåndværk
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BGK ELITE SHANKMEISTER 
2018
– sponsored by Sunset Boulevard

Så er BGK Elite klar med grundlaget for en løbende turne-

ring i regi af BGK Elite 2018. En turnering som både bliver 

en gennemgående/løbende turnering henover hele 

sæsonen, og en afslutning med en afsluttende Mester-

skabsmatch.

BGK Elite er så heldige at vi i år har fået en turnerings-/

matchsponsor det er Fa. ”Sunset Boulevard”/Esbjerg, der 

vil sponsorere præmier til hver enkelt match i løbet af 

sæsonen, og i forbindelse med den afsluttende Mester-

skabsmatch. Stor tak til Sunset Boulevard og Jeppe Droob 

for denne støtte.

Den løbende turnering er i 2018 inddelt i en herre- og 

damerække. Hcp. max 8,5 som hidtil. Generelt spilles der 

i forbindelse med alle matcher fra tee 60/52 og der spilles 

slagspil scratch.

I den løbende turnering, vil der være mulighed for at 

erhverve point alt efter placeringen på den pågældende 

matchdag. 

1. plads 12 point

2. plads 8 point

3. plads 5 point

4. plads 3 point

5. plads 1 point

De erhvervede point vil bidrage til indplacering på 

en ”Order of Merit”, hvor spilleren med flest point i hhv. 

herre- og damerækken ved turneringens afslutning, vil 

være vinder af den løbende turnering - ”BGK Elite Shank 

Meister Cup”. Alle deltagere i den løbende turnering, der 

har spillet minimum fire (4) matcher i løbet af turnerin-

gen, vil kunne deltage i den afsluttende ”BGK Elite Shank 

Meister Championship” match.

For at deltage i den løbende turnering er der en 

turneringsfee på kr. 200,-. Kravet for at deltage er, at du 

ved tilmeldingen forpligter dig til at deltage i minimum 4 

matcher i løbet af 2018. Turneringsfee går ubeskåret retur 

til deltagerne i den løbende turnering i form af præmier 

ved den afsluttende Mesterskabsmatch. Derfor - jo flere 

deltagere jo større præmier. Betaling af turneringsfee skal 

og kan kun ske på mobilepay 22 60 51 77 Carsten Dahl, 

og skal naturligvis være gennemført inden man deltager i 

den første match i den løbende turnering.

Første match i ”BGK Elite Shankmeister 2018” er den 

8. april 2018 med start kl. 12.00 – der er 3 tider reserveret. 

Afslutningsmatch er planlagt til 30. september 2018 – sæt 

allerede nu kryds i kalenderen.

Tilmelding sker via Golfbox – link: ShankMeister, hvor 

man også kan finde den samlede match-/turneringsover-

sigt = mere end 20 planlagte matcher henover sæsonen. 

Tilmelding til de enkelte matcher kan tidligst ske fra spille-

dag minus 30 dage!

Alle matcher tilstræbes gennemført på sløjfen Skoven/

Sletten.

MENS SECTION 
FYLDER 25 ÅR
Mens Section er den officielle herreklub i Breinholtgård 

Golf Klub. Klubben blev etableret i 1993, vi fejrer således 

25 års jubilæum i år.

Klubben er åben for alle mandlige medlemmer af BGK 

der er fyldt 18 år. Lige nu er vi ca. 50 medlemmer.

Vi lægger stor vægt på det sociale liv i klubben, men 

vi har også en del gennemgående konkurrencer for dem, 

der er født med et konkurrence-gen.

Fra sommertid start til sommertid slut spiller vi hver 

torsdag med start kl. 09:45 om formiddagen og kl. 14:45 

om eftermiddagen. Den sidste torsdag i måneden spilles 

der kun om eftermiddagen, og efter spillet er der fælles-

spisning,  samt uddeling af månedens præmier.

I løbet af sæsonen spiller vi 3 venskabsmatcher mod 

henholdsvis Ladies Section, Torsdagsherrerne fra Vejen 

og Mens Section fra Skærbæk Mølle.

Der er en årlig udflugt med spil på en fremmed bane, i 

år bliver det en 2-dages tur i anledning af jubilæet.

Sidst, men ikke mindst spiller vi en årlig Ryder Cup 

match mod Torsdagsherrerne fra Vejen.

Du kan læse mere om vores aktiviteter på BGK’s hjem-

meside, du finder Mens Section’s sider under ”Klubben”.

• Har du lyst til at deltage i det sociale liv i en Klub i 

Klubben?

• Har du lyst til at gå en ugentlig runde golf med 

ligesindede?

• Har du lyst til at konkurrere om point (i 2 rækker 

opdelt efter Hcp.) eller blot at nyde spillet?

Så er Mens Section noget for dig.

Send en mail til menssection.bgk@gmail.com, eller mød 

op en eftermiddag før 1. start, så kan du deltage som gæ-

stespiller, inden du beslutter dig for at blive medlem.

Mens Section, BGK.

Niels Erik Jensen

Vi
kan det
- inde og
stort og

Og AL
i renover

arbejd

info@ea-esbjerg.dk • www.ea-esbjerg.dk

• Tag
• Isolering
• Lofter og gulve
• Vinduer og døre
• Gavle og udhæng
• Plankeværk og carporte
• Indvendigt snedkerarbejde

Kvaglundvej 80 • 6705 Esbjerg Ø • Tlf. 75 14 00 88

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
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DGU SHORT GAME
Short Game eller Det korte Spil er en ganske væsentlig 

det af golfspillet. Korte indspil og puttning udgør typisk 

over halvdelen af slagene i en runde. Ønsker man at for-

bedre sit golfspil, er det derfor et godt sted at sætte ind 

med lidt træning.

Tidligere har DGU Short Game formatet været forbe-

holdt de unge spillere, men DGU ser det gerne udbredt 

til alle golfspillere og fra 2018 tilbyder DGU en landsdæk-

kende turnering også for voksne – DGU Short Game 

Challenge.

I BGK vil vi gerne give alle en mulighed for at være 

med, derfor er der etableret en permanent Short Game 

bane. Banen er beliggende dels på Puttegreen, de to 

indspilsgreens samt et enkelt hul på Par-3 banen. Banen 

er åben for alle, der ønsker at træne det korte spil. Er det 

ligesom alm. træning på puttegreen og indspilsgreen 

– nej, det er det ikke helt, DGU Short Game formatet 

indeholder et pointsystem således, at resultatet kan sam-

menlignes fra gang til gang, og der kan konkurreres mod 

andre. Det bliver jo lidt mere spændende på den måde.

Hvis det kniber med, at få tid til en runde på den store 

bane, er der måske en times tid til en runde på Short 

Game banen.

I løbet af året vil turneringsudvalget arrangere forskel-

lige aktiviteter og konkurrencer på Short Game banen.

DGU Short Game Test

Turnering der afvikles på Short Game banen i henhold til 

DGU’s bestemmelser. Udover det konkurrencemoment 

der ligger i selve turneringen, kan resultaterne indberet-

tes til DGU og indgå i en klubkonkurrence om at blive 

Årets Short Game klub – dvs. den klub der har indberet-

tet flest point. Præmien er 8.000 kr. der er øremærket til 

juniorafdelingen i klubben. Klubben bestemmer selv hvor 

mange af den slags turneringer der afholdes i løbet af 

året.

De indberettede resultater kan også veksles til et mar-

keringsmærke (pris 25 kr.) med en farve svarende til den 

indberettede score – det vil da være lidt sejt, at markere 

sin bold med et dannebrogsmærke (mindst 100 point).

DGU Short Game Challenge

En landsdækkende turnering, som alle der har et fuld-

gyldigt hjemmeklub- medlemskab af en DGU godkendt 

golfklub kan deltage i. Klubben skal afholde en kvalifikati-

onsturnering, der skal afvikles efter DGU’s bestemmelser. 

Vinderen i de respektive rækker går videre til landsfina-

len, der afvikles sammen med DGU’s arrangement DM 

GolfSixes (læs mere herom på DGU’s hjemmeside).

DGU Short Game formatet

I DGU Short game Challenge spilles der i 12 rækker (Dren-

gerækker, Pigerækker, Herrerækker og Damerækker), hver 

af de 4 rækker er opdelt i 3 rækker efter Hcp (1: op til 11,4. 

2: fra 11,5 til 26,4. 3: 26,5 og derover).

Hvorvidt denne række opdeling anvendes i øvrige 

turneringer (DGU Short Game Test) er op til de respektive 

klubber.

Der er i alt 8 øvelser. Til puttning fra ”Uret Rundt” 

bruges 8 bolde, ved alle øvrige øvelser bruges 4 bolde. 

Der gives point efter om bolden går i hul eller hvor tæt på 

hullet den ligger.

Uret rundt (putt)

Placér 8 bolde i en 

afstand af 1 meter fra 

hullet. Hver bold der går i hul, giver 1 point. Hvis 7 eller 8 

bolde går i hul, får du 2 point i bonus.

Kort putt

Placér 4 bolde 3 meter fra hullet. Hver bold der går i hul, 

giver 3 point, ligger bolden indenfor 1 meter gives der 

1 point. Hvis du opnår 8 point eller mere, får du 2 point i 

bonus.

Langt putt

Placér 4 bolde 15 meter fra hullet. Hver bolde der går i hul, 

giver 5 point. Ligger bolden indenfor 1 meters afstand 

gives der 3 point, indenfor 2 meter giver to point og 

indenfor 3 meter gives der 1 point. Hvis du opnår 9 point 

eller mere, får du 2 point i bonus.

Kort chip

Placér 4 bolde 4 meter fra hullet. Hver bold der går i hul, 

giver 4 point, ligger bolden indenfor 1 meters afstand gi-

ves der 2 point og indenfor 2 meter gives der 1 point. Hvis 

du opnår 8 point eller mere gives der 2 point i bonus.

Langt chip

Placér 4 bolde 12 meter fra hullet. Hver bold der går i hul 

giver 5 point. Ligger bolden indenfor 1 meters afstand 

gives der 3 point, indenfor 2 meter gives der 2 point og 

indenfor 3 meter gives der 1 point. Hvis du opnår 9 point 

eller mere gives der 2 bonus point.

Pitch

Placér 4 bolde 30 meter fra hullet. Hver bold der går i hul 
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giver 5 point. Ligger bolden indenfor 2 meters afstand 

gives 3 point, indenfor 4 meter gives 2 point og for alle 

øvrige bolde, der er på green gives der 1 point. Hvis du 

opnår 9 point eller mere, får du 2 bonus point.

Lob slag

Placér 4 bolde 15 meter fra hullet og udenfor en green-

bunker. Hver bold der går i hul giver 5 point. Ligger 

bolden indenfor 2 meters afstand gives 3 point, indenfor 

4 meter gives 2 point og for alle øvrige bolde, der er på 

green gives der 1 point. Hvis du opnår 9 point eller mere, 

får du 2 bonus point.

Bunker slag

Placér 4 bolde 10 meter fra hullet i en bunker. Hver bold 

der går i hul giver 5 point. Ligger bolden indenfor 2 me-

ters afstand gives 3 point, indenfor 4 meter gives 2 point 

og for alle øvrige bolde, der kommer ud af bunkeren 

gives der 1 point. Hvis du opnår 9 point eller mere, får du 

2 bonus point.

Turneringsudvalget

Niels Erik Jensen

KLUB I KLUB MATCH
Klub i klub match, er en greensome 

match som spillet en enkelt gang for 

ca. 10 år siden. Da klubben havde jubi-

læum sidste år blev den spillet igen.

Det er planen at matchen frem-

over skal spilles hvert år.

Det er en match hvor de forskellige 

klubber tilmelder hold, alt efter hvor 

stor klubben er. Det er så et gen-

nemsnit af klubbens score, der afgør 

hvilket resultat klubben har fået.

Udover en pokal, har den vinden-

de klub også vundet retten/pligten til 

at arrangere næste års KIK match.

Efter matchen er der spisning og 

præmieoverrækkelse. En rigtig god 

dag for 144 deltagere.

Dette års arrangør er “Lørdagshan-

dicapperne” som var vinder sidste år.

I år spilles matchen søndag den 19. 

august.

VI STØTTER BRYSTERNE – GØR DU?
Igen i år afvikles der Pink Cup / Blue 

Cup på vores dejlige golfbane.

Pink Cup turneringen er for både 

kvinder og mænd og i år afvikles den 

søndag den 27. maj 2018. Turnerings-

bestemmelser mm fremgår af indby-

delse på opslagstavlen i lobbyen.

Vi håber så mange som muligt har 

lyst til at komme med og støtte det 

gode formål. Der er en masse gode 

præmier til de vindende spillere, 

ligesom der også vil være Amerikansk 

lotteri. 

Tri og Linh sammensætter en 

dejlig buffet, bestående af både 

danske og asiatiske retter. Den kan 

nydes efter spillet for 100 kr., heraf går 

de 5 kr. til Kræftens Bekæmpelse. Der 

bliver også mulighed for at købe kaffe 

og kage, her har Tri og Linh sponseret 

hele salget til Kræftens Bekæmpelse.

Vi håber, at se dig den 27. maj 2018

Med venlig hilsen,

Pink Cup Udvalget, Breinholtgård
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ÅBENT VESTJYSK GOLFMARATHONMESTERSKAB 2018
I 2017 forsøgte BGK Eliteudvalg at igangsætte en ny ”æld-

gammel” tradition benævnt ”Golf Marathon”. En aktivitet 

med både fysiske, psykiske og visse mentale udfordringer 

indbygget heri. Grundet for få tilmeldinger måtte Eliteud-

valget desværre aflyse aktiviteten i 2017. Vi har besluttet 

at forsøge igen i 2018. Så har du misset træningen hen 

imod deltagelse i ”Copenhagen Maraton” og er frisk på 

en super golfmæssig udfordring – så er der nu en rigtig 

god mulighed for at teste dig selv via deltagelse i denne 

turnering.

Formålet med matchen er at skabe en ny årligt tilba-

gevendende turnering, med såvel sportslige, mentale 

som fysiske udfordringer for deltagerne. Matchen er en 

åben turnering.

Mesterskabet spilles over 

tre runder med gunstart i hver 

runde. 1. runde forventes at starte 

kl. 05:30, og 3. runde forventes 

afsluttet ca. 19:00 samme dag. 

Spillerne vil dermed blive udfor-

dret både fysisk og mentalt! 

Der vil være mulighed for at 

deltage i dame- eller herrerække. Alle spiller 3 x 18 huller 

golf på samme dag.

Matchform: Der spilles Stableford og max. HCP er 

24 for både herrer og damer. Der spilles med 7/8 handi-

cap og der må ikke anvendes golfvogn. Hver runde må 

maximalt vare 4 timer. Der spilles generelt i 3-bolde og 

man skifter spillemakkere efter hver runde. Vinder er 

den spiller i hver række, der opnår med det højeste antal 

Stableford point efter 3 runder. Der spilles fra tee 60/52 på 

alle runder.

Matchfee forventes at blive på 525 kroner pr. deltager. 

Matchfee går til dækning af bl.a. præmier, forplejning 

(morgenbuffet, frokostbuffet og grillarrangement efter 

3. runde, væske og frugt undervejs) samt et minde om 

dagen.

Spilledato: 23. juni 2018. Tilmeldingen forventes kun 

at kunne ske via onlinetilmelding i Golfbox fra primo maj 

og lukker den 10. juni kl. 12:00. 

Præmier: Vinderene i hver række modtager en van-

drepokal med tilhørende mindepokal. Derudover forven-

tes der at være præmier i forhold til antal deltagere. Det 

skal i denne forbindelse nævnes, at BGK Elite’s flerårige 

samarbejdspartner TorreMirona Golf og Spa Resort i 

Spanien forventes at ville være en af sponsorerne, hvorfor 

vinderne i de to rækker vil kunne vinde et golfophold for 

to personer i Spanien, ligesom der vil være en bil som 

”hole in one”-præmie på et af banens par tre huller. 

Derudover er der tilsagn om gode til meget gode præ  

mier til respektive vindere, runner ups og indtil 6. plads i 

alle rækker. Der vil være “hole in one”-præmier på alle par 

tre huller. Såfremt præmier på par tre huller ikke vindes 

under selve turneringen, vil de blive bortloddet via lotteri 

i forbindelse med det afsluttende grillarrangement.

BGK Eliteudvalg planlægger endvidere samme dag at 

gennemføre en ”Golf Mini Marathon” på Par -3 banen og 

et Sankt Hans arrangement, både for deltagerne i begge 

marathonturneringer, samt klubbens medlemmer i øvrigt. 

Yderligere information om disse tiltag vil tilgå via BGK 

nyhedsbreve og klubmeddelelser m.v. 

Er du motiveret? Hvis ja - så meld til så snart matchen 

gøres tilgængelig på Golfbox.dk primo maj 2018.

Vel mødt.

54 Golf Marathon kan være en hård omgang - dette billede er dog 

fra et forsøg med at spille 270 huller på én dag! Det sluttede dog 

efter tilbagelagt ca. 90 km og 260 spillede huller.

www.oilpower.dk

Din samarbejdspartner på Esbjerg Havn  24h
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ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERING 2018
Så er chancen der igen, for at deltage i ”Ægtepar/Samlever 

turneringen på Breinholtgård” og derved få mulighed for, 

at spille med/mod par I normalt ikke spiller med. 

Det er en rigtig god mulighed, for at lære nye golfere 

at kende.

Alle ægtepar/samlevere, der er medlemmer i Brein-

holtgård Golf Klub, kan deltage i turneringen. 

Deltagerne inddeles i grupper på 5 til 6 par, hvor alle 

par i den samme gruppe, spiller mod de andre par i grup-

pen, dette foregår i løbet af 5 måneder hen over som-

meren, grupperne sammensættes, hvis muligt således, at 

parrene har nogenlunde samme styrke, og i videste mulig 

omfang ikke har spillet sammen i sidste sæson.

Matchformen er Mixed Greensome hulspil, hvor der 

spilles max 18 huller.

Det vil sige at både manden og kvinden driver ud fra 

alle teesteder, hvorefter man vælger den bold man mener 

det er mest hensigtsmæssig at spille videre med, hvoref-

ter man slår skiftevis til denne ene bold til bolden er i hul.

Matchprogrammet løber fra tirsdag den 1. maj 2018 til 

og med søndag den 9. september 2018.

For at der skal være lidt at spille om, har vi fastsat en 

uændret matchfee på 300,- kr. pr. par, og der vil være præ-

mie til de 2 bedste par, i hver gruppe.

De nærmere matchpropositioner vil I modtage sam-

men med holdinddelingen.

Tilmeldingen til den gennemgående ægtepar/sam-

leverturnering 2018 sker ved at man senest søndag den 

22. april sender en mail til følgende mailadresser: per@

norsten.dk og til hev@esenet.dk 

Mailen SKAL indeholdende følgende tekst: 

• Vi ønsker hermed at tilmelde os ægtepar/samlever-

turneringen 2018 

• Herrenavn, medlemsnummer, telefon el mobil-

nummer, e-mail adresse

• Damenavn, medlemsnummer, telefon el mobil-

nummer, e-mail adresse

HUSK derefter at overføre matchfee på 300 kroner pr. 

par til følgende konto: 2540 8976 912 676

Sidste frist for tilmelding til turneringen er søndag den 

22. april 2018. 

NB: Hele turneringsprogrammet laves dagen efter.

Vi håber, at der atter i år er mange, der har lyst til at 

tilmelde sig denne turnering.

Så tilmed dig og din ægtefælle /samlever nu, medens 

du husker det.

NB: Man kan sagtens deltage i den løbende turnering, 

der afsluttes med præmieoverrækkelse, selvom man 

er forhindret i, at deltage, i årets afslutningsmatch (idet 

afslutningsmatchen er en selvstændig match, med egne 

præmier).

I er meget velkommen til at stille os spørgsmål, hvis 

der er noget I er i tvivl om. 

Fælles afslutningsmatch med efterfølgende festmid-

dag afvikles i år lørdag den 15. september 2018 fra kl. 

12.00.

Afslutnngsmatchen spilles i år som Texas Scramble, 

der kommer udførlig information når vi nærmer os tilmel-

dingstidspunktet.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere oplys-

ninger følger.

De bedste golf-hilsener fra:

Bente M. og Henning Vestergaard

Tlf. 75 11 76 60 - hev@esenet.dk

Jette og Per Nørsten

Tlf. 75 16 79 21 - per@norsten.d k

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
Gammelby Møllevej 14 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7513 0674

www.porstryk.dk · mail@porstryk.dk

TOTAL-LEVERANDØR
...lad PORS TRYK sætte aftryk på din næste tryksag!

● BØGER ● HÆFTER ● KATALOGER

● BROCHURER ● BREVPAPIR ● KUVERTER 

● VISITKORT ● FAKTURAER ● ETIKETTER 

● PLAKATER ● POSTKORT ● KALENDER 

● STREAMERS ● STORFORMATPRINT

● DIGITAL-PRINT ● STEMPLER 

● SKILTE ● ROLL-UP
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HAR DU HØRT OM BREINHOLTGÅRD ERHVERVSKLUB?
Sæsonen 2018 er så småt i gang, godt hjulpet på vej af det 

skønneste forårsvejr i den netop passerede weekend.

Den 14. marts 2018 afholdte Breinholtgård Erhvervs-

klub generalforsamling, hvor vi sagde farvel til den nu 

tidligere formand Finn Ewert Christensen og goddag til 

den nye formand Robin Thybo. 

Bestyrelsen består herefter af formand Robin Thybo, 

bestyrelsesmedlemmerne Torben Ladegaard Jacobsen, 

Dorthe Lykke Kjeldsen, Jesper Vohs Nielsen, suppleant 

Glenn Petersen, hjemmesideansvarlig og tekniker Jakob 

Kristensen, samt kasserer Heidi Birkelev Thybo.

Den nye bestyrelse i Breinholtgård Erhvervsklub har 

allerede tænkt tanker og planlagt diverse arrangementer, 

som vi glæder os meget til at komme i gang med. 

Breinholtgård Erhvervsklub forestår indsamling af 

midler alene med det formål at støtte udviklingen af 

Breinholtgård Golf Klubs junior- og elitespillere. Midlerne 

er med til at skabe gode rammer, såvel på trænings- som 

på turneringsniveau for de mange talentfulde spillere vi 

har i klubben. 

Det er medlemmerne i Breinholtgård Erhvervsklub, 

der med indbetaling af det årlige sponsorat/kontingent 

har stor andel i, at vi, der sidder i bestyrelsen, har lyst til 

og overhovedet har muligheden for at gøre et stykke 

arbejde, der støtter de talentfulde ungdoms- og elitespil-

lere vi har i Breinholtgård Golf Klub. 

Udvalgene, som forestår træning og udvikling af 

spillerne, sætter alle meget stor pris på den støtte, som 

Breinholtgård Erhvervsklub yder - og det er vi naturligvis 

rigtig glade for. En glæde og en stor tak, som vi naturlig-

vis også skal give videre til medlemmerne i Breinholtgård 

Erhvervsklub. De midler vi sender videre giver spillerne 

mulighed for at komme på træningslejre og til turne-

ringer, hvor de kan udvikle deres spil og repræsentere 

Breinholtgård med gode præstationer.

Mathias Gladbjerg, som har valgt golfen som sin le-

vevej, startede også som juniorspiller og han er et rigtigt 

godt eksempel på, hvad Breinholtgård Golf Klub har 

kunnet gøre og fortsat gør for at støtte en ung, talentfuld 

spiller.

Udover samarbejdet med udvalgene for junior- og 

elitespillerne har Breinholtgård Erhvervsklub også et tæt 

samarbejde med golfklubben i øvrigt. 

Vi tilgodeser også Erhvervsklubbens medlemmer med 

flere aktiviteter henover en sæson og vi gør i den forbin-

delse også brug af såvel klubbens proshop og trænerne, 

som restauranten og det er et samarbejde vi er rigtig 

glade for. Ting lader sig meget nemmere gøre, når vi 

arbejder sammen som ét Breinholtgård. 

Vort fællesskab i golfklubben kan vi være stolte af 

og for rigtig mange medlemmer er det ”det sociale”, der 

kendetegner Breinholtgård Golf Klub. Når man hører og 

mærker det, får man blot endnu mere lyst til at gøre en 

indsats for at hjælpe og støtte en solid og talentskabende 

golfklub. 

Det sociale har også stor prioritet for Breinholtgård 

Erhvervsklub og derfor har vi hvert år en tilbagevendende 

udenbystur, man som medlem af Erhvervsklubben kan 

deltage i. Vi spiller golf og får en god middag, det er en 

rigtig dejlig dag, hvor det først og fremmest er det sociale 

det handler om. Et arrangement, som der hvert år ses 

frem til.

Er du og/eller din virksomhed endnu ikke medlem 

af Breinholtgård Erhvervsklub er du velkommen til at 

kontakte vores medlemsansvarlige Jesper Vohs Nielsen 

på e-mail: jvn@bgke.dk og tage en snak om muligheder 

og m.v. 

Med ønsket om en fantastisk sæson 2018, vil vi i be-

styrelsen for Breinholtgård Erhvervsklub se frem til endnu 

et år, hvor vi kan være fælles om at støtte og udvikle 

golfklubbens ungdoms- og elitespillere, samt til at få en 

masse dejlige oplevelser med såvel nye, som tidligere og 

trofaste medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Heidi Birkelev Thybo

REVISION • SKAT • OUTSOURCING • RÅDGIVNING

Dokken 8
6700 Esbjerg

Tlf. 79 12 84 44
www.deloitte.dk

Esbjerg@deloitte.dk 

Den afgående og den nye formand i Breinholtgård Erhvervsklub: 

Finn Ewert Christensen og Robin Thybo
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BGK ELITE SÆSON 2018 
– endnu en spændende holdturne-

ringssæson er i vente!

Sæson 2017 blev for BGK Elite 

en rimelig sæson. Det lykkedes at 

fastholde et herrehold i både 2. og 3. 

Division Vest, men desværre rykker 

4. divisionsholdet ned i 5. Division 

Vest i sæson 2018. Dernæst – og ikke 

mindst – så magede tingene sig fint 

for Dameholdet, der som bekendt 

vandt oprykningsspillet i 3. Division 

Vest, hvorfor de i sæson 2018 skal 

spille i 2. Division Vest.

BGK Elitespillere har, især for 

den yngre del af gruppen af spillere, 

trænet flittigt både teknisk og fysisk 

henover den (forhåbentlig) snart 

forgangne vinter, og er mere end al-

mindelig klar til at ”komme på græs” 

for alvor. Det vil forhåbentlig blive en 

realitet lige efter Påske 2018. 

Holdturneringen gennemføres 

over seks matcher for hvert hold. 

Matchdagene i 2018 er 5.-6. maj, 16.-

17. juni og 18.-19. august. I neden-

stående skema kan man se hvilke 

modstandere de respektive hold skal 

spille imod, hvornår og på hvilken 

bane. De steder hvor BGK hold er 

skrevet med fremhævet tekst, spilles 

matchen i Breinholtgård. 

BGK Elite håber på opbakning fra 

alle medlemmer – unge, ældre og 

rigtig mange trofaste medlemmer – 

der vil heppe på BGK spillere på en 

ordentlig og fair måde – for både at 

motivere og støtte BGK spillere til 

både at turde, ville og kunne vinde.

Vi ses!

05 maj 06 maj 16 juni 17 juni 18 august 19 august

H 2. Div. V, P4 BGK - Kolding BGK - Vejen Vejle - BGK Kolding - BGK BGK - Vejle Vejen - BGK

H 3. Div. V, P7 BGK - Varde
BGK - Sønder-

borg
Esbjerg - BGK Varde- BGK BGK - Esbjerg

Sønderborg - 

BGK

H 5. Div. V, P8 Ribe - BGK BGK - Nordborg Aabenraa - BGK BGK - Ribe BGK - Aabenraa Nordborg - BGK

D 2. Div. V, P2 Odense - BGK Esbjerg - BGK BGK - Varde BGK - Odense Varde - BGK BGK - Esbjerg

S 2. Div. P2 Haderslev - BGK BGK - Vejle Sct. Knud - BGK BGK - Haderslev BGK – Sct. Knud Vejle - BGK

H: Herre; D: Damer; S: Senior.

BGK’s Damehold i 2017 og 2018.

BEDSTEFORÆLDRE MATCH
Den 11. maj afholder juniorafde-

lingen bedsteforældre match. En 

hyggelig match, hvor generationerne 

mødes og dyster på golfbanen.

Juniorafdelingen vil gerne være 

med til at slå et slag for golf, og 

vække interesse for sporten hos 

både unge og ældre. Derfor er 

denne match for alle, både golfere 

og ikke golfere, og er tænkt som en 

god anledning til at komme ud på 

golfbanen med sine bedsteforæl-

dre eller sine børnebørn. På denne 

måde, kan junior eller senior vise den 

anden hvad golf er – både spillet og 

atmosfæren. 

Som juniorspiller kan du invi-

tere dine bedsteforældre med til 

matchen, og som seniorspiller kan 

du invitere dine børnebørn med. Ju-

niorafdelingen står for matchen, og 

hjælper selvfølgelig med information 

og regler - der er mulighed for at låne 

golfudstyr i shoppen. 

Op til matchen vil der komme 

mere information på hjemmesiden 

og i nyhedsbreve. Stemningsbillede fra en tidligere bedste-

forældredag.
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 TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2018
Forberedelserne er i fuld gang til årets TWCM. Det er 10. 

gang at ranglisteturneringen afvikles på Breinholtgård og 

de gode ideer og visioner, som fik bl.a. Kim Meyer, Dorte 

Gladbjerg og Frank Atkinson til at starte turneringen i 

2009, videreudvikles år for år, så der er nye og sjove tiltag 

hvert år. Turneringen kører på skinner og BGK er gode 

til at afvikle sådan en turnering korrekt efter golfspillets 

regler og etikette. 

I 2009 så plakaten således ud. 

Allerede der havde man store ambitioner og intet blev 

gjort halvt. I 2018 er det ikke Rasmus Lykke-Kjeldsen, som 

er på plakaten. I dag har vi andre unge dygtige spillere 

som pryder turneringen. Som I kan se på Wall of Fame 

plakaten, så har vi altid haft dygtige spillere, som har kun-

net gøre sig gældende i det stærke felt af golfspillere fra 

hele landet. Laura Boe-Hansen har vundet turneringen 

3 gange, Mathias Gladbjerg 2 gange og Rasmus Lykke-

Kjeldsen, Nikolaj Skov Jensen og Camilla Kristensen har 

hver vundet turneringen 1 gang. 

Det har knebet med at vinde turneringen de sidste år, 

men kampen om titlerne er nok heller ikke blevet mindre. 

Turneringen er jo stadigvæk et trækplaster, hvor gode 

spillere har lyst til at deltage. BGK har dog været godt 

med i kampen de sidste 2 år, hvor Morten Porsholdt Dam 

er blevet nr. 2 begge gange og Jeppe Thybo er blevet 

placeret som henholdsvis nr. 4 og nr. 7. I pigerækken er 

Camilla blevet nr. 5 og 8. I år krydser vi fingre for, at vi når 

helt til tops igen.

Junior- og ynglingeranglisteturneringen Titleist & 

Footjoy West Coast Masters 2018 afholdes fra den 6. juli 

– 8. juli. Turneringen afvikles over 54 hullers slagspil, hvor 

adgangskravet er laveste handicap og aldersgrænsen er 

op til 21 år. Turneringen er for både piger og drenge og 

der er et maks. handicap for piger på 24 og 11,4 for dren-

ge. Der spilles 2 x 18 huller om lørdagen, hvorefter cirka 

60% af deltagerne klarer cuttet til søndagens finalerunde. 

Der har været 82 deltagere de sidste 2 år og det håber vi, 

at komme op på igen i år. Det er lige det antal, vi mener, 

der kan være på banen på samme tid.

Vi har igen i år lavet en aftale med Titleist & Footjoy. 

Det betyder så meget for turneringen og vi er meget tak-

nemlige for, at Titleist & Footjoy igen tror på vores projekt 

og ved, at vi gør rigtig meget for, at denne turnering skal 

være på et niveau for sig selv.

Turneringen ER på et helt fantastisk niveau og det vil 

Junior og Ynglinge Elite Turnering sponsoreret af:

BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

11.
- 12. JU

LI '0
9

   INFO OG TILMELDING VIA ...

GOLFBOX OG www.dgu.org

&&

WALL OF FAME
Vindere 2009

Vindere 2010

Vindere 2011

Vindere 2012 Vindere 2013

Junior piger:
Iben Sass Hvass, Fredericia GC

Junior piger:
Camilla Lund Kristensen, BGK

Junior piger:
Caroline H. Christensen,  Aalborg

Piger:

Junior drenge:
Nikolai Skov Jensen, Esbjerg GK

Junior drenge:
Kevin Chen, Værløse GK

Junior drenge:
Mathias Gladbjerg, BGK

Drenge:
Mads Birk, Scandinavian GC

Ynglinge piger:
Laura Boe-Hansen, BGK

Ynglinge piger:
Laura Boe-Hansen, BGK

Ynglinge piger:
Laura Boe-Hansen, BGK

Piger:
Mathilde Risom Mathiasen, Jelling

Ynglinge drenge:
Rasmus Lykke-Kjeldsen, BGK

Ynglinge drenge:
Mads Jørgensen, Fredericia GC

Ynglinge drenge:
Rasmus Molin Ipsen, Søllerød

Drenge:
Mathias Gladbjerg, BGK

Vindere 2014 Vindere 2015

Piger:
Catarina Agerbak, Smørum Golfklub

Drenge:
Nikolaj Puggaard Rachlitz, Esbjerg GK

Piger:
Louise Markvardsen, 

Smørum Golfklub

Piger:
Marie-Louise Tommerup, 

Smørum Golfklub

Drenge:
Jens Chr. Tvergaard, 

Jelling Golfklub

Drenge:
Marcus IWCTC Garfield, 
Fredensborg Golf Club

Vindere 2016

Piger:
Natacha Høst Husted,

Smørum Golfklub

Drenge:
Frederik Kjettrup,

Brønderslev Golf Klub

Vindere 2017
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vi takke jer for. For uden lige så mange hjælpere, som der 

er deltagere, ville turneringen bare ligne andre rangliste-

turneringer. Vores hjælperstab er fantastisk og med den, 

kan vi gøre de små ting, som får det hele til at shine. Det 

er skønt at se, hvordan I deltager med godt humør og en-

gagement i løbet af weekenden og ugen op til og det er 

en sand fornøjelse at se, hvordan de unge spillere bliver 

glade og taknemlige for jeres hjælp. 

Har du lyst til at være en del af en god weekend, kan 

du tilmelde dig, som hjælper, på vores hjemmeside www.

bggc.dk/turneringer/twcm/twcm-hjaelper. På hjemmesiden 

er der en god beskrivelse af hjælperopgaverne, som også 

kan ses her på siden. Alle kan hjælpe og vores mål er altid, 

at alle opgaver bliver besat med to personer, så man har 

en makker, som man kan klare opgaven sammen med 

– og ikke mindre vigtigt, en makker man kan hygge sig 

med, imens ”arbejdet” bliver gjort. 

Vi har i alle årene haft et godt samarbejde med Hardy 

Mathiesen og greenkeeperstaben, men nu hvor Hardy 

er stoppet, begynder et nyt samarbejde med Fredrik 

Engström. Det glæder vi os også rigtig meget til. Fredrik 

har før ”stillet baner op” til store turneringer og med Fred-

riks entusiasme og gode ideer, så bliver det bare super 

godt. Efter TWCM snakkes der om banen i hele landet og 

så gør det jo ikke noget, at den bare har stået fantastisk 

godt og lige præcis så svær, som vi ønsker det.

Titleist & Footjoy giver enorm flotte præmier til både 

hovedturneringen og den efterfølgende Shoot Out. 

Derudover er der en velkomstgave til alle spillere, præ-

mier til spillernes konkurrencer ved Get together Partyet 

om fredagen samt en ting til alle hjælpere. Alle spillere 

modtager et dusin Pro V1 bolde, ved indskrivningen i 

klublokalet lørdag morgen. Ud over Titleist & Footjoy 

som hovedsponsor, har vi mange sponsorer, som gør det 

muligt at holde serviceniveauet helt i top og lave andre 

aktiviteter for spillere, forældre, tilskuere, hjælpere, spon-

sorer, BGK’s medlemmer o.m.f. Vi er meget taknemlige for 

vores ”gamle” trofaste sponsorer og for nye, som kommer 

til. Overskuddet ved Titleist & Footjoy West Coast Masters 

går til BGK’s juniorafdeling.

Weekenden starter med et Get together Party fredag 

den 6. juli – og husk at du har mulighed for at deltage. 

Fredag eftermiddag spilles der Masters par-3 turnering, 

hvor du har mulighed for at spille med en af de dygtige 

spillere, som deltager i turneringen. Du skal blot finde 

en makker og tilmelde et hold. Så er I 2 personer, som får 

tildelt en ”elitespiller”. I kommer så til at spille 9 huller på 

par-3 banen sammen, hvor elitespillerens score tæller på 

hvert hul sammen med den bedste score af de to andre 

spillere. Masters par-3 bane turneringen afsluttes med 

grill-arrangement og præmieoverrækkelse. Hold øje 

med opslagene i lobbyen - og I vil blive mindet om det 

i nyhedsbrevene, når vi nærmer os – men sæt allerede 

nu kryds i kalenderen den 6. juli. For spillernes vedkom-

mende er der puttekonkurrence og speed-golf i løbet af 

aftenen. Kom og få et godt grin og en sjov oplevelse, ved 

at se de unge spillere spæne afsted i en speedgolf.

Vi håber på god opbakning igen i år, både fra spillere 

og hjælpere. Vi glæder os til at afvikle en god og seriøs 

turnering med unge dygtige spillere fra hele landet og vi 

glæder os til at forkæle alle spillere og hjælpere med en 

hyggelig og forhåbentlig varm og dejlig weekend.

Ved eventuelle spørgsmål til arrangementet kan Niels 

Erik Jensen kontaktes på twcm.bgk@gmail.com eller un-

dertegnede på 2346 0011.

I turneringsudvalget er Frank Atkinson, Jesper Mølle-

skov Pedersen, Niels Erik Jensen og Pernille Porsholdt 

Dam.

På vegne af TWCM-udvalget

Pernille Porsholdt Dam

HJÆLPEROPGAVER 2018
Forcaddies:

Placeres 2 og 2 på de steder på banen 

hvor oversigten er dårlig fra teestedet 

således, de kan give signal når der er fri 

bane til at drive ud.

Endvidere skal de være behjælpelig med 

at lokalisere / søge efter bolden, men det 

er ene og alene spilleren der har ansvaret 

for om bolden findes samt vurdere om 

der skal spilles en provisorisk bold.

Det primære formål er sikkerhed i forbin-

delse med drivet og dernæst at øge spil-

lehastigheden ved at bolden lokaliseres 

hurtigere.

Vagterne har en varighed på 2 - 4 timer 

lørdag og søndag.

Scorerapportører:

Placeres 2 og 2 ved hul 6, 9 og 16 og de 

skal notere spillernes slag på de forudgå-

ende huller samt tidspunkt for passage. 

Efterfølgende skal scorerne indberette 

direkte til Golfbox via en Tablet alterna-

tivt kan de sendes til Sekretariatet på 

SMS.

Formålet er løbende at vise stillinger på 

Golfbox samt på skærme i lobbyen og 

restauranten.

Scorerapportørerne skal endvidere sam-

menligne passagetiderne med idealtider 

således at der kan gribes ind hvis der 

opstår forsinkelser.

Vagterne er på 2 - 4 timer lørdag og 

søndag.

Greenkeeperhjælpere:

Hjælper greenkeeperne med forskelige 

arbejder på banen. Der er meget der skal 

gøres når banen skal være rigtig skarp. 

Det er kun for A-mennesker, for arbejdet 

ligger tidligt om morgen. Der er opgaver 

hele ugen op til turneringen.

Baneservice:

Baneservice forestår diverse transport-

opgaver, opfyldning af depoter ved 

baneforplejningsteltene, servicering af 

hjælpere, spillere mv.

Vagterne har en varighed på 2 - 4 timer 

lørdag og søndag.

Diverse hjælpere:

Opstilling og nedtagning af telte, skilte, 

teestedsmarkeringer, blomsterkummer 

mv. fredag og søndag.

Opstilling af bolde og hjælp på driving 

range lørdag og søndag.

Hjælpe med forskellige konkurrencer i 

forbindelse med Get together arrange-

mentet fredag aften.
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ÅRETS JUNIOR 2017
Årets Junior blev traditionen tro, kåret efter afslutnings-

matchen i oktober 2017. Det var cheftræner Frank Atkin-

son og Klaus Aagesen sammen med Juniorudvalget, der 

havde valgt vinderen.

“Årets Junior bliver tildelt en spiller, som har præsteret 

noget udover det sædvanlige. Det handler ikke kun om 

at være en god golfspiller, men også om at være en god 

kammerat, hjælpsom og positiv,” sagde Frank, imens 

spændingen blev trukket ud. “Det er en spiller, der har 

spillet Rajt, fredagsmatch og været med på weekend-

tur,” fortsatte Frank. “Vi taler om en dreng med handicap 

under 32. Han har spillet JDT og deltaget i BGK Sommer 

camp.” Der var stadig mange kandidater til titlen, og der 

blev gættet ved bordene i klublokalet. Efter nogle intense 

minutter blev spændingen endelig udløst. Valget faldt 

på Rasmus Thygesen, der i løbet af 2017 ikke kun havde 

repræsenteret juniorklubben ved flere stævner, men som 

ved flere lejligheder også havde været med som både 

hjælper og greenkeeper.

Rasmus vandt udover pokalen og titlen som Årets 

Junior, også en flot Wilson Staff bag samt et gavekort til 

Proshoppen.

Et stort tillykke til Rasmus - godt gået.

Mads Nielsen Rasmus Thygesen sammen med cheftræner Frank Atkinson

ECCO-CENTER TUREN
Søndag den 18. marts gik vores traditionsrige forårstur 

igen i år til Ecco-centeret. Vi mødtes kl. 8:00, hvor vi fyldte 

to minibusser, inklusiv vores nye ekstra medlem, nemlig 

vores soundboks højtaler også kaldet Dyret.

Vi startede ud med at blive inddelt i 3 hold, hvorefter 

vi blev sendt ud på nogle forskellige poster. 

Der var en Short-game post, en driving range post og 

en fitness post.

På Short-game posten var der fokus på specielt de 

små indspil og putting. Vi havde til denne post medbragt 

vores nyeste hjælpe-gadget til at få forbedret vores putt-

ning. 

På driving range posten var der fokus på sving, timing 

og teknik, hvor vi alle fik en lille individuel lektion af vores 

pro træner Frank Atkinson. 

På fitness posten havde Claus Pedersen lavet et træ-

ningsprogram, hvori der befandt sig øvelser man kunne 

medbringe på golfbanen til opvarmning. 

Efter at have besøgt alle posterne, samledes alle 

mand og der blev lavet to hold til en fodboldkamp, hvor 

overdommeren var Frank. Han var nødt til at skrue ned for 

musikken, da han ikke kunne overdøve den. 

Som traditionen også byder, var vi på hjemvejen også 

forbi McDonald’s, for at forsyne os selv. 

Alt i alt en rigtig dejlig tur, med et højt humør.

Vitus Duelund, BGK Junior-afd.

Gormsgade 100 · 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 73 77

BLOMSTERHUSET

Blomster er vores passion

Vi reparerer alle bilmærker - nye som gamle.
Du kan få serviceret bilen og stadig bevare fabriksgarantien.

Vi giver 3 års garanti på reservedele. 

Hjerting: • 

Vi kan klare alle reparationer

på det lokale værksted i Hjertingpå

Støt dit lokale CarPeople værksted  
- Vi støtter lokalsporten i Hjerting!
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HVAD LAVER JUNIORERNE OM VINTEREN?
Vinteren er ved at være ovre, baner-

ne begynder at åbne og golfsæson 

2018 står for døren.

I en lang vinterpause, hvad laver 

juniorerne så? Sidder de bare der-

hjemme og spiller computer? 

Ikke juniorerne i Breinholtgård 

Golfklub. Hele vinteren er der forskel-

lige aktiviteter, der holder de unge i 

gang, både noget der lugter af golf 

men også andre sociale aktiviteter. I 

denne vinterperiode er der bl.a. sket 

følgende:

Hver lørdag er der golftræning, 

afhængig af vejret er denne fore-

gået på loftet eller på driving range. 

På denne måde bliver golfsvinget 

og putte teknikken holdt ved lige i 

vinterpausen. 

Juniorer fra årgang 2004 og ældre 

har haft mulighed for at deltage i 

speciel træning hos EmCare. En træ-

ning der giver golfspillerne gode råd 

og øvelser til at holde kroppen fit for 

fight og undgå skader.

3 gange har vi lejet flexbanerne 

over for Blue Water Arena. Det har 

været nogle fornøjelige og nogen 

gange kolde timer, vi har brugt med 

at spille fodbold. Én af gangene hav-

de vi inviteret juniorerne fra Esbjerg 

Golfklub med, til en lille klubdyst. 

En søndag eftermiddag i ja-

nuar var vi i skøjtehallen, hvor både 

ishockey- og pirouette-evnerne blev 

vist (eller det modsatte). I pauserne 

fra isen, var der varm kakao og fløde-

boller og hyggeligt samvær - så der 

var godt gang i pauserne.

Den 11. marts gik turen til Ecco 

centret, hvor der både var teknisk 

golftræning samt fysisk træning.

Så vores juniorer laver andet end 

at sidde ved en computer – de har rig 

mulighed for at deltage i forskellige 

arrangementer, så de både kan holde 

golfsvinget ved lige samt mødes 

socialt.

FOREDRAG MED LINE ANDREA HANSEN FRA EMCARE
Kost og træning - hvad skal der til for 

at holde hovedet koldt på 18 eller 36 

huller?

Tirsdag den 20. marts mødtes 

Juniorafdelingen i klublokalet, hvor 

kostvejleder og fysioterapeut Line 

Andrea Djørup Hansen fra EmCare 

skulle fortælle om kost, og hvorfor 

den rigtige kost er en vigtig del af at 

præstere, når man spiller golf.

Foredraget bestod af en teoretisk 

gennemgang og en række praktiske 

opgaver. Der blev bl.a. talt om, at ko-

sten er en ligeså vigtig del af at præ-

stere på golfbanen som træning og 

hvile, og at kosten kan være den lille 

forskel, der gør, at man kan præstere 

en tand bedre end konkurrenterne.

Væskebalancen er også vig-

tig. Det anbefales at drikke 1,5 L 

vand pr. dag og mere på varme 

dage. Dehydrering kan forårsage 

koncentrations svigt og mindsket 

fokus.

Baseret på Lines gennemgang 

af hvordan kroppen reagerer på de 

forskellige fødevarer, skulle de frem-

mødte juniorer også selv i gang med 

at planlægge, hvad der skal indtages 

før, under og efter en match eller 

træning - der skulle lyttes godt efter. 

Ud med Gifler og Mælkesnitter og 

ind med de gode fødevarer. En god 

madpakke til turen rundt på 18 huller 

kunne se sådan ud:

1. Juice - 1L vand 

2. Rugbrød med Hamburgerryg eller 

kylling (klap sammen mad) eller 

en grovbolle med kylling og salat 

3. Gulerødder og agurk i skiver 200 g 

4. Æble/banan/pære. 

Jesper Pedersen

Line fra EmCare forklarer om sammen-

hængen mellem kost og præstation.

En velfortjent skøjtepause på lægterne i skøjtehallen.

 MedlemsNyt · April 2018 25



SÅ ER SÆSON 2018 I GANG I JUNIORAFDELINGEN - 
VELKOMMEN TIL JER ALLE
Vi har glædet os til at byde de børn, unge, forældre og 

bedsteforældre, som har holdt vinterpause, velkommen 

tilbage i juniorafdelingen. 

Kort efter vores junior afslutningsmatch i oktober, kom 

den overraskende melding fra Pernille, at hun skulle være 

formand for hele golfklubben, og derfor ønskede hun at 

trække sig fra juniorudvalget. Vores udvalg er sammensat 

af forældre til juniorspillere, så derfor giver det også en 

naturlig udskiftning, når børnene vokser ud af afdelingen. 

Dette er også tilfældet med Pernille. Jakob spiller første 

år som senior, og Morten er i gang med det sidste år som 

“junior plus” spiller. 

De juniorer Pernille og jeg startede med er blevet sto-

re, og er alle på vej ind i seniorafdelingen. Vi har heldigvis 

fået mange nye juniorer til gennem årene. Vores små er 

blevet de store. Vores gruppe på 14-16 årig skal til at tage 

rollen, som de store, der skal vise vejen frem i juniorafde-

lingen. Det kan de sagtens, vi har en fantastisk gruppe af 

unge mennesker.

I december overraskede vi Pernille med røde roser og 

rosende ord, hvor vi i juniorafdelingen fik sagt farvel til 

vores formand gennem de sidste 10 år.

Vi i juniorudvalget vil også gerne sige tak til Pernille 

for mange års godt samarbejde. Pernille, Frank Atkinson 

og jeg har fulgtes ad i juniorafdelingen gennem de sidste 

10 år, og få år efter blev Claus Pedersen, Jesper Pedersen 

og Helle Pedersen også en del af udvalget.

BGK JUNIOR ELITE 
SPECIALTRÆNING
Vintersæsonen 2017/2018! Golfsæsonen er da for længst 

slut – skulle man tro! Men ikke for BGK Junior Elite. De har 

igen henover den nu snart forgangne vinter, lørdag efter 

lørdag og på en række søndage, gennemført både uden-

dørs og indendørs golfrelaterede træningsaktiviteter. Alt 

sammen med henblik på at være bedst mulig klar til den 

kommende og næsten igangværende sæson 2018.

For langt de fleste spillere i BGK junior og BGK Eliteregi 

starter sæsonen først i november året før den reelle sæ-

son går igang. Her arbejdes der med og konsolides:

• Målsætning – formulering af mål for næste sæson, der 

efterfølgende nedbrydes til delmål: vinter, for-sæson, 

forår og sommersæson etc.

og der gennemføres

• Ugentlig fysisk træning m.h.p. at træne de rette mu-

skelgrupper, således at man opnår yderligere styrke og 

evne til at kontrollere både krop og golfkøller/-jern

• Teknisk træning – minimum en gang om ugen, med 

fokus på fastholdelse og videreudvikling af stærke sider 

af sin teknik og udvikling af områder hvor man kan 

blive bedre

• Mental træning – hvor det fastlægges hvilke sider af 

den mentale del af golfspillet man vil arbejde med 

henover vinteren og forårssæsonen

En mindre gruppe af juniorerne på mellem 18 – 20 

spillere, startede derudover midt i november 2018 en 

række aktiviteter der vedrørte:

• Træningsplanlægning/teknisk træning – udvikling af 

personlige mål og træningsplaner (plan for opnåelse af 

mål)

• Mental træning – inkl. mentalt scorekort og anvendelse 

i forbindelse med spil/træning på bane

• ”Game plannning” – hvad kan jeg gøre på egen og den 

fremmede bane – hvordan forbereder jeg mig bedst – 

herunder preshot rutiner

• Klar til match – hvordan spiser og lever jeg bedst i de 

forskellige træningsperioder, før , under og efter en 

match 

samt

• Fokus på ”Short game” – puttning! 

Næsten alle de spillere der fik tilbudt at deltage i oven-

stående aktiviteter, har deltaget i næsten alle planlagte 

aktiviteter, og det bliver spændende at se, hvor meget 

de enkelte spillere har taget til sig, og kan/vil omsætte til 

praksis på banen. Sideløbende med ovenstående tiltag 

har en række spillere derudover gennemført teknisk træ-

ning én til to gange om ugen.

En ting er sikkert, alle glæder sig til at komme ud og 

afprøve de indøvede rutiner på de grønne fairways og 

greens.

Vi ses derude.

Kim Meyer 
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Hver fredag fra april til oktober mødes vi i klublokalet 

til juniordag. Jeg har forberedt  en match, Helle har lavet 

indkøbene, så der kan serveres saft og frugt, og Claus sår 

for   de yngstes og nye medlemmers træning.

Jesper, Claus og Martin Thygesen (vores nye medlem 

af juniorudvalget) er klar, når matchen starter, med kyn-

dig vejledning på banen af nye medlemmer og de yngste. 

Her har vi også brug for hjælp fra forældre og bedstefor-

ældre som markører.

Ved forberedelse og mange hænder fredag eftermid-

dag, kan vi give hinanden en fantastisk start på weeken-

den. Vi er mange, der har mødtes hver fredag i flere år, så 

mød op – det er hyggeligt!

Martin Thygesen har hjulpet hver fredag, de sidste 

par år, så vi er glade for, at han er frisk på at tage en tjans 

i juniorudvalget. Martin vil fortsat komme om fredagen, 

men vil i sæson 2018 stå for JDT.

I juniorudvalget har vi også Lone Willumsen, som er 

vores referent samt vores skribent til klubbladet og oplæg 

til facebook og nyhedsmail. Hun har fået hjælp fra Mads 

Nielsen til klubbladet, som i skrivende stund har sagt ja til 

en tjans i udvalget også. 

Sæsonen starter med opstartsmøde fredag den 6. 

april 2018 for par-3 medlemmerne samt nye juniorspillere. 

Lørdagen holdes med opstartsmøde for frigivet juniorer, 

hvor der informeres om årets turneringer og arrangemen-

ter. Efter mødet spilles Linh og Tri’s Junior Åbningsmatch. 

Tak for sponsoratet.

Junior Open afvikles gennem hele sæsonen med 6 

matcher i alt. Den første match er finansieret af GF Forsik-

ring, hvor vi i januar modtog prisen ”Tak for jeres over-

skud”. Denne match er for alle juniorer. Der spilles på par-

3 banen samt 9 huller på stor bane. Vi slutter i klublokalet, 

hvor vi spiser sammen inden præmieoverrækkelsen.

Junior VENNEMATCH holdes fredag den 20. april 2018. 

Juniorerne må tage alle de venner og veninder med, som 

har lyst til at prøve golfspillet. Vi arrangerer en match, 

hvor alle kan være med – her tages hensyn til alder og 

niveau. Vi håber at se mange denne dag – det plejer at 

være en sjov dag for alle.

Sæsonen byder også på bedsteforældrematch, Junior 

& Elite mod Erhvervsklubben, Junior Cup, Short Game 

Challange, Sommerferiematch og matchen for klubberne 

i det gamle Ribe Amt, RAJT. Her trænger vi til revanche ef-

ter sidste års nederlag. Claus overtager posten som RAJT 

ansvarlig, og er nu den, der skal sørge for, sammen med 

vores dygtige juniorer, at pokalen kommer i hus. Turnerin-

gen spilles i fire rækker, så alle spillere, der er frigivet, kan 

være med – også handicap 72.

Til jubilæet modtog klubben en kontant gave fra Es-

bjerg Golfklub, som skulle gå til juniorafdelingen. Der var 

en lille opfordring med, at pengene kunne gå til fælles ar-

rangementer for de to juniorafdelinger. I juledagene invi-

terede vi EGK’s juniorafdeling til fodbold på flexbanerne. 

Og sommeren byder på en fælles match på golfbanen.

Vi skal selvfølgelig i søen igen på Skoven’s hul 2 og 7, 

hvor vi hvert år kan samle 3-4.000 bolde op. Vi skal sove i 

telte på plænen ved flagstangen under sommercampen 

og ikke mindst på weekendtur den første weekend i juni 

måned.

Vi håber, at vi skal byde mange nye medlemmer 

velkommen i juniorafdelingen i 2018. Vi er altid at finde i 

klublokalet fredag eftermiddag fra kl. 15.45 til 19.00 – så 

mød blot op, så kan vi hjælpe jer i gang med golf-spillet.

Til jer der har været i gang hele vinteren – velkommen 

på sommergreens.

Til slut vil jeg nævne, at juniorudvalget har besluttet 

ikke at have et medlem i klubbens bestyrelse i 2018. Vi har 

valgt dette med troen på, at Pernilles erfaring fra vores 

afdeling i klubben, kan udgøre dette i denne sæson. Vi 

har derimod valgt, at jeg i sæsonen skal være kontaktper-

sonen til bestyrelsen og Golf Centret.

Hvis I har spørgsmål eller kommentar til junior udvalg-

et/-afdelingen kan jeg kontaktes på bgkjunior@gmail.com

Med ønske om en fantastisk golfsæson

Rikke Thrane

LINH & TRI’S JUNIOR 
ÅBNINGSMATCH
Matchen blev afviklet lørdag den 7. april i fantastisk sol-

skinsvejr. Vi startede i klublokalet med sæsonens infor-

mationsmøde. Restauranten havde smurt sandwich, som 

de 44 deltagere kunne få med på banen. Der blev spillet 

en Greensome generationsmatch. De yngste deltagere er 

født i 2008 og den ældste i 1939 – så generationerne var 

samlet. Juniorafdelingen spillede efter de anbefalede me-

terbane tee-steder, så her blev enkelte udfordret på dette. 

Banen bliver helt anderledes, når man flyttes.

Linh havde bagt kage til spillerne og der stod saft 

klar i restauranten, da alle kom ind til præmieoverræk-

kelsen. Det var flotte scores, så der skulle 37 point til for at 

komme i betragtning til dagens præmier. Linh & Tri havde 

sponsoreret klippekort til restauranten, hvor blandt andet 

1. pladsen udløste et klippekort til juniorspilleren på 5 x 

golfburger med sodavand.

Tusind tak til Linh & Tri for den flotte match og Junior-

afdelingen siger tak for det altid gode samarbejde vi 

har med jer. Vi glæder os til sæson 2018, hvor vi igen får 

mange timer sammen. I er en gevinst for Breinholtgård 

Golf Klub.

Vindere af matchen:

A-rækken:

1. Mads & Helle Pedersen,  42 point

2. Julie & Jesper Pedersen,  38 point

3. Clara Pedersen & Jakob Dam,  37 point

B-rækken:

1. Perle & Henrik Thrane,  40 point (23 bag-ni) 

2. Hjalte Hjorth & Anders Vad,  40 point (18 bag-ni)

3. Jonas Torbensen & Theodor Bjergager, 37 point

Matchleder Rikke Thrane
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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

Estate Robin Th ybo - Esbjerg

ESVAGT A/S

Europcar

EY P/S

Falck Safety Services

FC Consult Esbjerg ApS

GlasPartner

Golfstore Breinholtgård

Handelsbanken

Hans Sme

Henning G.Kruse Holding

IAT Base & Energy

Jesper’s Gardiner

Jyske Bank

Lørdagsesserne

Martinsen

Minkfarmen Bjørnly

Nordic Fish A/S

Nykredit

PauLis A/S

Rambøll Energi

RC Plast A/S

SYDBANK

Team Freight 

Tømrer & Vinduescenter Esbjerg

Ugeavisen Esbjerg

Vestjydsk Bogføringsbureau ApS

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

Wagner Consult Int. ApS

West-Marine A/S

World Marine Off shore A/S

VI STØTTER UNGDOM OG ELITEN
I BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

Ønsker også dit fi rma at være medlem af Breinholtgård Erhvervsklub 

– kontakt da formand Robin Th ybo på mobil: 4091 6964, mail: rth@estate.dk

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


