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nej@esenet.dk

Fra: Breinholtgård golfklub

Sendt: 10. april 2018 15:16

Emne: Åbnings turnering - Golfens dag - Driving Range

En dejlig start. 

På trods af at temperaturen i dag er faldet en del, set i forhold til weekendens 

høje temperaturer, så kan vi vist kun sige at foråret nu for alvor er kommet, og 

golfsæsonen er igang. 

Både sommer- tee og greens er åbne, have møblerne er sat frem, der må igen 

køres med golfbiler på banerne, dog tager vi lige et par dag mere hvor der 

SKAL lægges op. 

Åbnings turneringen er på søndag, hvor det igen ser ud til at blive dejligt vejr. 

Der er ved at være mange tilmeldte, men du kan nå det endnu, så skynd dig 

ind i golfbox og meld dig og din makker til.  

Ny i golf, er allerede igang med at gennemføre golfkørekortet, for de første 20 

nye golfspillere. 
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I forhold til indmeldelser af nye medlemmer med DGU kort, har de sidste 14 

dage været rigtig positive.  

Den 22. april holder vi Golfens Dag, så kender du nogen som skal ud at prøve 

golfspillet, så er det her de kan komme og prøve det, mellem klokken 11:00 og 

13:00 

Det er rigtigt dejligt, at vi her på kontoret, får rigtig mange glade og positive 

tilkendegivelser omkring sæsonstarten 2018. Så med græsset som nu 

begynder at gro, træerne som snart springer ud og solen højt på himlen, er der 

kun tilbage at ønske jer alle en fantastisk golfsæson. 

God tur derude  

Mogens 

Vinder af årets første Short Game Test  

Vinder af årets første Short Game Test: 

A-række (hcp. 1,6 - 11,5)

Mads Munkgaard Pedersen med 84 point 

B-række (hcp. 11,6 - 17,5)

Thomas Guldberg Nielsen med 61 point 

C-række (hcp. 17,6 - 24,9)

Karen Andersen med 69 point 
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D-række (hcp. 25 - 38)

Rasmus Thygesen med 52 point 

E-række (hcp. 39 - 72)

Clara Pedersen med 47 point 

TILLYKKE TIL JER ALLE 

Præmie udleveres i klublokalet lørdag kl. 11.30 

Hjælp os med at bevare greens flotte  

Det er vigtigt, at man altid retter 

nedslagsmærker for at bevare 

greenen i god stand, og sikrer en 

god overflade at putte på. 

Så husk at kigge efter dine egne 

nedslagsmærker, og ret gerne flere, 

hvis en anden har overset sit 

nedslagsmærke.  

Pres 3 – 4 gange mod hullet men aldrig opad 

For at rette et nedslagsmærke, skal man sætte sin pitchfork ned bag 
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nedslagsmærket med en vinkel på omkring 45 grader, og presse mod hullet 3 – 

4 gange fra forskellige positioner. 

Hvis man gør det alt for mange gange, kan man lave yderligere skade på 

greenen, og man skal aldrig skubbe opad, men derimod presse mod hullet. 

Nogle skubber opad når de reparerer nedslagsmærker, men det skal man 

aldrig gøre. 

Hvordan din pitchfork ser ud er ikke så afgørende, og man kan også bruge en 

tee. Det vigtigste er, at man gør det på den rigtige måde  

Masters konkurrence  

Golfstore Breinholtgård havde i 

weekenden en konkurrence, hvor 

man kunne gætte hvem som ville 

vinde The Masters 

Vinderen blev, tidligere juniormedlem 

Simon Børresen, som gættede rigtigt 

med Patrick Reed. 

Simon vandt et gavekort til Pro 

Shoppen på 500,- kr. 

Driving Range lukket  

I morgen, onsdag den 11. april, er 

Driving Range lukket mellem klokken 

06:00 og ca. 10:00, da vi er ved at 

grave til forbedring af drænrørene, 

så vi forhåbentligt kan komme af 

med regnvandet dernede.  
Vandet på Driving Range, har til 

tider lidt svært ved at trække væk 




