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Fra: Breinholtgård golfklub

Sendt: 9. maj 2018 13:33

Emne: Åben hus - Mors dag - Pinseturnering  - Fitting day - Ny Greenkeeper

Pinseturnering er åben for tilmelding. 

Kom og se Pinsesolen danse, vi 

genindfører den tidligere så 

populære tradition med 

Pinseturnering. 

Kom og vær med og få chancen for 

at vinde flotte præmier, til 

LOFTET FINE DINING 

Se mere sidst i nyhedsbrevet.  

Åben hus/ Mors dag  
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Søndag den 13. maj, holder vi åbent hus, hvor vi åbner dørene for alle, der har 

lyst til at prøve golfsporten. Så kender du nogen som skal ud og opleve vores 

smukke anlæg, så fortæl dem om dette arrangement. 

MORS DAG: da det er Mors Dag har Esbjerg Planteskole været så venlig, at 

sørge for en blomst til de første 40 kvindelige deltagere i arrangementet. 

Der er også mulighed for kvinderne, at vinde spændende præmier fra 

Avantgarde Hairstudio 

For alle er der mulighed for at vinde præmier til Pro Shoppen, Restaurant 

Breinholtgård, samt golfkørekort.  

Netværksgolf 
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Hole in one, 2 gange på samme dag  

Jacob Kiellberg Andersen lavede i 

mandags Hole In One på Ådalen hul 

2. Det er Jacobs anden Hole In One

på 3 uger. 

Stort tillykke til Jacob 
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Jørgen Prisfeldt lavede også en flot 

Hole In One i mandags, Jørgens 

Hole In One var også på Ådalen, 

men på Ådalens 8. hul  

Også stort tillykke til Jørgen 

Kalk 

Så fik vi natten mellem mandag og tirsdag kørt kalk ud på alle banerne. 

Det giver lidt hvide sko og støv på udstyret, men vi håber at torsdagens 

vejrudsigt med regn vil afhjælpe det lidt. 

Ny Greenkeeper 
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Ny Greenkeeper i Breinholtgård Golf Klub. 

Luke Roberts kommer fra Huddersfield, i nordlige del af England.  

Luke er engelsktalende, men forstår lidt dansk. 

Luke har 12 års erfaring som greenkeeper bag sig. 

Vi byder Luke velkommen, og ønsker ham en god arbejdslyst, sammen med 

resten af staben i greenkeepergården. 

Fitting dag  
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Pinseturnering  
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