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Fra: Breinholtgård golfklub 

Sendt: 30. maj 2018 14:28

Emne: Der vandes - Cigaretter på banen - Golf og revy - Golfmaraton

Golfmaraton. 

Husk der er åben for tilmelding til golfmaraton, både på stor bane samt på par 3 

banen. 

Efterfølgende er der Skt. Hans arrangement , som alle kan deltage i, både de 

som har spillet, men også de som ikke har. 

Se meget mere sidst i dette nyhedsbrev. 
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Brug af ild på banen  

Set i lyset af sidste uges hedebrand 

på Randbøl hede, skal vi på det 

kraftigste opfordre til at der udvises 

yderst forsigtighed med brug af ild på 

banen. 

 Og at der IKKE som på billedet, som 

er fra igår tirsdag, udvises 

manglende forståelse for den meget 

tørre og brandfarlige situation vi er i. 

Der er ikke endnu indført rygeforbud 

på banen, men hvis det tørre vejr 

fortsætter, kan det blive en 

nødvendighed.  

En tændt cigaret efterladt i det tørre 

græs, kun få meter fra den endnu 

tørre rough. Det kunne være gået 

helt galt. 

Pink Cup/Blue Cup 
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Søndag den 27/5 var jo så dagen for Pink Cup/Blue Cup.  

Der var 111 tilmeldte og solen skinnede på os hele dagen, alle var i strålende 

humør og enkelte var flot udklædt. Efter matchen var der præmieoverrækkelse 

samt Amerikansk Lotteri med 181 gevinster som vores 123 sponsorer havde 

doneret. Kig forbi opslagstavlen i lobbyen og se hvem der sponserede. Vi har 

endnu ikke det endelig indsamlingsbeløb, men det bliver på ca. 39.000 kr. som 

vi kan sende videre til Kræftens Bekæmpelse. Et beløb som vi er meget glade 

for og stolte af. 

Vinderne blev: 

A-række            Points        B-række            Points 

1. Lise Johansen        41      1. Dorit Prisfeldt        42 

2. Dorte Gladbjerg        39    2. Per Enevold Mogensen    42

3. Min Guldberg-Hansen    38 3. Lisbeth Olesen        41 

Sideløbende havde vi også en holdturnering, her blev resultatet: 
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Nr. 1: 

Karen Andersen – Grethe Bruun – Jytte Dybdal Poulsen – Merete Zebitz 

Nr. 2: 

Aase Droob – Jan Spinner Hansen – Jytte Jakobsen – Henrik Kjærgaard 

Nr. 3: 

Marianne Meyer – Jette Toft Christensen – Dorthe Hviid Andersen – Lisbeth 

Olsen 

Pink Cup udvalget vil gerne takke følgende: 

Niels Erik Jensen, for gennemførelsen af selve matchen 

Mogens Mikkelsen, for altid at være parat til at svare på spørgsmål og være 

behjælpelig med mange praktiske ting. 

Kim Meyer, for udarbejdelse / rettelse af tipskupon om golfregler som var 

placeret ved alle 18 huller. 

Frank Atkinson, for at gennemføre en rigtig god auktion på den golfbag som 

Mercedes havde sponseret. 

Restauranten for den fine service 

Alle 111 deltagere for at støtte op omkring arrangementet. 

Og sidst, men absolut ikke mindst, alle vores fantastiske sponsorer som gjorde 

det muligt at indsamle det pæne beløb 

Der vandes  

I tidsrummer mellem klokken 20:30 

og ca. 08:00 bliver banerne vandet. 

Kommer du til et sted hvor der 

vandes, så varer hver vanding ca. 5 

min. og så kan der spilles videre.  
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Hjælpere søges  

Hjælpere ved TWCM 2018 - 6. juli - 8. juli 

En turnering som TWCM kan ikke gennemføres på den måde, som vi gerne vil 

uden hjælp fra et antal hjælpere. 

I 2017 var der lidt over 90 hjælpere i aktion og vi håber, at lige så mange vil 

melde sig i år. 

En kort beskrivelse af de respektive opgaver: 

STARTER 

Skal sikre at spillerne sendes ud i henhold til startlisten samt give den fornødne 

information til spillerne 

inden de slår ud. 

Lørdag er der start på både hul 1 og 10. Søndag er der kun start på hul 1. 

SCORERAPPORTØR 

Placeres 2 og 2 efter hul 3, 5, 9, 12 og 15. De skal notere spillernes slag på de 

forudgående huller samt 

tidspunkt for passage. 

Efterfølgende skal scorerne indrapporteres direkte til Golfbox via en tablet, 

alternativt sendes scorerne til 

Sekretariatet via SMS. 

Formålet er løbende at vise stillingen på Golfbox samt på skærme i Klubhuset. 
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FORCADDY 

Placeres 2 og 2 på de steder på banen hvor oversigten er dårlig, således at de 

kan give signal når banen er fri. 

Endvidere skal de være behjælpelige med at lokalisere / søge efter boldene, 

men der er alene spilleren der har 

ansvaret for om bolden findes samt at vurdere om der skal spilles en 

provisorisk bold. 

Formålet er at øge sikkerheden i forbindelse med slagene samt at øge 

spillehastigheden ved at bolden 

lokaliseres hurtigere. 

DRIVING RANGE 

Opstilling af bolde og hjælp på driving range. 

BANESERVICE 

Opstilling og nedtagning af telte, skilte, teesteds markeringer, blomsterkummer 

mv. fredag og søndag.

Baneservice forestår diverse transportopgaver, opfyldning af depoter ved

baneforplejningstelte, servicering

af hjælpere og spillere.

GREENKEEPER HJÆLPERE 

Hjælper Greenkeeperne med forskellige opgaver 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 morgenen. Der er 

opgaver hele ugen op til 

turneringen. 

GET TOGETHER 

Hjælper med forskellige konkurrencer i forbindelse med Get Together 

arrangementet fredag aften. 
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FLEKSIBLE HJÆLPERE 

Hjælpere der kan tiltræde som reserve / afløsere eller udføre diverse 

forefaldende arbejde. 

Evt spørgsmål kan rettes til Niels Erik Jensen på 

twcm.bgk@gmail.com 

TILMELDING via BGKs hjemmeside under (Turneringer/Titleist & Footjoy West 

Coast Masters/Hjælpere)  

Golfstore tilbud  

Golf Maraton  
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Åbent Vestjysk Golfmarathonmesterskab 2018 

i samarbejde med bl.a. TorreMirona Golf og Spa Ressort 

Formålet med matchen er at skabe en årligt tilbagevendende turnering, med 

såvel sportslige, mentale som fysiske udfordringer for deltagende spillere. 

Matchen er en åben turnering. 

Matchen spilles over tre (3) runder á 18 huller på en og samme dag. Spillerne 

vil dermed blive udfordret både fysisk og mentalt! 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.  

Der vil være mulighed for at deltage i følgende kategorier/rækker: Single: 

Damer/Herrer der spiller tre x 18 huller golf på samme dag. 

Matchform: Der spilles Stableford og max. HCP er 24 for både herrer og damer. 

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 
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er den spiller med det højeste antal Stableford points efter 3 runder. Der spilles 

fra tee 57/46 på alle runder. 

Matchfee er 525,00 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. 

Tilmelding via Onlinetilmelding i Golfbox – ” Åbent Vestjysk 

Golfmarathonmesterskab 2018”. Tilmeldingsgebyret dækker forplejning under 

og imellem de tre golfrunder samt deltagelse i Sct. Hans arrangement på 

dagen. 

Spilledato: 23. juni 2018. 

Tilmelding er åbnen 

Tilmelding lukker:10. juni 2017 kl. 12:00. 

Gebyrer for deltagelse – som ovenfor anført. 

Præmier: Vindere i hver række modtager en vandrepokal med tilhørende 

mindepokal. Vinderne i begge rækker vil udover de ovenfor anførte pokaler 

også vinde et golfophold i Spanien for to personer i Spanien. Omtale af stedet 

se her: http://www.hoteltorremirona.com/en/torremirona-relais-hotel-golf-amp-

spa.html. Derudover forventes der at være ”Hole in one” præmier i form biler, 

ure og golfprodukter fra en anerkendt produkt leverandør. Antallet og omfanget 

af præmier vil naturligvis hænge sammen med antal deltagere.  

Golf Mini Maraton & Skt. Hans.

Skulle du ikke være i form til at gennemføre 3 runder i forbindelse med Åbent 

Vestjysk Golfmaratonmesterskab, så planlægger BGK Eliteudvalg endvidere, 

og på samme dag, at gennemføre en ”Golf Mini  Marathon” på Par -3 bane, i 

form af 3 x 9 huller med tilhørende Skt. Hans arrangement for både deltagerne i 

begge marathonturneringer og BGK medlemmer i øvrigt.  
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Er du motiveret? Hvis ja - så meld til, matchen er åben for tilmelding  

Vel mødt.   
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