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Fra: Breinholtgård golfklub 

Sendt: 14. juni 2018 11:19

Emne: Golfkørekort - Golf for mænd - Golfmaraton

Kategorier:

Kender du nogen som skal have et "hurtigt" 

golfkørekort? 

I juli måned laver vi et intensivt kursusforløb, til golfkørekortet. 

Man vil skulle gennemføre det samme som til vores almindelige golfkørekort, 

blot på under 14 dage. 

Tilmelding eller spørgsmål kan ske til kontoret på info@bggc.dk 

Der er et begrænset antal pladser. 

Forløbet ser således ud: 

Start onsdag 4. juli 

Klokken 11:30 introduktion, hvor vi gennemgår forløbet – pro holdtræning fra 
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13:00 til 14:00 – match på par 3 bane 

Torsdag 5. juli 

Her står du selv for træningen, og kan spille på Par 3 banen 

Fredag 6. juli 

Pro holdtræning fra 09:30 til 10:30 og match på par 3 banen. 

Lørdag/søndag 7/8. juli 

(Driving Range først åben efter 12:00) 

her kan man i weekenden, træne og spiller med venner eller familie. 

Mandag 9. juli 

Her står du selv for træningen, og kan spille på Par 3 banen 

Tirsdag 10. juli 

Pro holdtræner fra 10:00 til 11:00– match på par 3 banen og regelundervisning 

Onsdag d 11. juli 

Pro holdtræning fra 10:00 til 11:00 – slagprøve – intro 4 huller og match på stor 

bane. 

Torsdag 12. juli 

Her står du selv for træningen, og kan spille på Par 3 banen 

Fredag 13. juli 

Pro holdtræning fra 10:00 til 11:00 og match på stor bane 

Klub træning kun for mænd!  

Søndag den 1. juli 2018 

fra kl. 9.00 til 15.00 (6 timer) 

Inkl. god frokost med spareribs (alt du kan spise i 60 min.) samt 2 øl  
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Golf træning med 

KLAUS AAGESEN PGA. TRÆNER 

Indhold: 

Driving og OPMÅLING af driver slag på Track man  

Shortgame undervisning  

Rough OG heavy rough træning 

Op over træ, og på fairway slag 

Putting + 3 putte træning 

Par 3 bane turnering (9 huller) 

6 timers gruppe træning (max 8 spiller) 

Har du lyst til at deltage i en rigtig mande træning her på Breinholtgård, hvor vi i 

et kvik tempo kan få tjekket/rettet dit sving? 

Jeg vil hjælp dig med at slå længere og forstår dit golf swing. 

Prisen pr. Person kr. 1200,-   

(betales ved tilmelding i 

pro shoppen) 

Bedste golf hilsen 

Klaus ”Gambi” Aagesen. 

Vestjysk Mesterskab i Golfmarathon på BGK!  

I BGK seneste klubblad blev der omtalt en ny aktivitet i BGK regi. ”Vestjysk 

Mesterskab i Golfmarathon”. 

Aktiviteten gennemføres for første gang d. 23. juni 2018. Der spilles tre x 18 

huller på samme dag, maks. varighed af hver runde er fire (4) timer. 

Første runde starter kl. 05:30 – og sidste runde forventes afsluttet omkring kl. 

19:00 på dagen. 
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Imellem runder og på banen vil der være forplejning og baneservice til 

deltagerne.  

Og det blev til i alt 26 modige golfspillere der har taget udfordringen op, og vil 

prøve sig selv under lidt ekstreme vilkår. Tidspres, 54 huller, kan man holde 

fokus hele vejen – og ikke mindst – vil fysikken og udholdenhed blive udfordret. 

Deltagerne ligger aldersmæssigt inden for 15 – 55 år, hvilket igen, igen 

bekræfter – at i golf er alder ingen begrænsning i relation til at udfordre sig selv 

på denne måde.  

Vinderne af mesterskabet i hhv. herre og damerækkerne vil vinde en golfophold 

for to personer på TorreMirona Golf og Spa Ressort i det nordøstlige Spanien. 

TorreMirona Golf og Spa Ressort er sammen med  Fa. Wilson (i samarbejde 

med Golfstore Breinholtgård) hovedsponsorerne. 

Det er BGK Eliteudvalg der gennemfører aktiviteten. Kontaktperson er 

Eliteansvarlig Kim Meyer. 

Alle er velkommen til at komme ud og heppe – der spille SKOVEN/SLETTEN i 

forbindelse med alle tre runder.   
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