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Fra: Breinholtgård golfklub <info=bggc.dk@mail218.atl171.mcdlv.net> på vegne af Breinholtgård 
golfklub <info@bggc.dk>

Sendt: 3. august 2018 14:10

Emne: Åbent hus - Golf og revy - Ferie

Åbent hus. 

Årets sidste Åbent hus arrangement er den 12. august. Så har du nogle venner, 

familie, o.l. som skal have et kig ind i golfverdenen og vores dejlige klub, så er 

dette den helt rigtige dag at gøre det på. 
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Sommerferien er for mange forbi, men sommeren fortsætter.  

Det har været en dejlig varm og tør 

sommer, som har været hård ved 

mange golfbaner. Men vi har 

stadigvæk en flot bane og kan holde 

den grøn mange steder – og den er 

ikke spraymalet. Vandingssystemet 

har været i god brug og der er fundet 

mangler og steder hvor naturen og 

tiden har gjort det svært for vandet at 

komme frem, som f.eks. træernes 

rødder, der på Skovens hul 7, har 

klemt et vandrør helt sammen.  
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Greenkeeperteamet gør et super 

stykke arbejde og løser 

problemerne, som de opstår. En af 

opgaverne som der arbejdes med for 

tiden, er at udskifte mange 

sprinklere, som ikke virker ordentligt. 

Der har været lidt sommerferie over Breinholtgård. Mange medlemmer har 

været afsted på ferie, men imens har der heldigvis været mange greenfee 

gæster, som har nydt vores gode bane, omgivelser og faciliteter. Varmen har 

dog måske holdt nogle væk, men det har den jo nok gjort med os alle. 

Det har været dejligt at se, at så mange har taget imod tilbuddet om, at man 

kunne tage venner og familie med på par 3-banen i folkeskolernes sommerferie 

– golfere og ikke-golfere. Det har givet anledning til familie hygge og gode

runder blandt venner.

I søndags var der ”Spil med dag”, hvor det også var godt at se, så mange tage 

imod tilbuddet om, at inviterer golfvenner fra andre klubber med på 

Breinholtgård. 

Netværksgolf har holdt sommerferie, men starter op igen på søndag. Husk at 

alle kan deltage. Du skal blot møde op om søndagen kl. 12.45 og printe et 

scorekort ud. Kom ud og spil 9 eller 18 huller og mød nogle nye mennesker. 

Fredag den 10. august er der DGU Juniordag. Ta’ dine børn eller børnebørn 

med til en golfdag med træning og spil på Par 3-banen. Alle børn/unge op til 21 

år er velkommen. DGU har sørget for goodiebags til alle deltagere. 

Samme fredag afholdes BGK’s årlige Company Day for 26. gang. Matchen er 

igen i år fyldt op med 30 4-mands hold. 

Søndag den 12. august afholder vi årets sidste Åbent hus, hvor vi igen inviterer 

alle interesserede til at besøge Breinholtgård for prøve golfspillet og opleve, 

hvordan det er at være i lige netop vores golfklub. Så igen vil jeg blot opfordre 
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alle til at bringe budskabet videre til venner, naboer, arbejdskollegaer, familie 

eller hvem der kunne have lyst til at spille golf. 

Det er nu muligt at tilmelde sig Klubmesterskaberne 2018. De afvikles den 25. 

– 26. august. Husk at du behøver ikke at være Verdens bedste golfspiller - vi

kan ikke alle sammen vinde, men vi får med garanti en god weekend, hvor

nogle spiller super godt og nogle hygger sig. Der er hyggelig baneservice og

aktivitet på terrassen. Kom og få 2 gode dage, hvor du spiller med medlemmer

af eget køn og i samme aldersgruppe. Se betingelserne i golfbox.

Mathias Gladbjerg har netop afsluttet 3. runde i Esbjerg Golfklub, hvor Mathias 

de sidste 3 dage har spillet ”Made in Denmark Qualifier – by EnergiMatropol 

Esbjerg”. Mathias blev nr. 7 og den bedste lokale spiller, men det var desværre 

3 slag fra den eftertragtede 3. plads, som ville give adgang til Made in Denmark 

den 30/8 – 2/9 2018. 

Jeg håber, at DU trives i Breinholtgård Golf Klub. 

Fortsat god sommer og god golfsæson. 

Golfsommerhilsner 

Pernille Porsholdt Dam  

Trænings videoer med Frank Atkinson   
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Frank har lavet et par trænings 

videoer, som giver fif til hvordan du 

kan forbedre dit spil. 

Se dem på youtube, på dette link 

(Trænings videoer mad Frank 

Atkinson) 

Ydermere kan du jo altid booke en 

trænings-lektion hos Frank eller 

Klaus, på 75 46 11 00  

Skal du have en af de sidste pladser?  

Golf og Revy 

Skal du have en af de sidste pladser til Golf og Revy, så kan du stadig nå det. 
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Ferie på kontoret 
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I næste uge, uge 32, holder jeg ferie. 

Elvira er stadig at finde på kontoret, til og med torsdag, hvor hun har sidste 

dag. 

Fredag  er Tina på kontoret. 

Jeg håber I nyder nogle gode dage på golfbanen. 

Mogens 

Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 


