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Forsidefoto:

Juniorspiller (og dame klubmester!) 

Lærke Møller-Jensen har haft en meget 

spændende sommer - læs mere side 12.

GOLFKLUBBEN
Kontoret/Golf Manager

Mogens Mikkelsen 75 11 57 00

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag  kl. 8.00 - 15.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

 E-mail: gspro@bggc.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 18.00

Weekend/ helligdage: kl. 9.00 - 14.00

Restaurant Breinholtgård

Tri og Linh 75 11 57 00

 E-mail: restaurant@bggc.dk

Chefgreenkeeper

Fredrik Engstöm 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

Golfklubbens bestyrelse

Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11

Kim Meyer 40 25 06 61

Kaj Pedersen 21 20 80 22

Jørn Schultz 20 23 08 30

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Susan Bailey 51 38 11 98

Linda Dahl 28 97 79 59
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KLUBUDVALG
Ordens-, regel- og handicapudvalg

Kim Meyer 40 25 06 61

Peter Degn Olsen, Jesper Mølleskov 

Pedersen, John Nielsen, Jørn Schultz

Baneudvalget

Jørn Schultz* 20 23 08 30

Fredrik Engstöm*, Frank Atkinson*, 

Mogens Mikkelsen*, Sisse Droob, 

Søren Gammelgaard Nielsen, Peter 

Ankersø

* Medlemmer af Driftsudvalget.

Baneservice

Verner Pedersen 22 47 27 58

Knud Erik Laursen, Poul Guldberg 

Hansen, Ib Meldgård, Peter Degn 

Olsen, Torben Svendsen, Arne Jakob-

sen, Jørn Schultz, Poul Erik Buhl 

Begynderudvalget 

Kaj Pedersen 21 20 80 22

Tommy Lund Nielsen, John Bluhme, 

Ruth Pedersen, Roar Hansen, Jytte 

Kjærbro, Merete Zebitz, Jørn Pastwa, 

Steen Nyberg, Merete Jensen, Karl 

Otto Bjerre, Hanne Berggreen, Chri-

stian Elmo Sørensen, Susanne Bjerre

Junior- og ungdomsudvalget

Rikke Porsholdt Thrane 40 31 57 01

Frank Atkinson, Jesper Mølleskov 

Pedersen, Claus Mølleskov Pedersen, 

Martin Thygesen, Helle Pedersen, 

Mads Nielsen, Allan Christensen

Sportsudvalget

Kim Meyer 40 25 06 61

Robin Thybo, Jesper Mølleskov Pe-

dersen, Frank Atkinson, Karin Thybo 

Olesen, Pernille Porsholdt Dam

Klublokale 

Bente Marie Vestergaard 23 80 50 08

John Nielsen, Edel Thomsen

Eliteudvalget / træningslokalet

Kim Meyer 40 25 06 61

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, Peter 

Meyer Hansen, Min Guldberg Han-

sen, Peter Skjærbæk, Rikke Bernhard.

Turnerings- og aktivitetsudvalget 

Niels Erik Jensen 30 27 07 59

Linda Dahl, Karsten Guldberg, Hen-

ning Vestergaard, Jannick Brunsgaard

Restaurationsudvalget 

Bente Marie Vestergaard 23 80 50 08

Tri, Linh, Mogens Mikkelsen, Rikke 

Porsholdt Thrane

Company Day udvalget 

Allan Baun 29 68 59 24

Sven Jensen, Søren Lysgaard, Niels 

Erik Jensen 

Titleist & Footjoy West Coast 

Masters 

Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11

Niels Erik Jensen, Frank Atkinson, 

Jesper Mølleskov Pedersen

Klubblad/Medlemsnyt 

Hanne Johansen 25 36 21 02

Jakob Kristensen, Bente Kirkegaard, 

Mads Nielsen

Klub i Klub 

John Nielsen 21 90 73 67

Jørn Juul Christensen og Jakob 

Kristensen

Hjemmeside/sociale medier

Niels Erik Jensen, Mogens Mikkelsen

Regionsgolf Danmark 

Finn Hansen 40 16 78 12

Sponsorer 

Kim Meyer 40 25 06 61

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

info@bggc.dk
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FORMANDEN HAR ORDET
Det er ikke til at forstå, at kalenderen 

allerede står på september. Det bety-

der heldigvis ikke, at sæsonen er slut, 

men vi går mørkere tider i møde.

Vi har haft en skøn sommer med 

mange solskinstimer og tørke. Vores 

bane har stået fantastisk og det har 

været en fornøjelse at spille på den. 

Vores bane har fået mange roser i 

år. Vores chefgreenkeeper, Fredrik 

Engstrøm, er kommet med et nyt 

syn på banen og en ny opfattelse af, 

hvordan ting skal klares og se ud. I er 

nærmest usynlige, men en rigtig stor 

tak til alle i greenkeeperstaben for en 

super god indsats.

Vi har også haft en god sæson 

med mange gode aktiviteter og tur-

neringer, vi har haft gode sportslige 

resultater og vi har haft rigtig mange 

nye ansigter på Breinholtgård. Vi 

har haft Åbent hus og Golfens Dag, 

som har bragt mange til klubben og 

mange er startet i Ny i Golf. Vi ønsker 

jer alle velkommen og håber, at I 

finder jeg godt til rette. 

Jeg synes, at vi har en fantastisk 

klub med et godt socialt liv, men for 

at vi alle får denne oplevelse skal vi 

måske sætte endnu mere fokus på 

reglerne for starttider og flowet på 

banen, så eventuelle misforståelser 

og uenigheder ikke opstår. Vi er alle 

på Breinholtgård for at have det godt 

og det vi ønsker aller mest, er at alle 

trives og vi har et godt sted at være. 

Birdie/Bogey kasse

Vi har i bestyrelsen søsat nogle nye 

ting og aktiviteter i år. Noget er gået 

godt og noget er gået mindre godt. 

Det må vi til at evaluere på, videre-

føre og udvikle de ting, vi tror på, 

kan have jeres interesse. Vi er ved at 

udvikle/udarbejde en ”Birdie/bogey-

kasse”, som vil blive opstillet i lob-

byen enten senere på året eller først 

i det nye år. ”Birdie/bogey-kassen” 

er tiltænkt til at være der, hvor I alle 

kan komme med jeres gode ideer og 

fortælle os, hvor vi gør det godt og 

hvor vi skal gøre det bedre. Så kan vi 

se, hvor vi skal tage fat, for at vi får en 

endnu bedre klub. 

Frivillige hjælpere

Vi har allerede i dag mange frivillige 

hjælpere på Breinholtgård, men vi 

vil gerne have endnu flere. Hvis vi er 

mange om at dele opgaverne, når 

vi frem til vores mål om, at opga-

verne ikke bliver for store og der 

vil så måske være endnu flere, som 

har mulighed for at byde ind som 

hjælper. Vi har store og små opgaver, 

som vi gerne vil have løst og du kan 

være med til at finde flere opga-

ver ved at skrive det til os i birdie/

bogey-kassen. Jette Christensen har 

indvilget i at være tovholder, så vi 

kan få opgaverne sat i system og få 

frivillige hjælpere, som kan varetage 

opgaverne. Hvis du vil vide mere eller 

vil tilmelde dig som hjælper, skal du 

skrive til bgkfrivillig@gmail.com. Jette 

vil efterfølgende kontakte dig.

Vinter

Vi går vinteren i møde, men husk at 

BGK altid er åben. Nogle spillere spil-

ler hele året og andre går i vinterhi 

med golfen. Det er helt fair og forstå-

eligt og vi samles jo igen, når foråret 

kommer. Breinholtgård Golf Klub har 

stadigvæk noget at tilbyde, selvom 

det bliver køligere og der er mulig-

hed for regn og sne. På med vinter-

handskerne og huen så er der intet 

i vejen for at gå en runde på banen. 

Så længe vejret tillader det, vil der 

blive spillet til sommergreens og når 

greens skal skånes, vil vintergreens, 

hvis alt går vel og der er mulighed for 

det, blive lagt i forgreens. Der er jo 

også mulighed for træning i tørvejr i 

”træningshuset” på træningsbanen 

eller på træningsloftet. Det kunne jo 

være, at der var et par småting, man 

kunne træne og rette op på i løbet 

af vinteren. Det er også muligt at 

booke indendørs træningstimer ved 

Frank og Klaus – dog ikke i januar og 

februar måned. Book tiderne i Pro-

Shoppen. 

Pro-Shoppen arrangerer også i 

år Julematch – en 3-kølle turnering, 

hvor udklædning i julemandskostu-

me kun vil blive rost og anerkendt. 

Meget mere info om turneringen og 

en hyggelig dag senere.

Vinteren kommer også til at gå 

med, at vi alle skal klædes på til de 

nye golfregler, som gælder fra 1. ja-

nuar 2019. Der kommer meget mere 

info om, hvornår du kan deltage i 

nogle arrangementer, hvor reglerne 

er i fokus.

Årets generalforsamling afholdes 

torsdag den 22. november 2018, så 

sæt kryds i kalenderen. Indkaldelsen 

kommer senere, ligesom der vil være 

opslag i lobbyen og på klubbens 

hjemmeside.

Tak for en god sæson 2018 og 

god vinter til alle.

Pernille Porsholdt Dam

Jette Christensen.

Pernille Portsholdt Dam.
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LYNGBY
Jernbanevej 8A 

ESBJERG
Storstrømsvej 2 

VEJLE
Ladegårdsvej 3 

ODENSE
Amfipladsen 9 

NYHEDER OG TILBUD      
Web: ingvardchristensen.dk 
Facebook: @ingvardchristensen.dk
Instagram:@ingvard_christensen

MONTANA 
Skab plads til personlighed. 
Med Montana kan du vise, 

hvem du er. 
Uendelige muligheder for at 
skabe rammen om din helt 

egen personlige historie.

Godt design, ordentligt 
håndværk og 42 farver.
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HER ER DIN BESTYRELSE

Pernille Porsholdt Dam

Bestyrelsespost: Formand – før denne post har jeg siddet 

8 år I bestyrelsen, som juniorudvalgsformand.

Handicap: 15,1 jeg spiller vist for få runder, for det går kun 

en vej og det er opad.

Medlem af BGK siden: 1993

Mit favoritslag: Det er de slag, hvor det bare føles let. 

Det er en fantastisk følelse, når man slet ikke kan mærke, 

at man rammer bolden og den flyver lige derhen, hvor 

man gerne vil have det.

Hvorfor er BGK en dejlig klub at være medlem af: 

Jeg synes, at vi har en dejlig bane og gode faciliteter. Vi 

er omgivet af gode mennesker – ansatte og frivillige. Jeg 

synes, at vi har det rigtig godt. Vi hilser på hinanden og 

har det godt socialt. Vi afholder sociale arrangementer og 

aktiviteter, hvor alle kan deltage og vi afholder sportslige 

gode turneringer, hvor der er styr på sagerne. Jeg kan 

lide, at vi gør begge dele.

Jeg er vild med de unge med ambitioner og godt 

humør. Jeg er vild med de “gamle”, som nyder motionen, 

den friske luft og sammenholdet og så er jeg vild med alle 

jer midt i mellem, som enten engagerer jer og hjælper til i 

klubben eller blot nyder at være medlem af BGK og spiller 

på vores skønne bane og nyder hyggen på terrassen. Der 

er plads til os alle og jeg vil ikke undvære nogen af jer.

Kim Meyer

Bestyrelsespost: Næstformand

Handicap: 14,3

Medlem af BGK siden: 2000

Mit favoritslag: Pitch fra 70 meter indefter og alt spil 

omkring green – chip!

Hvorfor er BGK en dejlig klub at være medlem af: 

BGK er min klub fordi den tilbyder et meget stort antal 

aktiviteter for alle – uanset spillestyrke – og mulighed for 

at være en del af sportsligt fair, respektfuldt og socialt 

sundt fællesskab. Der er åbenhed og plads til alle – og så 

på en rigtig god golfbane

Andre oplysninger: Jeg er derudover mangeårig Ak-

tivitetsansvarlig for Eliteafdelingen og “captain” for BGK 

1. hold/herrer, samt formand for BGK Ordens, Regel- og 

Handicapudvalg. FORTSÆTTES…

P E D E R S K R A M S G A D E 1 4 A 
T L F . 7 5 4 5 4 0 8 0 · W W W . A - H S . D K 

Mere tid til dig ...
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Karin Thybo Olesen

Bestyrelsespost: Kasserer

Handicap: 19

Medlem af BGK siden: 2004

Mit favoritslag: Det venter jeg stadig på. Skovens hul 

5, og bolden triller lige til pinden og i hul, og jeg kan stå 

og se på.

Hvorfor er BGK en dejlig klub at være medlem af: 

Det er en klub for alle, som kan lide at spille golf, og hvor 

man hygger sig sammen med de andre. Der er ingen, som 

er fine, alle er golfspillere.

Linda Dahl

Bestyrelsespost: Sekretær

Handicap: 27,6

Medlem af BGK siden: 2015

Mit favoritslag: Det er når det lykkedes at hole et 

langt put. Den følelse kan man blive helt afhængig af. Et 

langt lige drive er også et favoritslag, men det lykkedes 

lidt for sjældent i øjeblikket. Men sådan er golf jo – bedst 

som man har styr på det ene slag, så svigter et af de andre 

slag.

Hvorfor er BGK en dejlig klub at være medlem af: 

Det er en af Danmarks smukkeste baner, med et meget 

hyggeligt klubhus. Der er en masse glade medlemmer, 

dejligt fællesskab på tværs af alder og afdelinger samt 

klubber i klubben. Derudover en rigtig skøn restaurant og 

fine træningsfaciliteter.

Andre oplysninger: Sammen med min mand Carsten 

og søn Nicolai, har jeg de sidste par år allerede nydt flere 

skønne golfrejser bl.a. til Spanien, Tyskland og Belek i 

Tyrkiet. I Danmark har vi også spillet på flere dejlige golf-

baner, bl.a. Silkeborg og Lillebælt, men også Københavns 

Golf Klub, hvor vi spillede side om side med krondyrene i 

Dyrehaven. Det var en sjov oplevelse.

Kaj Møller Pedersen

Bestyrelsespost: Formand Begynderudvalg

Handicap: 15,8

Medlem af BGK siden: 1997

Mit favoritslag: Sandjern fra 70 m, der lander 20 cm 

fra hullet. Det sker bare for sjældent.

Hvorfor er BGK en dejlig klub at være medlem af: 

Kirkegade 18
6700 Esbjerg

Design og  
kunsthåndværk
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BGK er en god social klub hvor der altid er mange frivil-

lige, der tilbyder deres hjælp.

Susan G. Bailey

Bestyrelsespost: Menigt medlem på 3. år.

Handicap: 25,7

Medlem af BGK siden: 2002

Mit favoritslag: Det er det slag, hvor det jeg har tænkt 

også lykkes. Med andre ord kan det både være et godt 

udført længere put eller et roligt chip ind fra fairway over 

bunker, og ind på green. Der må gerne være lidt udfor-

dring i udførelsen.

Hvorfor er BGK en dejlig klub at være medlem af: 

Det kan mærkes i klubben, at mange har forståelse for, 

hvor vigtigt det er at bidrage dels med en god socialt 

omgangstone, dels kan “rumme” både de medlemmer 

der prøver den mere professionelle vej i golfen, på alle 

niveauer, og de mange mere eller mindre slagkraftige 

golfere, der nyder et godt slag blandt ligesindede, uden 

at skulle leve af det. 

Andre oplysninger: Min mand Thomas og jeg har 

altid været glade for, ind imellem, at tage golfen med på 

vores ferie. Det er blevet til golf mange steder, bl.a. Sve-

rige, Tyskland, England, Wales, Irland, Portugal, Spanien 

og Australien – samt, naturligvis, flere dejlige steder i 

Danmark.

Jeg er ikke medlem af en klub i klubben, men det er 

blot fordi jeg stadig hænger fast, helt frivilligt, i arbejdsli-

vets glæder. Det vil dog nok ændre sig på et tidspunkt.

Jørn Sehested Schultz

Bestyrelsespost: Baneudvalgsformand

Handicap: 16

Medlem af BGK siden: 2002. Været med i begynderudval-

get i 6 år, og 3 år i ordens-og regeludvalget.

Mit favoritslag: P jern fra 100 meter.

Hvorfor er BGK en dejlig klub at være medlem af: 

Jeg synes der er en god atmosfære i klubben, de fleste 

hilser på hinanden, hvilket jeg synes er en god kultur, 

vi er jo alle lige. Der er en solid opbakning til klubbens 

arrangementer, og så har vi mange frivillige der gerne vil 

hjælpe med diverse opgaver. Og så har vi en super bane 

med et flot layout. En super junior afdeling, hvor de nye 

unge golfere bliver guidet til at blive “gentlemen of golf”.

Andre oplysninger: Mit største ønske i fremtiden er et 

rigtig flot starterhus, placeret ved skovens hul 1. Og 2 nye 

toiletbygninger, til erstatning for de to små vi har i dag. 

Og så et par andre småting.

www.oilpower.dk

Din samarbejdspartner på Esbjerg Havn  24h
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Åbningstider
Mandag - fredag  10.00-17.30
Lørdag   10.00-14.00
Søndag* 10.00-14.00
*Åbent 1. søndag i mdr.

Adresse
Strandby Plads 7  
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 88 66
www.bo-bedre.com

Jakob Gladbjerg 
Indehaver

Ove Dahl Jensen 
Indehaver

Danny Lindgren 
Butikschef

Jacob Stenstrup 
Møbelhandler

Paula Jakobsen 
Boligtilbehør

Mette Pontoppidan 
Boligtilbehør

Trine Hansen  
Boligtilbehør

Mikael Lokjær 
Møbelhandler

Anders Duus
Møbelhandler

Lennart Borgvardt 
Møbelhandler

Morten Dam 
Møbelhandler

LOUISE 
SMÆRUP 
PUDER FRA 549,-

ANGUI 
BÆNK

NU 3.499,-

TAILOR 
SOFA

VESTJYLLANDS 
STØRSTE

SHOP

 Fra 34.995,-

ESBJERG 
PLAKAT, A3

AFUNK 
DAB-RADIO Kr. 899,-

Kr.  249,-

NYHED



REGIONSGOLF 2019 
– SKAL DU VÆRE MED? 
Over 9.000 golfspillere på alle niveauer deltager 

hvert år i regionsgolf.

Mange golfspillere har på et tidspunkt dyrket en eller 

anden form for konkurrenceidræt, og savner spændingen 

og intensiteten ved at deltage på et hold. De færreste er 

dygtige nok til at spille på klubbens hold i DGU’s Dan-

marksturnering, men i Regionsgolf er der plads til alle. 

Her har alle mulighed for at udfolde sig som deltager i 

holdspil.

Siden starten af Jyske Holdturnering helt tilbage i 

1970’erne har Regionsgolf udviklet sig til i dag at være en 

landsdækkende og velfungerende holdturnering for 184 

klubber med tilsammen over 1.000 hold. Der er således 

mindst 9.000 spillere i turneringen, men medregnet sæd-

vanlige udskiftninger på holdene igennem turneringen, 

er det reelle deltagerantal nærmere 10.000.

For at deltage i regionsgolf skal klubben være medlem 

af DGU, og spillerne skal være fuldtidsmedlemmer i deres 

hjemmeklub. Et hold består af 2 damer og 4 herrer, som 

spiller 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. 

I regionsgolf er der to turneringsformer:

A, B, C, D er turneringer for adskilte handicapgrupper

A-rækken: Hcp. minimum 4,5

B-rækken: Hcp. minimum 11,5

C-rækken: Hcp. minimum 18,5

D-rækken: Hcp. minimum 26,5

For at deltage i A, B, C, D turneringen, skal spilleren 

være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turnerin-

gen afholdes. Der spilles ikke om op- og nedrykning.

Senior/veteran er aldersbestemte turneringer

Seniorer A, B, C og D: Min. 50 år i turneringsåret. 

Veteraner Elite, A, B, C og D: Min. 60 år i turneringsåret.

Super-veteraner (SVA og SVB): Min. 70 år i turneringsåret.

Der må benyttes op til tre spillere med professionel 

status på et hold.

Deltagelse i senior A og B rækken sker ved kvalifikati-

on fra den underliggende række. I senior C og D er der fri 

tilmelding. Deltagelse i veteran Elite, A og B rækken sker 

ved kvalifikation fra den underliggende række. I veteran C 

og D er der fri tilmelding.

Super-veteran-turneringen blev spillet førstegang i 

2016. Der er fri tilmelding.

Regionsgolf Senior A, Veteran Elite og Super-veteran 

rækken fungerer som kvalifikation til DGU’s divisionstur-

nering for de respektive aldersgrupper. 

Puljekampe spilles fra april til juni. Slutspilskampe 

spilles fra august og frem til regions- og landsfinaler i 

september. Spillestedet for landsfinalerne skifter mellem 

Øst- og Vestdanmark.

Hulspil

Regionsgolf er holdsport, når det er bedst. Den enkelte 

spiller har sin egen match, men resultatet er afgørende 

for holdets samlede resultat og dermed holdets sam-

lede præstation. I regionsgolf spilles hulspil. Det er ægte 

golf, sådan som det blev udtænkt for 400 år siden, og 

det tiltaler mange. I alle kampe spilles fra scratch. Der er 

afregning med det samme for hvert hul der spilles. Hullet 

vindes, tabes eller deles, og så er det bare videre til næste 

hul, det giver en hurtig og glidende afvikling af spillet.

Regionsgolf er en holdturnering for klubgolfere, og 

det sociale aspekt er vigtigt. Der spilles for “alvor”, men 

det hyggelige samvær mellem spillerne og hold fra for-

skellige klubber er bærende og vanedannende. Turne-

ringen kan hvert år følges på rgd.dk, hvor resultaterne 

af de afviklede kampe løbende registreres. Stillingen i 

de enkelte puljer kan følges, og når turneringen når til 

slutspillet, som spilles efter cup-systemet, ses straks hvilke 

hold der vinder og går videre til næste runde.

Skulle du have interesse i at ville deltage på et af klub-

bens hold i sæson 2019, kontakt i så fald enten Mogens 

Mikkelsen eller Kim Meyer. Alternativt kan du bare tilken-

degive at ville deltage via aktiviteten “BGK Regionsgolf 

2019” i Golfbox.dk. Senest tilmelding er den 15/11-2018. 

Hvorefter det gøres op, hvor mange hold BGK kan stille i 

sæson 2019.

www.finnhansen.dk
Tlf. 75 16 77 11

Kvalitet 
kræver
viden &
godt 
håndværk

• blikkenslagerarbejde
• tagrender
• inddækninger
• skiffertage
• kviste
• m.m.
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BGK ELITE - STATUS I DGU HOLDTURNERING 2018
Status efter sidste runde i DGU Holdturnering 2018, blev 

både spændende og begivenhedsrig for alle involverede 

og den førte til at BGK Elite næsten nåede alle målsætnin-

ger for sæson 2018.

2. Division herrer

I 5. runde blev Vejle slået med 16-2 på BGC og i 6. runde 

blev Vejen slået med cifre 12-6 på deres bane. Holdet er 

dermed puljevinder og kvalificeret sig til oprykningsspil 

til 1 Division i sæson 2019. Oprykningsspil gennemføres 

i Horsens den 15. september 2018. Stort til lykke til hele 

holdet – også de spillere der ikke var med på dagen.

3. Division herrer

Holdet må trods en kanon indsats i sæsonens løb fra 

captain og spillere, og med to nederlag i 5. og 6. runde, 

desværre indtage sidstepladsen i puljen, og må rykke ned 

i 4. Division i sæson 2019.

5. Division herrer

Holdet tabte begge matcher i 5. og 6. runde, men havde 

forud for disse runder tilstrækkeligt antal point, hvilket 

betyder at holdet forbliver i 5. Division i sæson 2019. 

2. Division damer

Selvom det blev til et nederlag i 6. runde til Esbjerg, 

vinder dameholdet puljen, idet de vandt over Varde med 

5-4, hermed rykker de direkte op i 1. Division Vest i sæson 

2019. Stort tillykke til dameholdet.

2. Division Senior

Vinder i 5. runde med 8-6 over Sct. Knud på BGC – men 

taber matchen i 6. runde imod Vejle i Vejle med 12-2. Hol-

det bliver to´er i puljen og kan se frem til endnu en sæson 

i 2. Division Vest i sæson 2019.

Samlet set en super sæson - alle målsætninger er nået 

- bortset fra 3. Divisions holdets nedrykning til 4. Division. 

Slutstillingerne i de enkelte puljer kan ses på nettet.

Ultimo august blev udkastet til sæson 2019 færdigt. 

BGK Eliteudvalg vil senest, i forbindelse med sæsonafslut-

ning 2018, præsentere planen for sæson 2019. I øvrigt – så 

eftersøges der en boldsponsor til Damehold et i sæson 

2019. Skulle I kende nogen der kunne have interesse i at 

støtte både BGK Elite, men ikke mindst Dameholdet – så 

send deres kontaktdata til: kim58meyer@outlook.dk 

Så tager vi det derfra. 

Tak for en kanon sæson til alle spillere, captains, træ-

nere, scorerapportører, BGK Turneringsudvalg (det virker!) 

– og meget vigtigt – tak til BGC greenkeepere for en 

super bane i forbindelse med alle vore hjemmematcher 

– og rigtig god service fra vores altid imødekommende 

r estaurant.

Oprykningsspil afgjort ved omspil i mørke!

Lørdag den 15. september skulle BGKs bedste herrehold 

skulle spille “oprykningsmatch” imod Odder Golf Klub på 

Horsens Golf Klubs bane.

Holdet bestod af Mathias Gladbjerg, Rasmus- og Jacob 

Lykke-Kjeldsen, Jeppe Thybo, Morten Porsholdt Dam og 

Nicolai Dahl. Jacob Porsholdt Dam var reserve.

Efter formiddagens foursomes var vi nede 4:2. Efter-

middagens seks singler startede 14:35, og spillerne blev 

sendt afsted med 10 minutters mellemrum. Det var for-

ventet at alle matcher ville blive meget tætte, og med en 

varighed af ca. fire timer pr. match pegede alt på, at skulle 

matchen ende lige, ville der være risiko for, at afgørelsen, 

via omspil, skulle ske meget tæt på mørkefald.

Til sidst stod og faldt det hele med, om Rasmus Lykke-

Kjeldsen kunne trække det længste strå i sidste single. 

Rasmus var en op da matchen går ned ad 18. hul, men 

Rasmus taber hullet, hvorefter matchen deles. Slutstil-

lingen blev derfor 9:9, og afgørelsen skulle derfor findes 

via hulspil sudden death imellem to udvalgte spillere fra 

hvert hold. Mathias Gladbjerg var klar, og kl. 19:40 gik 

omspillet i gang. Mathias mister dog den første bold, og 

helt mirakuløst deles hullet i dobbelt bogey. På trods af 

mere end almindeligt tusmørke fortsatte matchen til hul 

2. Her holer Odders spiller sin bold og vinder hullet i par. 

Odder vinder dermed matchen og BGKs bedste herrehold 

må blive i 2. Division i sæson 2019.

Alle spillere og trænere har i hele sæsonen og især på 

denne dag ydet en forbilledlig indsats. Det var meget tæt 

på at det lykkedes, og naturligvis var alle involverede og 

ikke mindst de medrejsende ca. 25 supportere skuffede 

over udfaldet af matchen. Kim Meyer
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NYT FRA MATHIAS
Jeg håber alle har nydt den dejlige danske sommer og at 

I har fået spillet en del golf på vores kanon gode og flotte 

bane – Jeg har i hvert fald nydt samtlige af mine runder 

på BGK golfanlæg i år.  

Sæsonen 2018 er i fuld gang og her i slutningen af 

august kan jeg kigge tilbage på et godkendt forår og 

sommer.

Vi var to kolleger der deltog i et par turneringer i Cairo 

i slutningen af marts, da temperaturen var noget bedre 

syd på end i lille Danmark.  Men når man rejser så meget 

i udlandet, kan man også løbe ind i en anden madkultur 

og det fik vi begge at føle her. Den første turnering var 

med sygdom i kroppen og da der ikke er toiletforhold på 

samtlige 18 huller på en golfbane, var det da også en stor 

udfordring. Vi overlevede dog og har nok begge erkendt, 

at vi ikke nødvendigvis drager til Cairo igen i 2019 !

Derimod var det dejligt at skulle spille i Danmark. I 

april måned på Ecco Tour, hvor vi også traditionen tro 

lagde ud på Rømø. Dansk forår med den kendte blæ-

sende vind satte os i gang og jeg måtte konstatere en 

god 1. runde og dermed en runde der placerede mig 

helt fremme. Efter de 3 runder kunne jeg notere mig en 

fornuftig start og jeg sluttede på en 3. plads i turnerin-

gen. Efterfølgende missede jeg cuttet på Fyn men kunne 

så glæde mig over at blive nr. 7 i Hamborg, hvor det var 

en helt ny turneringsform vi spillede med både slagspil 

og hulspil.

I maj gik turen til Fjälbacka i Sverige og jeg må igen 

indrømme, at jeg er vild med den svenske natur og de 

fleste svenske golfbaner. Jeg spillede solidt de første to 

runder og gik ud som nr. 5 på finale dagen. Da 3. runde 

var spillet, var vi pludselig 4 spillere, der stod med samme 

score -10 og vi skulle i omspil. En svensker – en nordmand 

- min faste rejsemakker Jakob Kollerup og jeg. På første 

omspilshul lykkedes det mig at lave en perfekt birdie og 

jeg kunne tage imod den gode store vinder check i min 

anden sejr i alt på Ecco Touren (den første var i Kokkedal i 

2016) Total herlig fornemmelse også at prøve omspil som 

pro ☺
Efter sejren i Sverige er det blevet til et par missede 

cuts samt 3 top-10 placeringer. Jeg hæfter mig dog 

specielt ved turneringen som vi spillede i nabo klubben 

i Marbæk med en delt 7.-plads. Det var bare så fedt at 

spille en super god bane og jeg nød også at en del fra 

BGK kiggede forbi. Desværre var resultatet ikke nok til at 

komme med i Made in Denmark i Silkeborg, men jeg vil 

nu også vurdere, at det er mere vigtigt for mig at spille på 

Ecco og Nordic Touren, hvor jeg pt. befinder jeg mig på 

en 6.-plads i Nordic League. De 5 første får Challenge Tour 

kategori i 2019 og jeg skal derfor prøve at levere nogle 

gode resultater i de sidste turneringer.

Ved siden af har jeg naturligvis også spillet på klub-

bens 1. herrehold i tre divisions-weekender og vi skal 

spille oprykningsspil til 1. division. Det glæder jeg mig 

også til.

Endnu en gang vil jeg gerne benytte lejligheden her 

til at give alle omkring BGK en stor tak for støtten og en 

kæmpe TAK til min træner Frank og Janet som gør en 

kæmpe stor forskel for mig, når jeg har brug for dem. 

Tusind tak til alle mine personlige sponsorer som stadig 

støtter mig økonomisk og med opbakning til mit arbejde.  

Fortsat god golf sæson til alle ☺     

Mathias Gladbjerg

Vi
kan det
- inde og
stort og

Og AL
i renover

arbejd

info@ea-esbjerg.dk • www.ea-esbjerg.dk

• Tag
• Isolering
• Lofter og gulve
• Vinduer og døre
• Gavle og udhæng
• Plankeværk og carporte
• Indvendigt snedkerarbejde

Kvaglundvej 80 • 6705 Esbjerg Ø • Tlf. 75 14 00 88

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
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EN JUNIOR ELITESPILLERS INTERNATIONALE 
GOLFOPLEVELSER
Siden jeg i 2013 som 9-årig fik mit golfkort er det gået 

stærkt for mig og min golf. I dag er jeg en 14-årig pige 

med et golfhandicap på 4,6. Jeg er en del af BGK’s elite-

trup og spiller med på vores 2. division damehold. Efter 

sommerferien skal jeg starte i 9. klasse på Ikast Idrætsef-

terskole med golf som liniefag.

Jeg elsker golfsporten. De sidste 2 år har jeg deltaget 

i mange danske ranglisteturneringer og enkelte uden-

landske. I denne artikel vil jeg beskrive mine til dato 

bedste golfoplevelser med deltagelse i US Kids European 

Championship i Skotland og Teenworld Championship i 

Pinehurst USA.

I efteråret 2017 deltog jeg i US Kids Paris Open, hvor 

der blev spillet på Disneyland Golfclub. En flot parkbane, 

hvor jeg, efter runder i 80 og 84 slag, fik en 3. plads i grup-

pen U13/14 årige piger. Med placeringen modtog jeg en 

invitation til US Kids European Championship i Skotland 

med spil omkring Edinburgh i perioden 29.-31. maj 2018. 

European Championship - Edinburgh Skotland

Mesterskabet havde deltagelse af ca. 650 spillere fra hele 

verden med omkring 50 nationaliteter. Der skulle spilles 

på 6 forskellige anlæg, hvor min årgang U14 piger skulle 

spille på Musselburgh Golf Clubs anlæg.

Den 26. maj landede vi i Edinburgh. Jeg følte mig fuld-

stændig klar til mesterskabet. I måneden op til turnerin-

gen havde jeg trænet rigtig meget og følte at spillet sad 

der. Turneringen løb af stablen i dagene 28.-31. maj 2018 

med prøverunde og 3 turneringsdage. Efter registrerin-

gen kunne jeg se at det var et vildt felt i min årgang. 28 

piger og 15 nationaliteter. Alle kvalificeret fra turneringer 

rundt om i verden. Der var flere nulhandicappere med. 

Højest rangerede spiller i min årgang var Pia Babnik fra 

Slovenien, som ligger omkring nr. 100 på WAGR. Allerede 

her vidste jeg der ventede en fed oplevelse for mig og 

min far som caddy.

Jeg var frygtelig nervøs inden første runde skulle i 

gang. På driving range kunne jeg ikke styre mine ben 

sådan rystede de. Det var rigtig nervepirrende at stå på 

første tee og vente på at ens navn blev råbt op med så 

mange tilskuere bagved. På 1. runde gik jeg rundt i 74 

slag (+2) og nyt hcp. På scorekortet var noteret 2 trælse 

doubler efter skovture. Efter hul 8 var jeg 3 under banens 

par. Spillet lovede godt for de næste 2 dage.

På anden runde blev der kæmpet. Spillet sad ikke helt 

i skabet som gårsdagens. Dog en godkendt runde i 78 

(+6). 1 birdie mod 4 dagen før. Samlet placering som nr. 

7 efter 2. runde i samlet plus 8. Jeg var stadig bedre end 
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egen målsætning. Der var muligheder på finaledagen, 

hvor jeg skulle ud i 3.-sidste bold.

Finaledagen i European Championship blev en vild 

dag for mig. Jeg går en 68’er. 4 under banens par (første 

gang jeg er under par til en turnering)! På scorekortet var 

noteret 5 birdies og en bogey. 3 runder i samlet +4. Det 

var hårdt at vente på at de 2 sidste bolde kom ind. Jeg 

havde brændt banen af, men hvad rakte det til? Jeg endte 

samlet på en 4. plads. 1. pladsen gik til Pia Babnik fra 

Slovenien, efterfulgt af en newzealænder og en fra Kina. 

Jeg var i præmierækken og direkte inviteret til TeenWorld 

Championship Pinehurst USA. Hold da op hvor jeg var 

glad.

Teen World Championship - Pinehurst USA

Med resultatet i Skotland ændrede mine forældre ferie-

planer fra golfferie i Spanien til kultur, bade- og golfferie 

i USA. Efter 9 dage delt mellem New York og badeferie på 

Myrtle Beach, var vi nået til feriens højdepunkt for mig. US 

Kids Teen World Championship Pinehurst USA. 

US Kids mesterskabet for 13 – 18 årige blev spillet på 

de berømte Pinehurst baner. Der var deltagere fra hele 

verden, og nogle kalder det et VM for teenagere, hvilket 

det dog ikke er officielt. Med flere end 300 drenge og 150 

piger, kvalificerede spillere fra hele verden, er det dog en 

meget stor turnering.

Min gruppe U14 piger skulle spille på Mid South Club. 

En bane normalt kun for medlemmer. Lukket port og vagt 

for at komme ind på anlægget. Længden 5.900 yards - ca. 

5.300 meter. En flot men svær bane med rigtig meget 

vand og flere ø-greens. Banen var sat op til en CR på 75 

og slope på 140. Svære kuperede greens, som målte 12 på 

stimpmeter!

På 1 runde skulle jeg ud i 1. flight kl. 7.30 sammen med 

2 amerikanere. Sikke en bane. Både greens og samtlige 

fairways var blæst fri for morgendug. Temperaturen på 

runden +30gr. Jeg går en super forni i +2 med 2 birdies. 

Holder sammen på spillet indtil hul 17, hvor jeg desværre 

slutter med 2 tripler efter både vand og sand. Sammen 

med 4 andre spillere ligger jeg i +11 på en delt 20. plads 

ud af 54 kvalificerede spillere. Der var god grund til 

optimisme inden turneringens næste 2 runder. Dagens 

resultater viste med al tydelighed banens sværhedsgrad.

2. runde. Ny dag ny caddie. Brormand tog tjansen i 

stedet for far. En runde i brutto +11, hvilket var samme 

som i 1. runde. Runden var meget anderledes end i dagen 

før. 93% fairway hits og 72% greens. Min putning var 

skidt. 42 puts mod 32 i går. Det gjorde forskellen på en ka-

non runde og til handicap. (9 tildelte slag). Efter 2. dagen 

lå jeg på en delt 20. plads.

Min målsætning for finaledagen var at ende omkring 

nr. 15. Spillet rakte desværre ikke dertil og jeg sluttede 

samlet på en 25. plads efter en 3. runde i 85 slag, som 

samlet var midt i feltet. Vinderen blev en dygtig pige fra 

Peru som samlet gik turneringen i -1.

Overordnet set en turnering hvor jeg er semitilfreds. 

Der var mange gode slag i turneringen, men udfald på 

enkelte huller ødelagde helhedsindtrykket. Jeg havde hå-

bet på mere, men varmen, fugtigheden og omgivelserne 

havde jeg svært ved at håndtere. 

Turneringerne har givet mig masser af erfaring og tro 

på min videre golfrejse.

Tak til Breinholtgård Elite/Erhvervsklubben for at have 

bidraget til de 2 turneringer i Skotland og USA, som har 

været de største golfoplevelser jeg har haft hidtil.

Lærke Møller-Jensen
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EN SKLEROSERAMT

FYNBO
En skleroseramte fynbo, der har venner over hele Dan-

mark fra efterskole, badminton, skisport og golf, byder 

sygdommen sklerose trods og indgik medio 2017  et væd-

demål om at have spillet alle danske golfbaner før udgan-

gen af 2019. Denne fynbo er Erik Kolmos – formodentlig 

kendt af mange læsere af diverse danske golfblade.

Efter at have indgået et væddemål med en tidligere 

elev på Hjemly Efterskole midt i 2017, om at have spillet 

samtlige danske golfbaner før udgangen af 2019 lagde 

den 65-årige Erik Kolmos fra Nr. Broby en appel om hjælp 

på Facebook. Kort efter var den delt til tusindvis af men-

nesker, og sympatitilkendegivelser strømmede ind. Fra 

tidligere elever på idrætsefterskolen Hjemly; fra bad-

mintonspillere og skiløbere, som han har instrueret; fra 

golfspillere, mange af dem venner fra handicapgolf; fra 

gamle atletik- og fodboldvenner osv. 

Tilfældigvis er Erik Kolmos og jeg venner. Vi har kendt 

hinanden siden midt sidst i 1970´erne, hvor vi sammen 

gennemførte Instruktør og Trænerkurser sammen, i regi 

af daværende De Danske Skytte Gymnastik og Idrætsfor-

eninger over hele landet. Vi var begge dengang banner-

førere for en ændring til den måde man skulle bevæge sig 

rundt på en badmintonbane, hvor man gik fra at løbe til 

reelt at springe rundt på banen. Noget af en udfordring 

både at lære af Kinesiske trænere hvordan teknikken med 

benarbejdet reelt var, men også at lære andre at aflære 

de gamle traditionelle bevægelsesformer, og tillære sig 

de nye metoder.

Erik og jeg bevægede os let rundt på banen, og tænk-

te allerede tilbage på disse mange dage rundt omkring i 

landets Idrætshaller, da jeg i 1980 erfarede at den var gal 

med Erik. Han var blevet ramt af sklerose som 27. årig. Erik 

måtte på daværende tidspunkt ophøre med selv at spille 

badminton, men blev foreslået at prøve golf i stedet. 

Og for mig slet ikke overraskende, så blev han grebet af 

golfspillet. For at holde kroppen i gang fortsatte Erik med 

at løbe, hvilket han efter at have løbet 1500 dage i træk 

måtte opgive i 2007. Sygdommen tog mere og mere over, 

og Erik blev afhængig af en golfbuggy og anvender i dag 

en golfscooter for at komme rundt på banen når han skal 

spille en runde. Erik er nu så begrænset at han ikke kan gå 

et Par3 hul. Hans venstre arm og ben er svært påvirket af 

sygdommen, ligesom balancen også undertiden svigter 

og han falder (”vælter” som Erik kalder det). Men på trods 

heraf har Erik via sin altid tilstedeværende tålmodighed 

og vilje – “man kan hvad man vil” som nu afdøde Dron-

ning Ingrid engang skal have udtalt – udviklet sit helt per-

sonlige sving, der tilsikrer at han slår lige – og helst uden 

for bunkers. Han kan ganske enkelt ikke generere tilstræk-

keligt fart i køllehovedet til at få bolden ud af bunkeren, 

når han skal slå et bunkerslag.

Først i august 2018 lykkedes det for Erik og jeg at få en 

aftale i stand, således at Erik kunne spille Breinholtgård 

Golf Klubs bane. Det var naturligvis en rigtig hyggelig 

dag, hvor der blev vendt rigtig mange hændelser fra 

historisk tid.   Men det var imponerende at se denne seje 

Sønderjyde, ligesom dengang vi spillede rigtig meget 

badminton, at få det bedst mulige ud af spillet og ikke 

mindst, at vise den samme iver og vilje til at ville vinde – 

vinde over sygdommen. Smutter der et slag eller to – så 

“smil og kom videre” er et af hans mottoer. 

Der er ingen tvivl om at golfspillet er med til at holde 

Erik Kolmos i gang – både fysisk, mentalt og socialt. Erik 

Kolmos bør være, og er i min verden, et forbillede for 

mange. Et forbillede for dem der måske er begrænset af 

en eller anden form for bevægelsesrelateret handicap, 

men via golfen og alt omkring golfspillet, får netop den 

positive mentale og fysiske indsprøjtning, der gør at man 

kommer videre med sit liv. Erik er beviset på, at “man kan 

hvad man vil” – selvom det gør ondt på ham, og i situa-

tionen, også var lidt skræmmende for mig. Især når jeg 

har kunnet følge Erik siden midt sidst i 1970´erne, og ved 

selvsyn oplevet, hvor voldsom denne sygdom kan være 

for mennesker.

Vi havde en fantastisk søndag eftermiddag – tror re-

sultatet blev en “gentleman deler” - Erik fik krydset endnu 

en golfbane af – og manglede derefter kun ca. 30 af Dan-

marks golfbaner. I lyset af at han jo kommer en del rundt 

på Kongerigets golfbaner, er det naturligvis en fornøjelse 

at kunne viderebringe hans ros til banen, klubhus og faci-

liteterne i det hele taget. Han fremhævede bl.a. andet at 

han kunne anvende sin scooter på BGC. Det er ikke muligt 

i en række golfklubber i Danmark – tankevækkende.

Jeg og rigtig mange andre følger Erik Kolmos på Face-

book, hvor han efter at have spillet en bane, altid laver en 

selfie med den han har spillet med. Billedet er med her. Et 

godt minde for mig – ingen ved jo om han når at komme 

igen – men det tror jeg nok skal lykkes til næste sommer, 

hvor han så skal spille SLETTEN/ÅDALEN, således at han 

har spillet alle banens huller.

Kim Meyer

Erik Kolmos og Kim Meyer.
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DE NYE GOLFREGLER
R&A (og USGA) har som bekendt besluttet et antal mar-

kante ændringer til Golfreglerne i 2019, hvilket betyder, 

at alle golfspillere fra sæsonen 2019 kommer til at skulle 

spille efter markant ændrede golfregler. Emnet er be-

skrevet i både det første Klubblad 2018 og via en række 

indlæg i “Nyhedsbreve”.

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) vil fra 

og med September 2018 informere om og lette adgan-

gen til, at hvert enkelt medlem kan tilegne sig den rette 

og korrekte viden om de kommende golfregler, således 

at man også kan spille golf i henhold til disse regler fra og 

med 2019.

ORH vil derudover

• Via “Nyhedsbreve” i perioden september – decem-

ber 2018 informere om og sende links til interaktive 

videoer og opgaver, således at hvert enkelt medlem – 

når man har tid og lyst – i ro og mag kan sætte sig ind 

i de 24 nye golfregler.

• Gennemføre “Regelaftener” – der planlægges gen-

nemført 2 gange om måneden i perioden oktober 

2018 – marts 2019, hvor hver regelaften vil have en 

varighed af indtil tre timer. Her vil de nye golfregler 

blive gennemgået – med prioritet til de mest mar-

kante ændringer til de nye golfregler i forhold til de 

nugældende, ligesom de nye Lokalregler for BGK vil 

blive præsenteret ved samme lejlighed. Tilmelding 

skal ske via Golfbox.

• Derudover vil der løbende være konkurrencer i de nye 

golfregler, kulminerende med en “Golfjulekalender” i 

december måned 2018 – naturligvis med præmier! Og 

da der jo er 24 golfregler – så er det jo lige til højre- el-

ler venstrebenet .

I forbindelse med introduktionen til og indførelsen af 

de nye golfregler udgiver R&A/USGA tre forskellige regel-

bøger til efteråret, om 2019-reglerne, nemlig:

1. Selve regelbogen (med en forside svarende til det 

indsatte billede).

2. En guide til forståelsen af regelbogen.

3. En “spillerens udgave” af regelbogen.

Der er ikke offentliggjort særligt meget om nr. 2 

(Guidelines-bogen), men nu er der lidt nyt. På Amazon.

com kan man således nu forudbestille bogen, og af siden 

fremgår det, at:

• den kommer til at koste 20 pund.

• den kan købes fra 1. november 2018.

• den bliver på 538 sider.

R&A/USGA har tidligere meldt ud, at den ville blive 

offentliggjort i september måned 2019, så noget kunne 

tyde på, at den er forsinket. Angående indholdet antages 

det, at “Guidelines” bogen bliver en afløser for den i dag 

kendte “Decisionsbog” (som udgår i 2019), dvs. langt hen 

ad vejen med samme indhold. Og dette ser ud til at holde 

stik. Decisionsbogen var således på ca. 660 sider, og R&A 

har selv oplyst, at en lille del af disse Decisions vil blive 

skrevet ind i selve regelbogen – så derfor passer sidetallet 

umiddelbart meget godt. Guidelines-bogen bliver dog 

ikke med “spørgsmål og svar” som Decisionsbogen, men 

formentlig blot med en lang forklarende tekst.

Nr. 1 på listen øverst (regelbogen) er i øvrigt offentlig-

gjort (digitalt – dog på engelsk), hvilket nr. 3 ikke er. Det 

hele (1,2 og 3) skulle blive offentliggjort (også i trykte 

udgaver) i september, men som sagt må vi nu se, om det 

holder stik.

Skulle man have interesse i allerede nu at begynde 

indlæringen af de nye golfregler, så har DGU på sin hjem-

meside en række informationer og interaktive tiltag, der 

kan bidrage til både læring og underholdningen. Neden-

for er beskrevet et par af de kommende ændringer.

Af de indsatte illustrationer fremgår bl.a. hvorledes 

man fra og med 1. januar 2019 skal tage et drop, tage 

lempelse og hvorledes man skal forholde sig ved dob-

beltslag. Kort fortalt så bliver principperne således:

Droppeprocedure: Når man tager lempelse (f.eks. fra 

et unormalt baneforhold eller et strafområde), skal golf-

spillerne nu droppe fra knæhøjde. Det sikrer konsistens 

og enkelhed i droppeprocessen, samtidig med at et vist 

element af tilfældighed bevares. (Ændring: De foreslåede 

regler udgivet i 2017 foreslog at lade bolden falde fra en 

hvilken som helst højde, dog mindst en boldhøjde.)

Udmåling for at tage lempelse: Golfspillerens lem-

pelsesområde skal udmåles ved at bruge den, og kun den 

længste kølle i vedkommendes golfbag (bortset fra en 

putter) til at måle en køllelængde eller to køllelængder 

afhængigt af situationen. Det giver en ensartet proces, 

når der etableres et lempelsesområde. (Ændring: De fore-

slåede regler udgivet i 2017 foreslog en 20-tommer eller 

80-tommers standardudmåling).

Fjernelse af straffen for et dobbeltslag: Strafslaget 

for ved et uheld at slå til bolden mere end én gang i løbet 

af et slag, er blevet fjernet. Man skal blot tælle det ene 

slag, der blev slået til bolden. (Ændring: De foreslåede 

regler udgivet i 2017 inkluderede en bibeholdelse af den 

eksisterende straf på ét strafslag).

Det bliver spændende – ikke mindst at aflære de nu-

gældende golfregler. Det kan være svært. Måske endog 

meget svært for nogen. Så kom derfor allerede i gang nu 

– anvend DGU hjemmeside og vær “Regelklar” allerede 

fra den 1. januar 2019.

Kim Meyer
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NYT FRA KONTORET
Medlemsundersøgelse 

”Golfspilleren i Centrum” 

Hvert år bliver der sendt en med-

lemsundersøgelse ud til alle vores 

medlemmer, den er delt op i 3 

udsendelser, så 1/3 del af vores med-

lemmer modtager den i foråret, 1/3 

modtager den i sommermånederne 

og 1/3 del modtager den i efteråret 

som den sidste.

Resultaterne af denne med-

lemsundersøgelse er et rigtigt godt 

arbejdsredskab for os, den giver et 

lidt dybere indblik i, hvilke tanker I 

som medlemmer gør jer omkring det 

at være medlem her i klubben.

Lytter vi til, hvad der bliver sagt? 

– Her er svaret et klart JA, og de data, 

som medlemsundersøgelsen kom-

mer frem til, er i stor grad med til at 

belyse, hvilke områder vi skal holde 

fokus på, for at gøre vores dejlige 

klub endnu bedre. 

Der er lidt over 100 deltagende 

golfklubber i den samme undersø-

gelse, og netop fordi der er blevet 

arbejdet med de områder, som 

undersøgelsen har belyst, har vi flyt-

tet os markant frem, i forhold til de 

andre klubber i undersøgelsen. Det 

er vi naturligvis glade for, men det 

betyder ikke, at vi ikke skal arbejde 

videre, for vi vil altid gerne gøre det 

bedre.

Samlet set viser undersøgelsen, 

at vi har en klub, hvor vi har en rigtig 

god atmosfære, som også greenfe-

espillere sætter stor pris på.

Et af de punkter, som flere gange 

er blevet påpeget, er emnet omkring 

sand i bunkers, både mængden samt 

et mere ens lag på hele banen. Og nu 

hvor vi er ovre tørkeperioden, hvor 

der er brugt meget energi på at få 

sprinkleranlægget til at virke ordent-

ligt (der er skiftet over 70 sprinklere, 

som ikke virkede optimalt), så er 

indsatsen i bunkers nu påbegyndt. 

Et stort arbejde, som vil blive gen-

nemført løbende og vil give en bedre 

oplevelse, når nu bolden får forvildet 

sig ned i sandet.

Tak for de mange svar, samt den 

positive ånd, som I alle bidrager med. 

Åbent hus/Golfens dag

Igen i år har vi afholdt Golfens dag, 

som er en dag, der afholdes i mange 

golfklubber over hele landet, og som 

er lavet i samarbejde med Dansk Golf 

Union. Ud over golfens dag, beslut-

tede vi yderligere at afholde et Åbent 

hus-arrangement, i lighed med det, 

vi med stor succes afholdt i 2017.

Begge dage blev en stor suc-

ces med et rigtigt flot fremmøde, af 

både etablerede golfspillere, samt 

en masse nye, for hvem golfsporten 

skulle afprøves. Vi fik i forbindelse 

med disse dage mange nye ind-

meldelser, specielt til erhvervelse af 

golfkørekortet.

Efter, at vi så, hvor stor succes 

disse 2 dage havde været i foråret, 

besluttede vi at prøve endnu engang 

her lige efter sommerferien. Igen 

blev det en rigtig god dag, frem-

mødet var ikke helt så stort, som på 

de foregående dage, men med en 

meget dårlig vejrudsigt, så må vi sige, 

at fremmødet var tilfredsstillende. De 

3 arrangementer gav ca. 140 besø-

gende.

En stor tak til alle de frivillige, 

som stiller op på disse dage, samt til 

Restauranten og Pro Shop Breinholt-

gård, som alle er med til at gøre disse 

dage mulige.

Spil med dag 

DGU arrangerer hvert år “Spil med en 

ven dag”, og dette var også en dag vi 

deltog i.

Vi ændrede dog lidt i DGU´s kon-

cept, og gjorde det til en hyggedag, 

hvor Breinholtgårds medlemmer, 

kunne tage op til 3 spillere med fra 

andre klubber, uden at skulle betale 

greenfee for dette.

Banerne blev fyldt rigtigt godt 

op, og der var stort set ikke en ledig 

tid tilbage, så det må siges at være et 

tiltag, der blev taget godt imod, og 

vi fik ved samme lejlighed vist vores 

flotte baner frem, for måske nye 

medlemmer.

HOLE IN ONE
Følgende har lavet hole in one i det 

forgangne år – tillykke til dem.

Henning Leth 

21-8-2017 - Skoven hul 5

Marthin J. Jensen 

10-9-2017 - Skoven hul 5

Jacob Kiellberg Andersen 

07-5-2018 - Ådalen hul 2

Jørgen Prisfeldt 

07-5-2018 - Ådalen hul 8

Flemming Slot 

12-5-2018 - Skoven hul 8

Laila Tjørnelund 

30-6-2018 - Ådalen hul 8

Karin Melgaard Nielsen 

07-8-2018 - Sletten hul 9

Torben Jacobsen

23-8-2018 - Sletten hul 4
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NYT FRA BANEUDVALGET
Sommeren er ved at gå på hæld, så derfor skriver vi lige 

et par linjer om hvad der er sket, og hvad der skal ske i 

fremtiden.

Da Fredrik kom til Breinholtgård Golfklub i januar 

havde han en masse ideer til, hvordan vores bane kunne 

komme til at se ud, noget af det første der skete, var at vo-

res forgreens blev meget større,  så indgangen til greens 

er blevet mere synlige, og når vi ser resultatet i dag, kan vi 

ikke andet, end at være godt tilfreds. 

Det er så tanken at alle forgreens skal bruges til vinter-

greens, hvilket sparer vedligeholdelse af de vintergreens 

vi har i dag. Der arbejdes også på nogle specielle måtter 

til vores teesteder, så de også kan benyttes om vinteren.

Og som også er noget nyt, fairways bliver klippet med 

en mørk og en lys side, hvilket giver et flot billede på 

afstand, og det er nemt at finde midten af banen.

Når vi klipper fairways på denne måde, spares der 

rigtig megen klippetid og sammen med robotten på dri-

vingranges er der hentet over 40 mandetimer om ugen.

For at holde vores greens i topform skal de gødes og 

prikkes, alle greens gødes hver 10. dag og hvis det regner 

meget er det hver 5. dag, da gødningen skylles ud.

Fredrik måler på greens hvad de mangler af mikronæ-

ringsstoffer, og med den nye spreder kan han dosere lige 

det de har brug for (ikke for meget og ikke for lidt).

Sommeren har været rigtig hård ved mange golfbarer, 

vores ikke undtaget, derfor har greenkeeperne arbejdet 

på højtryk for at udbedre vores vandingsanlæg, der er 

indkøbt nye sprinkler med større kapacitet, der er nogle 

der er blevet flyttet så de rammer greens bedre, når vi 

er færdig med dette arbejde kan vi klare endnu en varm 

sommer.

Om sommeren bliver alt mandskab brugt til vedlige-

hold af banen, så den altid præsenterer sig flot for med-

lemmer og gæster, og om vinteren er der tid til buskryd-

ning beskæring og opstamning af træer og alle former for 

reparation af området.

Alle bunkers skal udbedres, sand skal påfyldes, kanter 

beskæres og rettes til.

Vores stisystem skal udbedres så de ikke skyller væk 

hver gang det regner, det er tanken at der skal nyt under-

lag på og ovenpå underlaget kommer der knust asfalt, 

det hele vil blive hævet så meget, at alt regnvand vil sive 

ind i græsset, en anden fordel er, at det ikke vil støve på 

de tørre dage. 

Vi arbejder også intenst på forbedring af toiletforhol-

dene på banen.

Og mon ikke der kommer et par projekter mere, inden 

året slutter.

Greenkeeperne og de frivillige har lavet et flot styk-

kearbejde i år, og Fredrik storroser da også det team han 

har i dag.

Til slut vil jeg sige tak til Mogens, Frank, Fredrik og 

hans team for et super samarbejde.

Baneudvalget

Jørn Schultz

ÅRETS GANG MED 
BEGYNDERE
Det har været et rigtigt godt år med rigtig mange nye gol-

fere. De første startede i marts, mens der var 10 graders 

frost. Ellers har man kunnet starte løbende når man har 

haft lyst. Det ser ud til at have været en succes, da det har 

givet væsentlig flere end vi plejer. Det har stillet lidt større 

krav til alle hjælperne i begynderudvalget, da vi har været 

fleksible med hvornår man kunne spille. Det er jo ikke alle 

nye der lige kan få det til at passe med onsdag aften. 

Vi har også haft et turbo hold, hvor man kunne tage 

golfkørekort på under 2 uger. Desværre var der kun 2 på 

holdet, så det var intensiv golf hver dag. Men de klarede 

det flot, og stod til en hcp regulering, første gang de var i 

en match.

Heldigvis har de fleste besluttet, at de vil spille golf på 

Breinholtgård fremover.

Der er også planer om at starte et efterårshold i 

slutningen af september, og så håbe på at vinteren ikke 

kommer for tidligt, så er man klar med golfkørekortet når 

den nye golfsæson igen starter. Eller, man bliver måske én 

af dem der spiller om vinteren. Så spørg på kontoret om 

det bliver muligt.

Onsdagsmachen på stor bane har der været stor 

tilslutning til i år, og mange øvede golfere har været gode 

til at hjælpe de nye i gang. Tak for det.

Da vi jo har haft rigtigt godt golfvejr i sommer, har vi 

undgået aflysninger.

Sidste onsdagsmatch er onsdag den 26. september.

Tak for god opbakning.

Hilsen begynderudvalget
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GOLFINTERESSEN DER BREDTE SIG
Gitte startede med at spille golf i sommeren 2016. Gitte 

blev lokket af en kollega, og da det sidste barn var ved 

at skulle flyve fra reden, var golf en god måde at bruge 

en del af den tid, der før var blevet brugt på børnenes 

fritidsinteresser. Lars (Gittes mand) ønskede ikke at spille 

golf, han går på jagt, flugtskydning, fiskeri og kunne ikke 

finde tiden til golf, også.

Gitte blev med det samme virkelig bidt af golfen. 

Den føromtalte kollega brækkede armen og kunne ikke 

spille golf, men heldigvis var Gitte ikke alene, da der på 

kørekort-holdet var andre spillere som gerne ville spille. 

Derigennem blev kendskabet til Inga og Holger – et fan-

tastisk ægtepar – etableret, og der blev spillet en del med 

dem. Inga har desværre været ude med en knæskade, 

men kontakten skal helt sikkert genoptages. Udover Inga 

og Holger blev der også etableret kontakt med Hanne 

Berggreen og i dag spiller vi fast sammen hver tirsdag, 

sammen med et par andre piger.

Gitte opfordrede alle på sin vej, til at spille golf – også 

mand og børn :-)

Til golfens dag i foråret 2018, var mand, datter og svi-

gersøn med på golfbanen. Ingen af dem skulle spille golf!!

To dage efter golfens dag meldte Marlene sig til 

kørekort og 1 måned efter fulgte Lars og Dennis trop. De 

tre er nu også udstyret med golfkørekort og der er blevet 

investeret i udstyr, sko mv. 

Vi er alle blevet fantastisk modtaget i klubben – og 

specielt onsdagsmatcherne er et super initiativ for nye 

golfere. Alle er venlige, tålmodige og yderst hjælpsomme 

både med oplæring i golfreglerne, hvordan lukker man 

igennem og hvilket jern der er godt at bruge i de forskel-

lige situationer.

Samtaleemnerne omkring middagsbordet har plud-

selig fået et andet indhold, så nu bliver begreberne som 

stance, fairway, rough, putting og mange andre udtryk, 

hyppigt diskuteret og afprøvet på golfbanen.

Lars har dog stadig gang i skydning og fiskeriet, og 

er derfor flex-medlemskabet på Ådalen en rigtig god 

mulighed. Dennis og Marlene har valgt det fulde med-

lemskab – så vi har masser af muligheder for at få spillet 

med hinanden og andre fra klubben.

Gitte Ulsø Madsen

UDFLUGT TIL 
ROYAL OAK 
Lørdag den 9. juni tog 31 glade golf-

spillere fra Mandags pigerne på tur til 

Royal Oak Golfklub, hvor vi havde en 

dejlig varm dag på de smukke baner 

ved Jels sø. Efter lidt forsinkelse i 

forhold til det aftalte tidspunkt drog 

vi ud på golfbanen, hvorfra vi kunne 

nyde udsigten over søen, hvor folk 

padlede afsted i kajakker og badede 

i søens anlagte pool - en rigtig skøn 

dag sammen med positive, dejlige 

piger. 

Rita Jeppesen

Mandagspigerne på tur.
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MANDAGSPIGERNE
Vi er en klub i klubben med 70 med-

lemmer

Klubben blev startet i 2000 af 

Christel Kromann, Karen Frederiksen 

m.fl., de er dog ikke længere med-

lemmer i klubben. Klubben startede 

som en klub der kun spillede 9 huller 

og uden handicap begrænsninger, så 

også nye golfere havde mulighed for 

at blive medlem af en klub i klubben 

på Breinholtgård.

I dag er vores populære klub 

både en 18 og 9 hullers klub som 

spiller om mandagen med starttider 

for 18 huller fra 14.30 til 16.15 og 9 

huller fra 17.00 til 17.45, vi er mellem 

35-40 der deltager hver mandag. 

Vi er en klub med masser af glade 

medlemmer, som kommer utrolig 

godt ud af det med hinanden, det 

er virkelig rart at være medlem af 

Mandagspigerne. Den sidste mandag 

i hver måned har vi vores månedlige 

match med præmier og fællesspis-

ning i restauranten.

Vi har 2 årlige udenbysmatcher, 

med efterfølgende spisning og præ-

mieoverrækkelse. Vores sæson går 

fra april til september. I november 

mødes vi til vores årlige julefrokost, 

her får vi en lækker menu og hygger 

med sang og spil. Mandagspigerne 

er en klub der ikke skal give over-

skud, så derfor ydes der tilskud til 

både udenbys matcher og julefrokost.

Mandagspigerne har p.t en vente-

liste, hvilket er ærgerligt da vi gerne 

vil have nye golfere i gang så de kan 

blive en del af vores klub.

Mandagspigerne har ingen 

bestyrelse, men en styregruppe på 

3 medlemmer som består af Hanne 

Johansen, Bente Klausen og Ulla Høy.

Yderligere oplysninger findes 

på vores hjemmeside, som kan 

findes under “Klubber i klubben” på 

golfklubbens hjemmeside eller på 

www.123hjemmeside.dk/mandagspi-

gerne. 

Bedste klub hilsner

Ulla Høy

RADISEKLUBBEN
Radiseklubben er en klub af golfspil-

lende ægtefæller, der mødes hver 

onsdag formiddag til en golfmatch 

med efterfølgende social hygge i re-

stauranten. Vi giver hinanden kamp 

til stregen med stablefordmatcher og 

puttekonkurrencer. Indimellem kryd-

rer vi golfoplevelsen med alternative 

spil, hvor vi har præmier til vinderne. 

Vi kommer på udflugter til Club 

nr. 1 banerne, hvor vi efter matchen 

mødes til lidt mad og drikke. I år går 

udflugterne til Vejle og Haderslev.

Årets højdepunkt er vores 3 

dages udflugt. I år gik turen til Thy - 

en Djævlegolftur. Vi spillede Mor sø 

Golfbane, Nordvestjysk Golfbane 

og Sydthy Golfbane. Det var virkelig 

djævelsk - udfordrende baner, kupe-

ret terræn, roughs med højt græs og 

søer, der skulle forceres. Men med 

en fantastisk smuk natur omkring os. 

Vi havde 2 dejlige overnatninger på 

Hotel Limfjorden, så vi kunne samle 

kræfter til næste dags strabadser.

Radiser på udflugt til 

Nordvestjysk Golfklub

Radisesæsonen afsluttes med vores 

generalforsamling. Efter afsyngning 

af vores Radisesang klares forma-

lia - dagsorden, valg af bestyrelse 

m.m. Vi kårer årets vindere indenfor 

stableford og putning, og der er fine 

præmier. Derefter er det tid til en god 

middag og hyggeligt samvær.

Nogle radiser kan ikke få nok af 

golf. De mødes vinteren igennem til 

en gang onsdagsgolf.  

Første onsdag i december, er der 

tradition for at alle radiser mødes til 

gløgg og æbleskiver efter en trekøl-

lematch. Vi får ønsket hinanden en 

glædelig jul.

Radiseklubben er en klub, hvor vi 

både dyrker golfspillet og det sociale. 

Lyder det tiltalende? Så er der nu 

mulighed for at komme med. Vi har 

plads til yderligere 3-4 ægtepar. 

Ring til vores formand Holger Ole-

sen på tlf. 40174433 

Radisebestyrelsen
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PINK CUP / 
BLUE CUP

Søndag den 27. maj var 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 Ameri-

kansk Lotteri med 181 gevinster som 

vores 123 sponsorer havde doneret. 

Vi indsamlede i alt 41.653 kr, et beløb 

som vi er meget glade for og stolte 

af. Beløbet var dog ikke stort nok til 

at de to vindere Lise Johansen i A-

rækken og Dorit Prisfeldt i B-rækken 

kommer med til Landsfinalen

Vi håber at se jer igen i 2019 og 

gerne mange flere, hvis matchkalen-

deren har plads til det, så bliver Pink 

Cup/Blue Cup afviklet søndag den 

26. maj 2019 – så sæt allerede nu et X 

i kalenderen og kom og vær med til 

at støtte den gode sag.

Hanne Johansen

GRÆSHOPPERNE HAR 20 ÅRS 
JUBILÆUM
Klubben i klubben, Græshopperne 

har 20 års jubilæum i år. Klubben blev 

startet i 1998 af daværende medlem 

Erik Smith, Erik’s handicap var for højt 

til at blive medlem af en af de andre 

eksisterende klubber, derfor startede 

han sin egen klub, en klub som skulle 

være for både kvinder og mænd, 

uden handicap begrænsninger og 

med det sociale i højsædet. 

Det første år havde klubben ikke 

over 20 medlemmer, bestyrelsen 

bestod af en formand og en kaserer.

Erik Smith døde i 2002, og Aksel 

Olsen blev formand, bestyrelsen blev 

udvidet til 3 medlemmer og senere 

til 5 medlemmer, ligesom medlems-

tallet blev udvidet løbende. I 2006 

havde klub ben 60 medlemmer, og 

man blev pålagt ikke at optage flere. 

60 medlemmer blev grænsen, det 

betød at man hurtigt fik en lang 

venteliste.

Aksel Olsen førte klubben videre 

i Erik’s ånd, 2 kvinder og 2 mænd på 

hver bold så vidt det var muligt og 

aldrig ægtefæller i samme bold.

Ved sæsonafslutningen 2013 

stoppede Aksel Olsen som formand 

og jeg tog over som formand. Besty-

relsen og jeg har herefter forsat klub-

ben uden de store ændringer, dog 

har vi fået hjemmeside, fast kontin-

gent og ikke mindst efter en fore-

spørgsel fået tilladelse til at udvide 

medlemstallet til 72 medlemmer, 

dette skete fordi vi i en årrække har 

haft en meget lang venteliste . Vi har 

stadig en venteliste, men bestyrelsen 

er enige om, at det nuværende med-

lemstal er det maximale vi kan være, 

til de starttider vi har fået tildelt.

Græshopperne har stadig med-

lemmer der har været med i alle 20 

år, vores jubilæum vil naturligvis blive 

fejret med spil og fællesspisning.

Er der BGK medlemmer der 

ønsker optagelse i Græshopperne 

kan man finde oplysninger på vores 

hjemmeside www.123hjemmeside.

dk/graeshopperne.

Jørgen Høy

Susanne Westeraa og Helle Østergaard.

ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERING 
Vi har siden den 1. maj spillet rigtig 

mange matcher i året 2018’s ægte-

par/samlever turnering, hvor der er 

38 par opdelt i grupper med 6 eller 

5 par i hver gruppe hvor man spiller 

mod de andre i samme gruppe. Det 

vil sige at der totalt i de 7 grupper i 

hele turneringen inden den 9. sep-

tember skal spilles i alt 105 matcher. 

Der har været super solskin og 

sydlandske temperaturer i år så det 

har været en god golfsommer.     

Det er en meget hyggelig match-

form, der giver nogle gode timer, 

sammen med andre par, der har no-

genlunde samme antal tildelte slag, 

og under konkurrencemæssige vilkår. 

Turneringen slutter af med en 

selvstændig afslutningsmatch den 

15. september, hvor der er 29 til-

meldte par.

Afslutningsdagen slutter af med 

en dejlig middag, hvorunder der 

er præmieuddeling både for den 

løbende turnering og dagens lidt 

specielle turnering.

Turneringsudvalget takker alle-

rede deltagerne for dette års turne-

ring og håber på gensyn næste år. 

Tag også gerne nye par med næste 

år, så vi bliver endnu flere.

Bente & Henning Vestergaard

Jette & Per Nørsten 
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For 10. gang blev den store Junior-og Ynglinge rangliste-

turnering “Titleist & Footjoy West Coast Masters 2018” 

afholdt i uge 27.

Der var 69 deltagere, 13 piger og 56 drenge, heraf var 

1 pige og 11 drenge fra Breinholtgård.

Vejret var fint, vekslende skydække og temperaturer 

mellem 16 og 20 °C, men en hård vind gjorde det svært 

for de unge spillere, specielt om lørdagen, hvor middel-

vinden nåede hastigheder på 10 – 12 m/s.

Banen stod rigtig skarp, greens var hurtige og fairways 

var grønne, trods den tørre sommer. “Thumbs up” til 

greenkeeperne.

Det lykkedes igen!

En stor tak til alle der hjalp til (over 90 frivillige hjælpe-

re var i aktion). Specielt forcaddierne havde et par travle 

dage med at lokalisere boldene. 

En stor tak til titelsponsor Titleist og Footjoy. En stor 

tak til øvrige sponsorer, til baneejeren, greenkeeper sta-

ben, restauranten og Pro-Shoppen.

Fredag den 6. juli – Get Together

Ca. halvdelen af deltagerne, mange forældre, ledsagere 

samt tilskuere mødte op fredag eftermiddag for at del-

tage i Get Together arrangementet.

Første punkt på programmet var Masters Par-3 turne-

ringen med start på runde 1 kl. 15:30.

Grillen blev gjort klar til det store grill-party på terras-

sen. Da alle havde fået noget at spise, orienterede Stepha-

nie Bertelsen om Golf College i USA, noget der kunne få 

de unge golf-talenter til at lytte.

Arrangementet sluttede ved 21:30-tiden med over-

rækkelse at præmier i de respektive konkurrencer.

Masters Par-3 turneringen

Masters Par-3 er et holdspil (Sokrates), hvor 2 “amatører” 

spiller sammen med en af de unge “elite” spillere.

Der var 19 hold til start, fordelt på to starttider (15:30 

og 16:15), heraf var de 3 hold sammensat af “elite” spillere.

Vinder blev Team Dahl (Carsten Dahl, Linda Dahl sam-

men med Mathias Siig Mortensen, Skærbæk Mølle Golf-

klub) med 55 slag foran Team Wemmer (Karin Andersen 

og Dieter W. Andersen sammen med Christian K. Bundga-

ard, Esbjerg Golfklub) med 57 slag.

Elite-rækken blev vundet af Mathias Siig Mortensen, 

Jeppe Heide Bank Olesen og Tobias Heide Bank Olesen 

med 54 slag.

Under de 2 runder på par 3-banen blev der lavet 2 

Hole in One’s. Nicolai Dahl på hul 1 og Jeppe Heide Bank 

Olesen på hul 7.

En stor tak til turneringens sponsor Brdr. Færgemann 

og Guldsmedien.

Putte cup-turnering for turneringsdeltagerne

37 deltog i den indledende slagspilskvalifikation over 18 

huller. De 8 bedste (med scores på 28 – 30 slag) gik videre 

til den afsluttende cup-turnering (hulspil).

Vinder blev Morten Porsholdt Dam, Breinholtgård Golf 

Klub med Nicolai Rossau, Odense Golfklub som runner 

up. Morten vandt en Scotty Cameron putter.

En stor tak til turneringens sponsor Titleist & Footjoy.

Speedgolf

Banen var i år gjort lidt mere publikumsvenlig med bedre 

oversigtsforhold, men den kraftige blæst gjorde det til en 

lidt kølig oplevelse.
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Der var fire 3-mands hold, der kæmpede mod uret.

Vinder blev Morten Porsholdt Dam, Jonathan Sø-

rensen og Fredrik Thrane, alle fra Breinholtgård Golf 

Klub med tiden 2:45:15 minutter, hvilket var 4½ sekund 

hurtigere end Emil Lønstrup og Søren Jacobsen, Odense 

Golfklub samt Nicolai Dahl, Breinholtgård Golf Klub, som 

kom ind i tiden 2:49:45 minutter. 

Lørdag morgen startede selve turneringen

Banen var sat utrolig flot op. Greenkeeperne havde været 

tidligt oppe og kl. 7.30 var alt klar, hjælperne var på plads 

og der blev startet ud på både Skoven og Sletten. 

Den kraftige vind satte dog sit præg på dagens scores. 

Middelscoren om formiddagen lå på 87,03 (banens par = 

71). Det “sværeste” hul var hul 17 (par 4) med en mid-

delscore på 5,59 og det “letteste” hul var medvindshul-

let, hul 12 (par 5) med en middelscore på 5,03. Det var så 

svært for spillerne, at de var ret frustrerede over deres 

scores. Om eftermiddagen blev det en smule bedre, men 

ikke noget synderligt godt. Middelscoren lå stadigvæk 

alt for højt på 85,70. Det “sværeste” hul var denne gang 

hul 7 (par 4) med en middelscore på 5,53 og det “letteste” 

hul var stadigvæk medvindshullet, hul 12 (par 5) med en 

middelscore på 5,13. Efter 1. runde var det frustration, vi 

kunne se, i spillerne. Efter 2. runde var det nærmere af-

magt og det var til at grine af. Det var bare rigtig svært og 

for de spillere, som spillede her, er det ikke hverdagskost 

med sådanne scores. Der fik de en lektion i golfspil ved 

vestkysten.

Dagens bedste runde stod Mikkel Baagø Rasmus-

sen fra Kolding Golfklub for. Mikkel gik en imponerende 

runde i banens par – 71 slag.

Den kraftige vind gav også visse udfordringer for 

opsætningen af reklameskilte, blomster, hole in one 

præmier, teesteds markeringer og m.m. Jacob og Jakob, 

som var blevet for gamle til selv at deltage i turneringen, 

havde friskt taget opgaven som “baneservice”, som klarer 

opsætning af ovenstående samt opfyldning af depoter, 

servicering af hjælpere og spillere m.m. De måtte have de 

store sandsække i gang for, at de flotte Titleist-teesteds-

markeringer ikke fløj væk og godt med snor til at binde 

alting fast.

Som altid var der puttekonkurrence hele weekenden 

for tilskuere, forældre, medlemmer store som små og 

Frugt/Grønt boden med gode råvarer fra Ejgil Loklindt 

var igen en succes. Vi pakkede selv varerne på gården ved 

Ejgil Loklindt og bestemte stort set selv, hvad vi ville have 

og hele salget gik ind i regnskabet ved Titleist & Footjoy 

West Coast Masters. Stor tak til Ejgil Loklindt.

Søndag den 8. juli, runde 3

Vinden havde lagt sig lidt, dog ikke mere end at der sta-

dig var problemer med at styre boldene.

36 drenge og 9 piger klarede cuttet til runde 3, heraf 4 

drenge fra Breinholtgård Golf Klub.

Middelscoren faldt til 82,14. Det “sværeste” hul var 

igen hul 17 (par 4) med en middelscore på 5.22 og det 

“letteste” hul var igen – igen medvindshullet hul 12 med 

en middelscore på 4,76.

Vinderne af speedgolf.

Henrik’s Autoservice

Henrik Søndergaard
 Smedevej 19
 6710 Esbjerg V
 Telefon: 7515 1955
 Mobil: 4052 0946
E-mail: h.autoservice@tdcadsl.dk
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BLOMSTERHUSET

Blomster er vores passion



Drengerækken

Ved start af 3. runde var det kun 5 slag der skilte de første 

9 spillere, så der var således lagt op til kamp om 1. plad-

sen. BGK’s Morten Dam startede ud på 5. pladsen. Efter to 

par på de to første huller avancerede Morten til 3. pladsen 

og spændingen var intakt. Morten nåede også at snuse til 

anden pladsen, men med 3 boogies på de sidste 4 huller, 

sluttede han på 6. pladsen. Mathias Siig Mortensen fra 

Skærbæk Mølle førte turneringen med et slag efter hul 17, 

men med en dobbelt boogie på hul 18, måtte han “nøjes” 

med en anden plads. Hans nærmeste modstander Nicolaj 

Søberg, Smørum Golfklub sluttede af med et par og 

vandt dermed TWCM 2018 med 1 slag.

Nicolai Dahl lå på en delt 20. plads efter runde 2 og 

sluttede på en delt 11. plads. Jeppe Thybo lå på en 32. 

plads efter runde 2 og sluttede på en 21. plads. Mads 

Munkgaard Pedersen lå på en delt 23. plads efter runde 2 

og sluttede på en delt 31. plads.

Pigerækken

BGK havde en spiller, Lærke Møller-Jensen, med i turnerin-

gen. Lærke klarede desværre ikke cuttet til om søndagen. 

Vinderen af pige-rækken TWCM 2018 var en genganger. 

Natacha Høst Husted, Smørum Golfklub forsvarede titlen 

foran Mette Janum Linkhusen, Sæby Golfklub. Natacha 

brugte 244 slag mod Mettes 248.

Både Natacha Høst Husted og Nicolaj Søberg er fra 

Smørum Golfklub, så det var med en dobbeltsejr til Smør-

rum Golfklub, at turen gik østpå igen. På gensyn i 2019.

Efter hovedturneringen sluttes TWCM af med en 

Shoot Out turnering, hvor der også spilles om rigtig flotte 

præmier. Shoot Out turneringens deltagere er den bedste 

i pigerækken samt de 6 bedste i drenge- og pigeræk-

ken under ét, endvidere en wild card spiller udtaget ved 

lodtrækning blandt de spillere, der klarede cuttet. Wild 

card’et gik til Mette Janum Linkhusen, Sæby Golfklub.

Der bliver spillet på hul 18 fra forskellige startsteder. 

Efter 1. runde udgik 4 spillere, efter 2. runde udgik 2 spil-

lere. Finaledeltagerne var nr. 2 fra pigerækken Mette Ja-

num Linkhusen og nr. 1 fra drengerækken Nicolaj Søberg. 

Sidstnævnte vandt, og tillykke til ham.

En dejlig weekend sluttede med præmieoverrækkelse 

af de mange flotte præmier.

I, som hjælper til, er dem, som gør forskellen på TWCM 

og mange andre ranglisteturneringer. Med godt humør, 

hjælpsomhed og arbejdsomhed kommer vi langt sam-

men. Tusind tak for jeres deltagelse. 

Vi skiller os også ud ved at have “udenomsaktiviteter”, 

som bl.a. en par-3 turnering for juniorer, som ikke del-

tager i TWCM. Turneringen blev sponseret af Tømrer- & 

Vinduescenter Esbjerg. Nr. 3 blev Izak fra Lyngbygaard, på 

2. pladsen kom Phillip, BGK og turneringen blev vundet af 

Noah, BGK. På billedet herunder, ses Phillip få overrakt 2. 

præmien af Jesper Pedersen.

På trods af lidt færre deltagere lykkedes det os igen i 

år at tjene en god skilling ind til BGK’s juniorafdeling og 

SOS Børnebyerne.

Stor tak til mine med-udvalgs-kammerater, som i år 

var med nogle nye ansigter, Jesper Mølleskov Pedersen, 

Jacob Kiellberg og Jakob Dam. Og til de “gamle” og 

rutinerede vil jeg gerne sige en rigtig stor tak for endnu 

en vellykket turnering. Stor tak til Frank Atkinson og Niels 

Erik Jensen.

Tak for i år og på gensyn i 2019

På vegne af TWCM-udvalget

Pernille Porsholdt Dam

Se alle de gode og sjove billeder fra turneringen på 

hjemmesiden: www.bggc.dk/turneringer/twcm/twcm-2018

TWCM mestre 2018: Natacha Høst Husted og Nicolaj Søberg.
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LØSNING PÅ REGELKONKURRENCE VED PINK CUP 2018 

Mange medlemmer har efterlyst løsningen på vores konkurrence - den kommer her:  (Husk nye golfregler næste år!)

At markere bolden er noget af det, man gør oftest på en golf-
bane, men hvor bør man egentlig lægge markeringsmærket?

Man bør lægge det 
umiddelbart bagved 
bolden (dvs. på den 

side af bolden, der er 
længst fra hullet)

Man bør lægge det 
umiddelbart foran 

bolden (på den side af 
bolden, der er tættest 

på hullet)

Det er der ingen regler 
om, så det bestemmer 

man selv

Hvilket af følgende tre udsagn er korrekt? Bolden skal altid 
droppes om, hvis den 
ruller og kommer til 
hvile tættere hullet 

end, hvor den lander

Bolden skal altid 
droppes om, hvis den 
ruller ind på en green 

eller ind i en hazard og 
kommer til hvile der

Bolden skal altid 
droppes om, hvis den 
ruller ud i roughen og 
kommer til hvile der

Du er løbet tør for bolde efter 15. hul, og på teestedet på 16. hul 
tilbyder din medslagspiller dig at låne nogle af sine. Du takker 
ja, og spørger samtidigt, om du må låne hans driver, idet du lige 
vil prøve den, nu hvor runden er ved at være slut. Det er helt OK 
for din medslagspiller. Har du handlet i overensstemmelse med 
reglerne?

Nej, det er i strid 
med reglerne at 
bruge bolde og 

driver tilhørende din 
medslagspiller

Nej, det er i strid med 
reglerne at bruge 

driveren, men du må 
til gengæld gerne 
bruge hans bolde

Ja, du må gerne bruge 
både bolde og driver

Må man bruge en afstandsmåler (der alene kan måle afstand) 
undervejs i runden? Ja, man må altid bruge 

en afstandsmåler, så 
længe den kun kan 

måle afstand

Det kommer an på, 
hvad lokalreglerne 

siger; hvis de 
tillader brugen af 

afstandsmåler, er det i 
orden, ellers ikke

Man må aldrig bruge 
en afstandsmåler, 

da det er et kunstigt 
hjælpemiddel

Hvis man undervejs i runden er i tvivl om, hvilket jern man skal 
slå mod green, må man så helt venskabeligt bede sin medslag-
spiller om et råd?

Ja, golf er en 
gentlemansport, 

så man må 
naturligvis godt i al 

venskabelighed bede 
om et råd

Nej, det må man 
ikke; man bliver 

diskvalifi ceret for at 
snyde

Nej, det må man ikke; 
man idømmes to 

straff eslag

Din bold ligger i et areal med blå pæle. Du ved godt, at du må 
tage lempelse uden straf, men den ligger egentlig meget godt, 
så du kunne godt tænke dig at spille den, som den ligger. Må du 
det?

Ja, altid
Ja, medmindre der 

er sort top på de blå 
pæle

Nej, aldrig

Din bold (Nike) ligger på green. Du vil gerne markere og løfte 
den og erstatte den med din favorit-putte-bold (Titleist), og 
putte med den i stedet. Vil der være nogen straf for det? 

Nej Ja, ét straff eslag Ja, to straff eslag

Din bold ligger to meter fra green, og du vil putte ind. Der er 
et turfhul i din spillelinje. Må du inden slaget lægge turfen (der 
ligger et par meter derfra) på plads i turfhullet?

Ja
Nej, det koster ét 

straff eslag
Nej, det koster to 

straff eslag.

Din bold ligger to meter fra green, og du vil putte ind. Der er et 
boldnedslagsmærke på green i din spillelinje. Må du inden sla-
get reparere dette boldnedslagsmærke?

Ja
Nej, det koster ét 

straff eslag
Nej, det koster to 

straff eslag

Må du inden dit putt fra green reparere nogle spikemærker i din 
puttelinje? 

Ja
Nej, det vil koste ét 

straff eslag
Nej, det vil koste to 

straff eslag

Du slår desværre i ren nervøsitet et luftslag fra teestedet. Luft-
trykket fra køllen får dog akkurat bolden til at rulle ned fra 
tee’en. Du lægger bolden op på tee’en igen og slår et slag. Hvil-
ket nummer slag var det?

Slag nummer to Slag nummer tre Slag nummer fi re

Din bold ligger på green, og du adresserer den. Inden du får 
igangsat slaget, tager vinden bolden, og den ryger i hul. Hvad 
nu?

Bolden er i hul uden 
straf

Bolden er i hul med ét 
straff eslag

Du skal genplacere 
bolden med ét 

straff eslag

Din medspiller snakker højt i mobil lige ved siden af dig, mens 
du slår et slag. Hvad er straff en? To straff eslag Ét straff eslag

Som udgangspunkt 
ingen straf (etikette-

overtrædelse)

Du slår din bold fra fairway og ud i vandet. Det samme gør din 
medspiller. I tager begge lempelse med straf fra vandhazarden 
og dropper korrekt fri. Hvem af jer skal nu slå først?

Den, der slog først før 
(fra fairway)

Den, hvis bold i 
vandhazarden lå 
længst fra hullet

Den, hvis bold efter 
droppet ligger længst 

fra hullet

Hvor mange bolde må man maksimalt have med på en runde? 10 14 Der er intet maksimum

Din bold ligger i en vandhazard lige op og ned ad en gul pæl. 
Der er ingen lokal regel om pæle. Er det OK at fj erne pælen, 
inden du slår (pælen er meget nem at fj erne)?

Ja
Nej, det koster ét 

straff eslag
Nej, det koster to 

straff eslag

Du foretager et prøvesving i din spillelinje. Er det i orden?

Ja, altid

Ja, men kun hvis det 
ikke medfører en 
reel forbedring af 

spillelinjen

Nej, aldrig: Du får to 
straff eslag

Du har et putt på 10 cm og putter nonchalant med kun én hånd. 
Er det OK?

Ja
Nej, det koster ét 

straff eslag
Nej, det koster to 

straff eslag
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SYDVESTTJYSK GOLFMARATONMESTERSKAB 2018 
Jo, jo det lykkedes skam at få gen-

nemført de første Sydvestjyske 

Mesterskaber i Golfmaraton i BGK 

den 23. juni 2018. 30 golfspillere i alle 

aldre og af begge køn, fra Gyttegård, 

Holsted, Ho og Breinholtgård Golf-

klubber havde taget udfordringen 

op, og gennemførte 3 x 18 hullers 

Stableford turnering på trods af det 

meget omskiftende og lidt lunefulde 

vejr på dagen. Reelt den sidste dag 

med vedvarende regn inden den 

netop forgangne meget varme og 

dejlige sommer. 

Første start var kl. 05:30, anden 

start var kl. 10:10 og tredje start var 

kl. 14:50. Alle runder blev gennemført 

i trebolde og havde en gennemsnit-

lig varighed på 3 timer og 35 minut-

ter. Vinder i damerækken blev Lærke 

Larsen fra Gyttegård Golfklub og 

vinder hos herrerne blev Per Wilton 

fra Breinholtgård. 

Vinderne vandt begge et gol-

fophold for to personer på TorreMi-

rona Golf Ressort i det nordøstlige 

Spanien.

TorreMirona Golf Resort var ho-

vedsponsor for mesterskabet. Derud-

over bidrog Golfstore Breinholtgård, i 

samarbejde med golffirmaet Wilson, 

og Bo Bedre Esbjerg til at præmie-

bordet var yderst velassorteret.

Stor tak til KD Selskaberne og ikke 

mindst greenkeeperne på Brein-

holtgård Golf Klub og Restaurant 

Breinholtgård.

Samlet resultatliste kan findes i 

link på klubbens turneringsliste på 

GolfBox.

I forbindelse med afslutningen på 

dagen modtog BGK  mange tilkende-

givelser om, at arrangementet skulle 

forsøges gentaget i sæson 2019. Hvis 

det bliver aktuelt, vil det blive den 

22. juni 2019. Sæt derfor allerede nu 

et foreløbigt kryds i kalenderen på 

denne dato.

Kim Meyer

HAR VI FÅET ET HUSDYR?
Jeg havde en dag en pudsig og sjov 

oplevelse på Ådalen 7, med vores 

søde Mikkel ræv.

Mikkel lå på lur i green-bunkeren, 

men da min bold ramte greenen, løb 

den fluks op af bunkeren og efter 

min bold. For at undgå at den stak 

af med bolden valgte jeg at slå en 

ekstra bold. 

Og det virkede. Den legesyge 

ræv vendte rundt, og løb i stedet 

efter bold nummer 2 - og nød i den 

grad at lege med bolden, den både 

rullede på bolden, skubbede til den, 

tog bolden i munden og puttede sig 

godt ovenpå den. Ja, det var næsten 

synd at tage dens nye legetøj fra den 

igen.

Linda Dahl
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ÅRETS KIK-MATCH
Sidste år vandt Lørdagshandicapperne KIK matchen 

(klubberne i klubben matchen), når man vinder får man 

en pokal og derudover retten/pligten til at arrangere mat-

chen det efterfølgende år, hvilket blev gjort den søndag 

den 19. august.

Der var 112 deltagere som repræsenterer mange af 

Breinholtgårds klubber i klubben, der var dog 4 klubber 

som slet ikke stillede med nogen deltagere, hvilket er 

ærgerligt, da det jo er en turnering hvor vi kan lære hinan-

den at kende på tværs af vores klubber.

Vi startede ud i tørvejr, men der gik ikke ret lang tid før 

regnen stod ned i stænger og varede resten af matchen. 

Det ødelagde dog ikke deltagernes humør og kampvilje.

Matchen sluttede af med spisning i restauranten og 

uddeling af præmier til de gode (heldige) spillere samt 

uddeling af pokalen til vinderne fra Mens Section, som 

hermed har vundet retten/pligten til arrangere matchen i 

2019 – vi glæder os allerede.

Tak til Lørdagshandicapperne for en god og veltilret-

telagt match.

Hanne Johansen 

Mens Section - eller Torsdagsherrerne - blev vinder af Klub i 

Klubben matchen 2018.

Vejret indbød ikke til fotografering denne dag!

KLUBMESTERSKAB 2018
Klubmesterskaberne blev afholdt den 25. og 26. august 

2018. 

70 havde tilmeldt sig mod 63 sidste år, men i Junior 

Pige, Dame og Midage Dame rækken var der mindre end 

4 tilmeldte. De tilmeldte i Junior Pige og Midage Dame 

rækken blev flyttet til Dame rækken og klubmesterska-

berne kunne derefter gennemføres i 8 rækker mod 7 

sidste år.

Vejrudsigten varierede meget i ugen op til klubme-

sterskaberne, mest til den våde side. Lørdag kom der 

mange byger, men det var stort set stille og fint vejr 

mellem bygerne. Søndag lagde ud med en kraftig byge 

med regn og hagl, som tog pavillonen/starterteltet ved 

Skovens hul 1. Pavillonen steg til vejrs med starter og 

spillere hængende efter sig. Pavillonen kom knækket ned 

og kan desværre ikke bruges mere, så vi skylder Frank 

og Pro-Shoppen en ny pavillon og en stor undskyldning, 

men derefter var vejret ganske fint. Selvom starterteltet 

var væk, sørgede Roar Hansen for, at tiden blev overholdt 

og en lille “starter” til dem, som havde lyst og måske 

skulle dulme nerverne.

Der er grøde i græsset igen, så banen stod flot, dog 

med enkelte bare pletter der vidnede om sommerens 

tørke. Greens har stået rigtig flot hele sæsonen, og til 

klubmesterskaberne var de tromlet og klippet endnu 

mere og måske endnu bedre. Stimpmeteren var på 11,5 . 

Det var fantastisk at putte på og det var en stor fordel at 

følge game-planen om at ligge neden for hullet for at 

undgå de svære nedad puts.

Afviklingen forløb planmæssigt. Igen var der en del 

hjælpere i aktion med scorerapportering, således at stil-

lingerne løbende kunne vises på INFO-skærmene samt på 

et TV i restauranten.

Karen Andersens baneservice var skiftet ud med 

Jettes Baneservice, da Karen havde valgt at stille op ved 

klubmesterskaberne. Jette fik en god vejledning fra Karen 

og det var ikke til at sætte en finger på det nye service-

team. Jette Christensen serverede kaffe og kage, frugt 

og slik for spillere og hjælpere. Der blev ikke sparet på 

servicen, når de spillere, der gerne ville have en lille en 

til at rette lidt op på spillet med, kom forbi. Det forlyder, 

at der blev skålet med de fleste hold – det var dog ikke 

Jette, der stod for den service. 

Efter 74 birdies, 649 pars, 997 bogeys, 764 dobbelt-

bogeys eller det der var værre, var de 2 runder slagspil 

gennemført og mestrene fundet i Junior Drenge, Senior 

Dame, Senior Herre, Veteran Dame og Veteran Herre ræk-

kerne. Mestrene i MidAge Herre, Dame og Herre rækkerne 

kunne først kåres efter søndagens semifinale og finale i 

hulspil.

Der var stor spænding om resultatet i en del af ræk-

kerne inden vinderne var fundet.

I Junior Drenge rækken (5 deltagere) lagde Nicolai 

Dahl sig i spidsen efter 1. runde med 76 slag foran Vitus 

Duelund Jepsen med 85. Nicolai Dahl holdt stilen i 2. 
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runde med en 74’er og vandt med 150 slag foran Mads 

Munkgaard Pedersen med 164.

I Senior Dame rækken (4 deltagere) kom Susanna 

Lauridsen ind med en 87’er foran Carina Stig med en 90’er 

efter 1. runde. Susanna Lauridsen holdt fast og vandt, 

efter en 89’er i 2. runde med 176 slag foran Carina Stig 

med 186

I Senior Herre rækken (7 deltagere) førte Peter Skjær-

bæk efter 1. runde med 82 slag foran Marthin J. Jensen 

med 86 og Per Birkelund og Brian Lauridsen med 87 slag, 

men Brian Lauridsen kom stærkt i 2. runde og vandt med 

165 slag foran Peter med 167, men der var spænding om 

udfaldet lige til det sidste.

I Veteran Dame rækken (8 deltagere) førte Grete Lar-

sen efter 1. runde med 91 slag foran Lilli Frøkjær med 96. 

Hanne Hansen kom stærkt igen med en 95’er i 2. runde 

mod 104 i den første, men det var ikke nok. Grete Larsen 

vandt med 190 slag foran Lilli Frøkjær med 196 og Hanne 

Hansen med 199 slag.

I Veteran Herre rækken (20 deltagere) førte Lars O. 

Hansen efter 1. runde med 82 slag foran Per Christensen 

med 86. Stillingen holdt efter 2. runde, Lars O Hansen 

vandt med 162 slag foran Per med 167.

I Midage Herre rækken (7 deltagere) blev Niels Peder-

sen en sikker vinder af de 2 runders slagspil, men der var 

tæt løb mellem 4. og 5. pladsen, men Anders Bjørnhardt 

fik 4. pladsen med 177 slag mod Michael Hjermgart med 

178 slag på 5. pladsen. Det blev således Niels Pedersen, 

Jakob Kristensen, Brian S. Carlsen og Anders Bjørnhardt, 

der gik videre til søndagens semifinaler i hulspil. I semi-

finalerne vandt Brian over Jakob med 2/1 og Niels vandt 

over Anders med 5/4. I finalen vandt Niels Pedersen over 

Brian med 7/6.

I Dame rækken var der kun 5 deltagere, Min Guldberg-

Hansen, Lærke Møller-Jensen, Emma Mølleskov Pedersen 

og Pernille Thomsen gik videre til hulspillet om søndagen, 

Pernille Porsholdt Dam trak det korte strå. I semifinalerne 

vandt Lærke over Emma med 6/5 og Pernille vandt over 

Min med 2/0. I finalen vandt Lærke Møller-Jensen over 

Pernille med 2/1 og blev årets klubmester i damerækken, 

selvom Lærke blot er 14 år.

I Herre rækken (14 deltagere) var der tæt løb. Jeppe 

Thybo og Morten Porsholdt Dam lagde sig i spidsen efter 

1. runde med 75 slag foran Jacob Lykke-Kjeldsen der 

kom ind med en 76’er. De kunne dog ikke helt holde fast, 

Søren Gammelgaard kom ind med en 74’er foran Rasmus 

Lykke-Kjeldsen og Jakob Porsholdt Dam med en 75’er i 2. 

runde. Det samlede resultat af de 2 runder blev således: 

Rasmus Lykke-Kjeldsen indtog 1. pladsen med 153 slag 

foran Jakob Porsholdt Dam og Jeppe Thybo med 154 og 

Morten Porsholdt Dam med 155 slag. Junior Drenge ræk-

ken kan kvalificere sig til søndagens semifinale sammen 

med Herre rækken og da Nicolai Dahl gik de 2 runder i 

150 slag blev det følgende 4, der gik videre: Nicolai Dahl, 

Rasmus Lykke-Kjeldsen, Jakob Porsholdt Dam og Jeppe 

Thybo. I semifinalen vandt Rasmus over Jakob med 4/3 og 

Nicolai vandt over Jeppe med 4/2. I finalen vandt Rasmus 

Lykke-Kjeldsen over Nicolai med 3/2.

Stort tillykke til alle klubmestre og tak for 2 gode og 

spændende golfdage på Breinholtgård.

Det var dog lidt ærgerligt, at så mange af dem som 

havde spillet sig til en præmieplacering, valgte ikke at 

deltage i præmieoverrækkelsen og afslutningen på en 

dejlig weekend. 

Restauranten var nu stadigvæk godt fyldt og mange 

var tilbage for at hylde vinderne og slutte weekenden 

godt af, hvor Niels Erik Jensen fik overrakt en buket blom-

ster og lovning på en Grimbergen for sin store indsats 

igen – igen.

Tusind tak til spillerne for deltagelse og mindst en lige 

så stor tak til alle de frivillige hjælpere.

Niels Erik Jensen og Pernille Porsholdt Dam
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CHARLOTTE BØVING PÅ BREINHOLTGAARD

På vegne af Breinholtgaard Golf Klub og Erhvervsklub 

bød Karin Thybo velkommen til en aften med foredrag af 

Charlotte Bøving.

Charlotte blev vel modtaget af et stort fremmøde af 

forventningsfulde gæster.

På et stort lærred fremviste hun fakta om sit fore-

drag. Et imponerende CV blev listet op. Og, som hun selv 

sagde, så havde døgnet somme tider ikke timer nok.

Hendes interesse for lægegerningen, som hun har 

drevet nu i 20 år, må nok tilskrives hendes mor, der selv 

var læge i mange år. 

Efter en håndboldkarriere, der sluttede med skader, 

blev der skiftet til golf. Og allerede efter 1. sæson i Varde 

Golfklub blev hun klubmester. 

Golfen er en del af sundheden, idet den giver frisk luft 

med gåturene. Opøver balancen, koncentrationen og ud-

holdenheden. Foruden det sociale, som hun fremhævede 

som væsentlig for vores sundhed.

TV-serien “Lægen flytter ind” er jo en stor del af Char-

lottes liv. Allerede 2 sæsoner på DR1. Her hjælpes alle i fa-

milien når Charlotte “flytter ind”, selvom det måske kun er 

én person i denne familie det handler om. Og i år har DR2 

taget over med det nyeste. Hun påstår at mænd “lyver” 

om bl.a. hvor meget de spiser!! Kvinder “underdriver” an-

dre ting!! I øvrigt er det nye program nomineret til en titel 

i år. En anden ting hun tilføjer er, at hun er meget direkte 

i sin tilgang, det være over for patienter, tv-kendisser og 

andre, som hun vil hjælpe.

Kommende tv-udsendelser er på vej. Bl.a. om psykia-

tri, skærmtid og støj, ligesom der også er turné sam-

men med Susse Wold med foredrag om organdonation. 

Fremhævet af Charlotte som et stort problem. Desuden 

er en tv-serie på vej med Sebastian Klein, Bidt, Brændt og 

Stukket, som havde forskellige udfordringer undervejs.

På det personlige plan, har Charlotte en tarmkæft-

diagnose, uhelbredelig, og hun venter på hjælp fra tyske 

læger. Hendes bog er udkommet med titlen “Jeg lever 

med en udløbsdato”.

Afslutningen på foredraget var et par citater:

• Gør det der virker, og det der dur.

• Indfør gode vaner, selv om det er fravalg af mange 

ting.

• Det er evnen til at ville, der fostrer viljen til at kunne.

Det er værd at bemærke at, Linh og Tri serverede en 

meget lækker kyllingesalat med et glas til før foredraget, 

som en del af arrangementet.

Stor applaus til Charlotte.

Ulla Laursen

Omkring 75 gæster og klubmed-

lemmer overværede det interes-

sante foredrag med Charlotte 

Bøving i golfklubben.
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JUNIOR CUP
Den 13. maj blev der spillet Junior Cup i Juniorafdelingen, 

hovedsponsor for arrangementet var GF Forsikring der 

havde sørget for flotte præmier. Junior Cup er en turne-

ring for alle medlemmer under 18 år med et handicap 

under 36. Man bliver delt op i pige- og drenge rækker, og 

man spiller mod nogle på sin egen alder og samme køn.

Der blev spillet 18 hullers slagspil fra scratch, så den 

der brugte færrest slag vandt rækken og gik videre til 

landsdelsfinalerne. Ved landsdelsfinalerne spiller man det 

samme bare mod spillere fra andre klubber, der også er 

gået videre i deres række. Det blev følgende spillere fra 

Breinholtgård der gik videre til landsdelsfinalen:

Drenge:

U12 – Rasmus Thygesen

U14 – Thomas Guldberg Nielsen

U15 – Oliver Lund Willumsen

U16 – Mads Munksgaard Pedersen

Piger:

U12 – Clara Pedersen

U14 – Julie Pedersen

U15 – Perle Thrane

Efter en god runde på golfbanen var der mad i restau-

ranten for alle deltagere med efterfølgende præmieover-

rækkelse. Der var mange og flotte præmier til alle der 

havde spillet med.

Oliver Lund Willumsen

RIBE AMT JUNIOR TOUR 2018
Ribe Amt Junior Tour består af følgende klubber: Brein-

holtgård, Esbjerg, Fredericia, Kaj Lykke, Holsted, Skære-

bæk Mølle, Vejen og Varde. Da Henne Golfklub desværre 

ikke kunne stille med nogen Juniorer og ville holde en 

pause, var vi i år så heldige at få to nye hold med. Holsted 

Golfklub, som tidligere har været med, og Fredericia Golf-

klub, der var med i 2017 et par gange for at se, om det var 

en turnering for dem. Det var det heldigvis, og vi er stolte 

af at kunne samle 8 klubber til turneringen.

Der spilles om 35 point pr. runde, og der spilles otte 

runder. Alle, der er frigivet til stor bane, kan spille med.

Den 15. april startede vi op i Holsted. Selvom Holsted 

ikke selv havde nogen juniorspillere med, kunne vi få lov 

til at låne banen. Breinholtgård Juniorafdeling havde 14 

spillere med ud af de 60, der stillede til start. Vi fik 8 point 

med hjem på en meget god og svær bane, så det var en 

rigtig god start på sæson 2018.

Den 12. maj gik turen til Vejen Golfklub. Denne gang 

var vi 17 spillere afsted - fem spillere fra 19-21 år. Det er 

dejligt, at de gode spillere stadig gerne vil være med og 

bakker op; det er rigtig godt for sammenholdet, og for 

dem, der lige er frigivet, så de kan se, hvad træning kan 

gøre. Jeppe Thybo i handicap 1,2 er et af de store forbil-

leder. Denne gang var vi 76 spillere i alt, og vi fik hele 17 

point med hjem.

Den 10. juni skulle vi til Varde Golfklub. Vi var 17 spil-

lere afsted og 75 spillere i alt. Varde Golfklubs baner står 

altid flot og grønne hele året rundt og er en populær 

bane for vores juniorer.

Vi kom derfra med 6 point og en total på 29 point fra 

de tre første matches; bare ét point mere end Kaj Lykke, 

så 1. pladsen og pokalen kom med hjem til Breinholtgård.

Den 26. juni gik turen til Skærbæk Mølle Golfklub. Af 

de 68 spillere, der stillede til start, var vi repræsenteret af 

15 spillere denne gang. Skærbæk Mølle er en utrolig flot 

bane at spille på, men det er også en bane, hvor mange 

skal tænke sig om og måske bruge sin driver lidt mindre. 

Det er altid hyggeligt at besøge Skærbæk Mølle - de har 

ingen restaurant, men de stiller altid op med grillen på 

terrassen og griller pølser til spillere og forældre. På det 

19. hul skal der slås 65 meter over en sø at for ramme en 

tømmerflåde. Mange bolde går i søen, men heldigvis FORTSÆTTES…
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har vi altid en stor pose søbolde 

med hjemmefra. Vi kom derfra med 

7 point; det samme som Kaj Lykke, 

stadig foran med 1. point.

Den 11. august skulle der startes 

op efter en lang sommerferiepause. 

Vi skulle spille i Fredericia, en bane 

som mange af vores juniorer ikke 

havde spillet på før.

Vi havde hele 18 spillere med til 

start denne gang, hvilket var rigtig 

flot, da der jo stadig var sommerferie 

for dem, der gik i skole. 62 spillere 

stillede til start, men vi kun fik lov at 

spille i 2 timer, før vi måtte udsætte 

det i 1½ time pga. lyn og torden. Vi 

brugte pausen på at spise og hygge 

os - så kunne vi også komme lidt 

hurtigere hjem. Selvom det blev en 

lang dag, fik vi lavet 6 point og er nu 

2 point foran Kaj Lykke, som vi skal 

til den 8. september. Vi spiller på 

Esbjerg den 30. september, hvorefter 

vi slutter RAJT 2018 på hjemmebane 

den 6. oktober. Stillingen er tæt, så 

de tre sidste matcher  bliver spæn-

dende, og vi håber og tror på, at vi 

stadig har førstepladsen og pokalen i 

klublokalets skab den 6. oktober.

Holdleder Jesper Mølleskov Pedersen

JUNIOR DISTRIKTS TOUR 2018
Så er sæsonen 2018 næsten slut og 

vi mangler kun én afdeling af Junior 

Distrikts Tour (JDT) som er den 9. 

september på Fredericia Golf Club. 

Denne sæson har vi haft 10 deltagere 

med i 4 årgangsrækker, hvor vi har 

spillet 6 turneringer. Dette har ført 

til en masse fine resultater, her kan 

nævnes 6 førstepladser, 4 andenplad-

ser og 5 tredjepladser.

Året startede ud med en lang kø-

retur til Sct. Knuds Golfklub i Nyborg 

til en kold omgang golf på en bane 

hvor der stadig blev spillet til vinter-

greens og fra vinterteesteder. Det til 

trods, indbragte det 2 førstepladser 

og 2 tredjepladser. To uger senere og 

i meget bedre vejr spillede vi på Kaj 

Lykke Golfklub med 2 førstepladser, 1 

andenplads til følge. 

Sidst i maj var vi på Esbjerg Golf-

klub, hvor vi spillede på Myretuen, 

her hentede vi 2 tredjepladser. Inden 

vi gik på sommerferie var vi i Åbenrå, 

hvor det blev til 1 førsteplads og 1 

andenplads. I august kom vi igen 

ud på en lang køretur til Odense 

Golfklub, hvor 5. afdeling blev spillet 

her blev til 1 første-, 2 anden- og 1 

tredjeplads.

I hver årgang kvalificerer de 8 

bedste spillere sig til super-cuppen, 

som spilles i efterårsferien. Inden 

sidste spillerunde har vi 8 spillere 

som går videre.

Hvis vi får en fantastisk slutspurt 

til den afsluttende match i Fredericia, 

så kan vi ende med at have alle 10 

spillere med til super-cuppen, og så 

vil det have været en helt igennem 

fantastisk sæson.

Martin Thygesen
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Den 1. juni tog vi af sted fra Breinholtgård i 3 minibus-

ser. Vejret var super og humøret var højt. Vi kom alle i 

busserne og så gik turen mod Husodde camping. Efter 

vi var faldet til i hytterne, var der dømt rundboldkamp 

ved stranden. Vi kom tilbage til hytterne og fik slappet af 

efter kampen. Husformændene fik sendt en fra hver hytte 

over for at lave mad, og igen var vi samlet, til aftenhygge. 

Nogle hoppede i badetøjet og gik på stranden, andre kig-

gede bare på at de badede.

Dagen efter blev en fra hver hytte sendt over for at 

lave morgenmad. Til morgenmaden fik vi programmet 

for dagen og vores hold til dagens golfrunde. Turen gik 

mod Horsens golfklub, og vejret var i den grad med os. 

De ”små” mødte os derude da deres tur først startede om 

lørdagen.

Ude på golfbanen blev vi serviceret af Horsens golf-

klubs søde baneservice med banesandwich, saftevand og 

chokolade. Banen stod godt og alt i alt var det en fanta-

stisk oplevelse at spille i Horens. 

Da vi kom tilbage til campingpladsen hoppede vi alle 

i badetøjet og hoppede i vandet på stranden. De “store” 

juniorer gik op for at spille minigolf, mens de ”små” junio-

rer gik i hytterne for at slappe af efter en lang og varm 

dag.

Vi samles til aftensmad og snakken gik om dagens 

golfrunde og hvad der skulle ske senere og dagen efter. 

Så var der bål hvor vi ristede skumfiduser og snobrød. 

De “uartige” juniorer hoppede i badetøjet endnu en 

gang, mens de andre sov. Lille Jesper var gået over i vores 

hytte, alt lys var slukket og der var helt stille, så han var 

gået igen og sagt til de andre voksne at vi sov, og dagen 

efter kunne vi alle grine af det.

Søndag morgen spiste vi morgenmad og fik igen da-

gens program. Vi spillede i Stensballegård golfklub. Mads 

Pedersen havde stået for noget kortspils træning og sjove 

spil. Igen kom vi ud på en bane i rigtig god stand, og vej-

ret var super, måske lidt for varmt. Da vi kom ind gik turen 

mod Breinholtgård igen. Vi kunne alle tage hjem med at 

smil på læben og en skøn oplevelse med i baggagen. 

På vegne af alle juniorerne vil jeg sige en stor tak til 

Lille Jesper, store Jesper, Claus, Allan og Martin.

Perle Thrane

WEEKENDTUR 2018
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VENNEMATCH
Fredag den 20. april var der ven-

nematch for Breinholtgårds junior-

spillere og venner. Breinholtgårds 

egne juniorer havde taget deres 

venner med til en hyggelig dag på 

Breinholtgårds baner. Vi var mange 

spillere der havde taget vores venner 

og bekendte med på golfbanen. De 

mindre børn spillede på par 3-banen, 

mens de store børn og unge spillede 

9 huller på Ådalen.

For mit vedkommende havde jeg 

taget én ven og to veninder med. 

Efter en kort introduktion på driving-

range for de nye deltagere, hvor 

Juniorudvalget og Cheftræner Frank 

Atkinson gav gode råd, slog vi ud på 

Ådalens ottende hul. Mange smil og 

grin senere kom vi tilbage til klubhu-

set med en fortrinlig score, som rakte 

til en fin 2. plads.

Vennematch er en super måde at 

introducere golfens verden til venner 

og kommende medlemmer, arrange-

mentet gav da også et nyt medlem til 

Juniorafdelingen.

Mads Bolding

BEDSTEFORÆLDRE MATCH / 
ÅRGANGSMATCH

Jeg var til bedsteforældre match med 

min bedstefar den 11. maj. Bedste-

forældrematch er en Greenesome-

match, hvor spillere i klubben kan

tage deres børnebørn med, 

og hvor spillere i Juniorafdelingen 

kan tage deres bedsteforældre 

med. Både min bedstefar og jeg er 

medlemmer i BGK, og det var faktisk 

også ham der fik mig til at starte med 

at spille golf. Matchen var for både 

golfere og ikke-golfere. 

Der var 34 spillere tilmeldt og der 

blev spillet par-3 match, 9-huls match 

og 18-huls match, jeg selv spillede 

par-3 match. Vi mødtes alle sammen 

på putting green hvor vi fik udleveret 

vores scorekort og fik at vide hvem 

der skulle gå sammen. Det var rart at 

være sammen med en person man 

kendte og godt også at lære nogle 

helt nye spillere at kende. 

Da vi spillede,  skiftedes vi til at 

slå til bolden, både min bedstefar 

og jeg havde nogle gode slag. Efter 

matchen var der saft, kaffe og kage 

på terrassen med efterfølgende 

præmieoverrækkelse. Det var dejligt 

at alle fik en præmie uanset hvilken 

placering man kom på.

Morten Sørensen

32  MedlemsNyt · September 2018



SOMMER
CAMP

Sommer Camp var i år, som sædvan-

ligt en stor succes for både de unge 

og lidt ældre juniorer i BGK. 

Efter alle var ankommet mandag 

middag og aflastet deres bagage, 

mødtes vi alle i klublokalet, hvor vi 

fik lidt praktisk information omkring 

turen, samt en hilsen fra Mogens. 

Efter et par ord fra Mogens, kom 

vores nye greenkeeper, Frederik, han 

startede med at fortælle lidt om hans 

job i klubben, og viste os derefter 

over til alle de store maskiner ved 

greenkeeper gården. Med hjælp fra 

et par af de andre greenkeepere, 

viste og fortalte han om et par af 

maskinerne, som de sammen bruger 

dagligt. 

Derefter spillede vi alle 18 hullers 

“Socrates” på Sletten/Ådalen. Første 

bold slog ud klokken 13.15, og der-

efter de andre. Socrates bragte både 

gode scores, regnvejr og måske en 

smule hjælp fra Pedro. 

Så var det blevet tid til at opsætte 

de telte, som vi sammen skulle sove i. 

Det var overraskende svært at samar-

bejde om et enkelt telt, selvom vi var 

helt op til 6 personer der hjalp. Trods 

kampen med teltene, formåede vi at 

sætte alle 3 telte op, inden de voksne 

havde varmet grillen helt op.

Fra grillen fik vi alle en go’ grill-

pølse og et sæt ribs. samt et glas 

saftevand, hvilket vi vidst alle havde 

brug for, efter den lange runde og 

teltopsætningen derefter.

Med tanken fuld, benene opvar-

met og jern valgt, bevægede vi os 

over mod par-3 banens hul 5 og for-

beredte os på at spille et par runder 

speedgolf. 

Efter en god omgang speedgolf, 

havde de voksne klargjort et golf-

kongespil, hvor vi konkurrerede mod 

hinanden, om hvem der var bedst til 

at ramme de andres bolde med sin 

egen. Endnu en sjov, og lidt udfor-

drende aktivitet. 

Cirka kl. 22 var banen til natgolf 

opsat, og holdene var blevet lavet. 

Natgolf var igen i år en succes. Det 

er overraskende svært at ramme en 

green, hvor man kun lige kan se et 

enkelt lys i flaget. Men det virkede 

ikke helt sådan for Oliver Lund Wil-

lumsen, der på dagens allerførste 

slag, slog sin lysbold lige ned i hullet, 

og lavede en hole in one. Tillykke 

med det, Oliver.

Da alle var blevet færdig med de-

res runde natgolf, var det ved at være 

tid til at børste tænder og lægge os 

ind i teltene. Efter lidt tid, var alle de 

mindre juniorer faldet i søvn, mens 

de store sad i teltet og spillede spil 

en lille time. 

Kl. 8 tirsdag morgen blev alle 

juniorerne vækket. Derefter havde vi 

halvanden time til at spise morgen-

mad, rydde vores ting i teltene op 

og til sidst, pakke teltene sammen 

igen. Derefter havde Frank og Claus 

forberedt nogle ting, som vi skulle 

træne med dem. På rangen fik vi mu-

lighed for at slå med nogle specielle 

køller og træningsredskaber, som fx 

en gammel kølle med et køllehoved 

lavet af træ, og en driver fyldt med 

sand i skaftet. 

Ved 12-tiden havde vores maver 

igen brug for noget lækkert mad. Og 

det havde restauranten også sørget 

for. Med mad i maven, var tiden ble-

vet til en masse mere træning på ran-

gen. Derefter havde Frank og Claus 

forberedt en runde “Cross-country 

golf”, som var ret sjovt, da vi både fik 

lov til at slå over vejen, slå over træer 

og gå en hurtig runde mere.

Da alle var færdig med deres 

runder, var sommer camp 2018 ved 

at være ovre, efter endnu et sjovt og 

lærerigt år. 

Thomas Guldberg Nielsen
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BOLD OPSAMLING PÅ BREINHOLT GÅRD
Fredag, den 17. august, mødtes 30 juniorer og nogle for-

ældre op på Breinholtgård til boldopsamling. Vi mødtes 

kl. 15.45, hvor vi fik en lille briefing, om hvordan det skulle 

foregå. 10 minutter senere gik vi alle mod søen mellem 

Skovens hul 2 og Skovens hul 7.

Da vi nåede frem til søen, var det bare at hoppe i det 

dejlige søvand og få nogle bolde op. Der var skyfri him-

mel og dejlig varmt vejr, så der var ingen undskyldning 

for ikke at tage en svømmetur. Nogle hoppede i med det 

samme og begyndte at lede, mens andre lige skulle finde 

modet frem, før de hoppede i. 

Efter en halv time var alle dog i søen og i gang med 

at lede. Når man så fandt en bold, kastede man den bare 

op på bredden. Her blev de samlet op af en af dem, der 

sorterede boldene. Pro V1’erne og Pro V1x’erne blev smidt 

i en spand for sig, alle andre bolde blev smidt i en anden 

spand.

Efter et par timer blev alle kaldt op. Så gik turen mod 

klubhuset igen. Da vi kom tilbage til greenkeeper-gården, 

stod der en greenkeeper, der havde fået den ære at spule 

det værste mudder af juniorerne. Derefter gik alle ind for 

at få et velfortjent bad. Kl. 19 var der lækker aftensmad i 

restauranten bestående af pommes frites, røde pølser og 

brød, inklusive ketchup og remoulade.

Efter en hyggelig eftermiddag og aften endte vi med 

at have samlet 2400 bolde op, hvorfra alle fik 60 bolde + 

10 stk. Pro V1’ere.

Det endte med at være en hyggelig og vellykket bold-

opsamling endnu et år.

Theodor Philip Bjergager

GOLF OG REVY
Fredag den 7. september mødtes vi til golf og revy.

Vejrudsigten var ikke alt for god, regnvejr det meste af 

dagen. Da vækkeuret ringede, stod det også ned i stæn-

ger, så regntøj og skiftetøj blev pakket sammen og lysten 

var ikke alt for stor.

Vi mødtes til morgenmad i restauranten kl. 8.00 – det 

regnede stadig.

Pernille Dam bød velkommen til de 91 deltagere og 

præsenterede dagens program:

• Morgenmad

• Golfmatch, der blev afviklet som en Sokrates hold-

match

• Spisning i Musikhuset

• Revy

Erik Haldan, Esbjerg Ugeavis, bød også velkommen og 

takkede for det gode samarbejde mellem alle de involve-

rede parter, der gør det muligt at afvikle dette arrange-

ment.

Leif Fabricius fortalte om Esbjerg Revyen og gav hans 

første monolog som Ella.

Efter morgenmaden var det tid til at begive sig ud på 

de enkelte starthuller, og heldigvis var regnen nu stop-

pet og det holdt tørvejr under hele matchen. Vi havde en 

dejlig og hyggelig runde, hvor der også var tid til et par 

pitstop undervejs.

Kl. 17.30 mødte vi så op i Musikhuset til velkomst og 

overrækkelse af præmier til de tre bedste hold.

Herefter spisning af en dejlig 3-retters menu, og så 

var det tid til revyforestillingen. Alt i alt en dejlig dag og 

aften, som vi gerne deltager i en anden gang.

Hanne Johansen

Revy-vinderne: Lars Gadeberg, Shane Wienecke, Hanne Esbjerg 

Feldberg og Mette Gadeberg.

34  MedlemsNyt · September 2018



GIRLS 
“IN BETWEEN” 
GOLFERS 2018
Søndag den 2. september 2018

Så fik vi skudt vores nye junior-/yng-

linge turnering i gang, en turnering 

KUN FOR PIGER i alderen 12-22 år og 

med et hcp. mellem 10 og 36.

Idéen til turneringen fik vi i 

starten af juni måned - det at skabe 

et rent pigemiljø, for piger sådan lidt 

midt i mellem, som endnu ikke helt 

er klar til at spille ranglisteturnerin-

ger, men som er på rette vej ned i 

hcp., og samtidig stadigvæk godt vil 

gå og hygge sig, uden der går alt for 

meget konkurrence i det.

Turneringen var oprindelig tænkt 

som en turnering opdelt i 2 rækker 

over 27 huller.

På grund af den sene udmelding 

omkring turneringen, og måske også 

sammenfald med andre arrangemen-

ter, ja, så fik vi kun få tilmeldinger til 

turneringen, men nok til at gennem-

føre i én række. Alle spillede Stable-

ford med fuld hcp.

Ved ankomst blev alle piger budt 

velkommen til Breinholtgård og fik 

udleveret en Goodie Bag med en lille 

personlig velkomsthilsen.

Vi startede ud med at spille 

Skoven – Sletten. Servicebilen med 

snolder, vand, Müslibar og Spangs-

berg flødeboller, kørte i fast rutefart 

på banen til stor glæde for pigerne, 

som syntes, det var helt fantastisk. Ef-

ter de første 18 huller var der frokost 

i restauranten, hvorefter matchen 

fortsatte på Ådalen, hvor de sidste 9 

huller blev spillet.

Efter matchen, var der præmie-

overrækkelse i klubhuset med rigtig 

mange flotte præmier fra lokale 

sponsorer, som gjorde det muligt, 

at vi kunne sende alle pigerne hjem 

med præmier. 

Julie Pedersen vandt matchen, 

samt tættest flaget på 2 af par-3 hul-

lerne. 

Perle vandt tættest flaget på 4 af 

par-3 hullerne.

Det blev en rigtig hyggelig dag 

med flot solskinsvejr og godt humør i 

alle boldene. 

Stor tak til alle sponsorer, som 

gjorde dette muligt.

Med den ros fra både spillere 

og forældre, som vi modtog for 

arrangementet, kan vi næsten ikke 

vente med at komme i gang med at 

planlægge næste års turnering. Nu 

har vi nogle gode ambassadører i pi-

gerne og deres forældre, så vi håber 

at vende tilbage til næste år i den 

oprindelige turneringsform.

Så snart vi kender datoen for 

næste års turnering, så vil vi, i god 

tid, melde dette ud til juniorafdelin-

gerne landet over, og håber som sagt 

på at vi ser mange flere deltagere til 

næste år.

Jesper Pedersen

En stor del af deltagerne fik præmier med hjem fra Girls “In Between” matchen.
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BREINHOLTGÅRD ERHVERVSKLUB

A/S Erik Andersen

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

ART Service

Blue Water Shipping A/S

BO BEDRE

Breinholtgård Golf Klub

Comtec Int. ApS

Danske Bank

Deloitte

Estate Robin Th ybo - Esbjerg

ESVAGT A/S

Europcar

EY P/S

Falck Safety Services

FC Consult Esbjerg ApS

GlasPartner

Golfstore Breinholtgård

Handelsbanken

Hans Sme

Henning G.Kruse Holding

IAT Base & Energy

Jesper’s Gardiner

Jyske Bank

Lørdagsesserne

Martinsen

Minkfarmen Bjørnly

Nordic Fish A/S

Nykredit

PauLis A/S

Rambøll Energi

RC Plast A/S

SYDBANK

Team Freight 

Tømrer & Vinduescenter Esbjerg

Ugeavisen Esbjerg

Vestjydsk Bogføringsbureau ApS

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

Wagner Consult Int. ApS

West-Marine A/S

World Marine Off shore A/S

VI STØTTER UNGDOM OG ELITEN
I BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

Ønsker også dit fi rma at være medlem af Breinholtgård Erhvervsklub 

– kontakt da formand Robin Th ybo på mobil: 4091 6964, mail: rth@estate.dk

eller medlemskontakt, Jesper Vohs Nielsen på mobil: 5338 5342, mail: jvn@bgke.dk


