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Bestyrelsen 
Vi var en ny bestyrelse, da sæson 2017/2018 gik i gang for et år siden. 4 helt nye ansigter og en rokering, 
så kun Karin havde den plads, hun normalt havde haft. Karin havde så til gengæld i fjor siddet på den post i 
11 år. 

Vi skulle lære hinanden at kende og vi skulle hver især lære/finde vores opgaver i klubben og i bestyrelsen.  

Vi er meget forskellige og har hver vores ”gang” i klubben, hvilket jeg mener er en stor fordel for os og for 
hele klubben. 

Vi havde mange ideer om aktiviteter og arbejdsopgaver, som vi gerne ville have søsat. Vi har så også kon-
stateret, at tiden flyver afsted og ting tager tid, så vi har slet ikke nået alt det, vi gerne ville - men vi er i 
gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter og ideer 
Vi har et ønske om at gøre gode ting 
for ALLE medlemmer. Vi vil gerne 
tilbyde forskellige ting, både sports-
ligt og socialt og vi vil gerne have, at 
der udbud til alle.  

Vi laver aktiviteter for at gavne fæl-
lesskabet og det sociale. 

Ud over de turneringer, som Turne-
ringsudvalget har beskrevet i beretningen, kan vi nævne Pro-
Shoppens modeshow og ”Golf Gavner”-arrangementet med 
Charlotte Bøving, som aktiviteter uden for banen og Golf og 
Revy, som jo både er sportsligt og ikke mindst socialt. 

I som medlemmer er jo fantastiske til at arrangere gode ting. Her 
kan jeg bl.a. nævne Ægtepar-turneringen med ca. 40 par, Pink 
Cup/Blue Cup og Klub i Klub turneringen, som man også kan læse om i vores Aktivitetsfolder, som ud-
kom første gang i 2018 



Generalforsamling den 22-11-2018  

Formandens beretning  22-11-2018  
 

Breinholtgård Golf Klub,  Kokspangvej 17 - 19  6700 Esbjerg V     info@bggc.dk     Tlf. 7511 5700    www.bggc.dk 

Fil: 181122_generalforsamling_formandens-beretning.docx Side 2 af 5
 

Ny i Golf 
Vi har haft stor aktivitet i ”Ny i Golf”.  

Efter Golfens Dag og 2 gange Åbent Hus i 
løbet af sæsonen og Kajs energiske tilgang til 
afdelingen, har vi haft næsten 90 igennem Ny 
i Golf forløbet. 

”Ny i Golf”-udvalget/-hjælperne har hjulpet 
vores nye medlemmer på alle dage og alle 
tidspunkter. ”Ny i Golf” har hjulpet til, at alle 
har fået muligheden for at komme godt ind i 
vores klub. 

”Ny i Golf”-beretningen ligger jo på hjemmesiden, så jeg vil blot sige stor tak til Kaj og Kajs overordnede, 
Ruth og alle jeres fantastiske hjælpere for en kæmpe indsats. 

Vi har stadigvæk behov for flere medlemmer. Vi må gøre samme gode indsats i Ny i Golf i næste sæson - 
med start allerede nu. Men vi har også behov for flere medlemmer med DGU kort. 

Indsatsen i år har betydet, at vi har haft 100 flere indmeldelser end sidste år. Vi skal så sørge for, at udmel-
delserne udebliver.  

10 – 12 procent af medlemsskaren stopper hvert år af forskellige årsager – og sådan er det i alle klubber. Vi 
vil gøre vores til, at vores klub og vores omgivelser og faciliteter forbliver et sted, hvor man har lyst til at 
være - med en god bane og med det sociale miljø i højsæde. 

Juniorafdelingen 
Juniorafdelingen har igen 
haft en sæson med mange 
gode aktiviteter. 

Hvis I har læst juniorud-
valgets beretning, har I 
også læst, at der er ved at 
ske en udskiftning i udval-
gets medlemmer. 

Helle Pedersen har efter 7 
sæsoner i udvalget valgt at stoppe. Helle har været den 
faste klippe, som har sørget for alt det praktiske i service-
afdelingen med saftevand, frugt, kage, mad og meget 
mere har fungeret til UG. 

Jesper Mølleskov Pedersen stopper efter 8 sæsoner, hvor han bl.a. har haft ansvar for RAJT og deltaget i 
alt fra SommerCamp og Weekendture. 

Og til slut er det Rikke Porsholdt Thrane, som har valgt at stoppe. Rikke har gjort en kæmpe indsats de sid-
ste 11 år i juniorafdelingen og jeg tror, at der er mange børn og unge, for der har jo været mange igennem 
afdelingen, som kommer til at savne hende. 

Helle, Jesper og Rikke ”Jeres børn er simpelthen blevet for store”. Men I skal vide, at I har været fantasti-
ske og jeg vil gerne sige jer tusind tak for jeres indsats.  

Jeg håber stadigvæk, at der er arbejde i jer, når I har pustet ud efter så mange år – vi har jo også opgaver 
andre steder i klubben. 
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Det er selvfølgelig vemodigt at sige farvel til nogen, men heldigvis er der gode afløsere på plads og Claus 
Mølleskov Pedersen og Frank Atkinson er der stadigvæk, så I sammen kan videreføre glæden og aktivite-
terne i juniorafdelingen. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med det nye udvalg. 

Eliteafdelingen 
I år lykkedes det vores dame-hold 
at opnå oprykning til 1. division. 
Kæmpe stort tillykke og som bil-
lederne viser, var der stor jubel.  

Herrerne var så tæt på, men kla-
rede det ikke. De er gået i gang 
med træningen, for at oprykningen 
kan lykkes til næste år. 

Mathias Gladbjerg, som er vores 
Pro, har haft en sæson med 10 top-10 placeringer på Nordic Golf Leaque, men desværre er det ikke nok til 
at avancere til Challenge Tour. 

Tak til Erhvervsklubben for samarbejdet omkring junior og elite. 

Klub i Klubben 
Klub i Klubben er en stor del af BGK. KiK har mange medlemmer 
og mange, hvis ikke alle, klubber fungerer godt. Der er et utrolig 
godt socialt liv i Klub i Klubberne – og det er rigtig godt.  

KiK er en vigtig del for at få et netværk og nogle medspillere, og 
vi skal derfor også sikre os, at nye medlemmer kan blive en del 
fællesskabet – enten i KiK eller ved ”Netværksgolf”, som nok skal 
hedde noget andet i næste sæson. 

Den hyppigste årsag til, at golfspillere stopper med at spille golf 
er, fordi de ikke har nogle at spille med. 

Banen 
Jeg har en lille video, som skal være introduktionen til det næste emne. 

”Jeg er her ikke så tit om morgenen, så jeg ved ikke helt, om det ser sådan her ud på Breinholtgård eller 
om det bare er sådan, det ser ud ved Ryder Cup”. Videoen viser klipning af fairway, hvor 8-9 greenkee-
pere kører ved siden af hinanden. 

Jeg har allieret mig med Fredrik Engstrøm, som vil fortælle lidt om, hvordan året er gået fra hans udkigs-
post og Fredriks første år på Breinholtgård. 

Stor tak til Fredrik og hans greenkeeperstab for det gode arbejde på banen i denne sæson. 

Fredriks indlæg og orientering om banen, ligger uden for generalforsamlingen og formandens beretning. 



Generalforsamling den 22-11-2018  

Formandens beretning  22-11-2018  
 

Breinholtgård Golf Klub,  Kokspangvej 17 - 19  6700 Esbjerg V     info@bggc.dk     Tlf. 7511 5700    www.bggc.dk 

Fil: 181122_generalforsamling_formandens-beretning.docx Side 4 af 5
 

Kommende aktiviteter 
Vi er allerede godt i gang med de nye reg-
ler, som træder i kraft 1. januar 2019. 

Kim Meyer har sørget for, at der er udbudt 
regelundervisning 5 gange inden jul. Der er 
pladser endnu, hvis I ikke har fået jer til-
meldt. 

Der er også ved at blive lagt den sidste 
hånd på de nye lokalregler. 

Og nu hvor december nærmer sig, tør jeg vist godt love, at der også kommer en regel-julekalender med ga-
ver, som man kan vinde.  

Inden sæsonstart sker der også det, at opsætningen i golfbox ændres til, at du vil få tildelt det tee-sted, som 
passer til dit handicap. Det er lidt sandhedens time. 

Golfbox vurdere, hvor du bør tee ud fra. Ændringen og dermed opfordringen sker for at give de bedste for-
udsætninger for et godt flow på banen, og for at tilpasse spillet til hver enkelt spiller, hvilket også kan be-
tyde, at man har lyst til at spille golf i længere tid. 

Du kan altid selv fravælge tee-stedsvalget og selv vælge tee-sted.  

Klubmesterskaberne har vi også været i gang med at kigge på. Vi har valgt, at der i den kommende sæson 
skal afholdes et slagspilsmesterskab og et hulspilmesterskab. 

Turneringsbestemmelserne er ved at blive pudset af og bliver offentliggjort til sæsonstart. Vi har et håb 
om, at vi kan lave et hulspilmesterskab, som har indledende og kvalificerende matcher i løbet af foråret og 
sommeren. 

Frivillige 
Mange frivillige hjælpere kendetegner 
Breinholtgård Golf Klub.  

Til Titleist & Footjoy West Coast Masters 
er vi 80-90 hjælpere, når vi afholder Gol-
fens Dag eller et arrangement for en skole 
med 100 børn, så er vi 20-25 hjælpere. 

I er rigtig mange, der allerede nu gør en stor 
indsats i klubben. 

Vi har både store og små opgaver, som vi 
gerne vil have udført og vi mener, at det er 
de små ting, der gør den store forskel. 

Så det er dejligt at se, at der allerede er et ”grønt team” i gang, som lige har vinterpyntet krukkerne ude 
foran og at der arbejdes på en Vinterarbejdsdag på banen, hvor vi som medlemmer kan give en hånd med 
og samtidig have en hyggelig dag.  

Jeg er rigtig glad for, at Jette Christensen har indvilliget i at være koordinator på dette projekt og få sat ting 
i system. Jette vil kontakte jer, som enten via Golfspilleren i Centrum eller på anden måde har tilkendegi-
vet, at I vil på listen over frivillige.  

Vi vil i samarbejde finde og navngive opgaverne. Vi vil gerne lytte til jeres ideer om, hvordan vi kan gøre 
Breinholtgård Golf Klub endnu bedre. 
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Vi laver en Birdie/Bogey ”kasse” - den bliver flot og den bliver tung og den kommer til at stå på trappen 
herop. I den kan du lægge en seddel med din gode ide og du kan også i den kasse tilkendegive, at du gerne 
vil med på listen over frivillige. 

Samarbejde 
Vi har haft et rigtig godt og konstruktivt 
samarbejde med KD Selskabet og alle på 
Gården.  

Vi har en fælles opgave og vi har heldigvis 
også et fælles mål.  

Vi vil have, at Breinholtgård Golf klub er 
et godt sted at være, at banen er i god 
stand, at folk trives og at her summer af liv 
og glæde. Vi vil holde kvaliteten. Vi vil 
have et godt og flot anlæg. Vi vil have et 
rummeligt sted, hvor der er plads til forskelligheder og hvor alle kan udleve sin fritidsinteresse på netop sit 
niveau. 

Tak til Peter og Anita, som vi ikke ser til dagligt her på stedet, men som styrer løjerne på kontoret.  

Tak til Sisse for de muligheder vi har for at give vores besyv med. Vi kan som klub tilbyde ”arme og ben”, 
som det hedder i mit fag og vi vil gøre rigtig meget for at hjælpe til, hvor vi kan. Vi kan skabe den gode 
stemning og Sisse og KD Selskabet kan hjælpe os til, at vi har en super god bane, som vi heldigvis har nu 
og en flot gård/klubhus med henholdsvis Pro-Shop og Restaurant, som ikke længere er en selvfølge i de 
danske golfklubber. 

Tusind tak for samarbejdet til Janet, Frank og Klaus og tak til Tri, Linh, An og Thuy. Det har været en dej-
lig sæson. 

Tak for i år 
Jeg har nydt at være formand – der er lidt arbejde ved det, men det er også en fornøjelse. Det er en fornø-
jelse at komme i klubben. Jeg har nydt at komme forbi f.eks. en hverdags formiddag, hvor det bare er så 
tydeligt at se, at folk hygger sig og har det godt sammen.  

Tak for alle de søde tilkendegivelser – og den kærlige hilsen til Fru Formand, som kommer i ny og næ. Tak 
til alle jer medlemmer, som gør det til så stor en fornøjelse. 

Tak for samarbejdet, Mogens. Og tusind tak for kampen til mine bestyrelseskollegaer – vi har kæmpet 
sammen og kommet et godt stykke på vej. 

Jeg vil slutte af med et lille klip/vi-
deo, som viser, hvor skønt det er at 
være golfspiller og golftilhænger. 

Video fra hul 11 på Le Golf National 
de Paris – Ryder Cup. 

 

Det er godt at være medlem i Brein-
holtgård Golf Klub. 

Tak for ordet. 
 
Pernille Porsholdt Dam 
Formand 
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Beretning fra baneudvalget for 2018 
Det var så mit første år som baneudvalgsformand. Der har været mange ting at sætte sig ind i, men det er et 
spændende job. Folk har været meget positive, de kommer og fortæller, når der er noget som de synes skal 
ændres eller helt laves om, og det er lige den vej vi skal gå, i en god dialog.  

Og med baggrund i ovenstående glæder jeg mig til sæson 2019. 

Den 1. januar 2018 blev Fredrik Engström ansat som ny Chefgreenkeeper. Hardy Mathiesen have valgt at 
gå på pension efter mange års tro tjeneste. Hardy havde dog 3 måneder til at sætte Fredrik ind i Breinholt-
gårds procedurer, inden han gik på efterløn. Herfra ønsker vi Hardy et godt Otium. 

Banen generelt 
Det har været et fantastisk godt golf år. Indtil nu har banen været spilbar 8 måneder. Den har været prikket 
flere gange, hvilket vi næsten ikke har kunnet mærke, og den har været proppet en gang. Alt sammen noget 
som er med til at holde banen og greens sunde og flotte.  

Banen har fået nyt udseende. Vi har fået nogle større forgreens, fairway klippes en halv side mørk og en 
halv side lys, og semiroughen giver en skarp afgrænsning, hvilket giver banen et rigtig flot udseende. 

Der har været arbejdet med nye dræn og rensning af eksisterende, og der er monteret nye og kraftige 
sprinkler. 

Ådalen  
I forbindelse med etableringen af teestederne på Ådalen hul 8, er der også blevet etableret en flot ny bro. 
Tilgangen til broen er en sti fra hul 7 og op langs hul 5. Stien har indtil nu været meget ujævn og ikke sær-
lig behagelig at køre på, hverken med buggys eller trolleys, men i skrivende stund er der ved at blive etab-
leret en ny grussti. 

Sommerens tørke var rigtig hård ved fairways på Ådalen, da man valgte at prioritere Skoven og Sletten 
med hensyn til vand. Det har så efterfølgende været nødvendigt at efterså banen. Græsset spirer frem, så 
banen skal nok blive klar til den nye sæson. 

Sletten  
Teested 60 på Slettens hul 7 er blevet renoveret. 

I 2017 fik vi et nyt bolværk om søen hul 8. Et rigtig flot stykke arbejde, men desværre er der ca. 15 meter 
der har løsnet sig og vælter ud mod søen. Ved gennemgang af arbejdet, er det konstateret at der på de 15 
meter ikke er slået ankre ind i greenen. Firmaet erkender fejlen som er blevet udbedret i uge 45. Kanterne 
er blevet genrammet og der er kommet flere slags jordankre ind i greenen, så fejlen ikke gentager sig. 

Sletten er også blevet efter sået på de steder hvor den var brændt af, her er græsset også fint på vej. 

Skoven  
Den første bunker i venstre side ved Skoven hul 4, er blevet slettet og afløst af en høj.  Den anden bunker i 
venstre side er blevet delt op, og der er lavet en gennemgang mellem de 2 bunkers. Den første af de 2 bun-
kers er foret med letbeton, så sten ikke kan trænge op i bunkeren. Pt. har vi dog lidt problemer med at san-
det ikke vil blive liggende på kanterne, det vil snarest blive udbedret med nye kanter. 

Det er tanken, at efter indspil til green på Skovens hul 4, at man parkerer sin trolley på stien og går ind til 
green mellem de 2 bunkers. Derved undgås slid på forgreen, som der tidligere var på dette hul. 

Bunkeren i venstre side ved greenen ved Skovens hul 9, er også blevet foret med letbeton, og der er lagt 
rullegræs på kanterne. Bunkeren bliver åbnet i 2019, lige så snart græsset har sat. 
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Par 3-banen 
Har også stået rigtig flot i år, og den har været flittigt brugt. 

Hul 9 er p.t. lukket, da den skal have en ny type græs, som er mere hårdfør i forhold til at vokse i skyggen. 
Det forventes at hul 9 åbnes igen omkring sæsonstart.  

Nedslagsmærker 
Vi har alt for mange nedslagsmærker på vores greens. Når vi nu alle higer efter flotte jævne greens, er det 
uforståeligt, at vi har så mange nedslagsmærker. Det skal vi have gjort noget ved, og her må vi hjælpe hin-
anden med at få dem rettet op. 

Jeg ser helst, at vores greenkeepere passer banen - og at vi spillere passer på vores greens. Så en op-
fordring til alle – lad os i højere grad i 2019 hjælpe hinanden med at rette nedslagsmærker op. 

Maskinpark 
Følgende nye maskiner er tilført maskinparken:  

Doseringssprøjte, semiroughklipper, robotklipper, muldvarpebekæmper og eftersåningsmaskine. 

Baneservice 
Stor tak til dem som har kørt banekontrol. 

Styrken er reduceret lidt i år, men vi har nok heller ikke været så aktive som vi kunne ønske os. Mon ikke 
vi finder en løsning i 2019. 

Planlagt vinterarbejde 
Vi fortsætter her i vinter de allerede igangsatte projekter i forhold til stier og bunkers, og ligeledes med lø-
bende forbedring af disse. 

I 2019 vil vi fortsætte med at løfte finish, på alle de klippede områder. 

Vinterbanen 
Vi vil holde sommergreens åbne så længe som muligt.  

Der kan dog komme en periode, hvor vi nødvendigvis spiller til vintergreens, men for så igen at gå tilbage 
til sommergreens. Men det vil være helt op til, hvordan vejret arter sig.  

Vintergreens er klargjort med at lave hulkopper klar, i de forgreens, som det er muligt at etablere dem i. 

Afslutning 
Stor tak til greenkeeperne og alle de frivillige. 

Det har været super at samarbejde med jer alle. Der har været rigtig mange fine tilkendegivelser fra spil-
lerne for jeres måde at være på, ud over også meget veludført arbejde.  

Tak til Knud Erik for en fin overdragelse af jobbet, og tak til baneudvalget for godt samarbejde. 

 

På baneudvalgets vegne 

Jørn Sehested Schultz  
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Beretning 2018 - BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalget (ORH) 
Følgende områder udgjorde BGK ORH indsatsområder i 2018:  

 Regelaften (x 2) for klubbens medlemmer samt BGK udvalg op til sæsonstart 2018 – med fokus på 
ændringer til golfregler 2016 – 2019, samt, håndtering af forhold i forbindelse med og i vandhazar-
der og hazarder i øvrigt  

 Fortsat ”coaching” af ”Baneservice” – organisation, samt fokus på starthjælp/starter i perioder med 
maksimal belastning på banen  

 Spilletempo - spillehastighed og at lukke igennem på banen (”Lukke(igennem)loven”), samt  
 Generel opdatering og forenkling af BGK samlede regelsæt, samt 
 Forberedelse af og klargøring til introduktion/implementering af nye Golfregler fra og med 1. ja-

nuar 2019.  

Golfsæsonen 2018 startede for ORH med gennemførelse af den nu traditionelle ”Årsrevision”. Det er nu 
godt snart syv år siden, at de nugældende handicapregler blev taget i brug, og ORH gennemførte endnu en-
gang – men også næst sidste gang - evaluering af forløbet. ORH kan konstatere, at BGK medlemmer i stort 
anvender og efterlever handicapreglerne i henhold til hensigten, og at systemet fungerer bedre og bedre år 
for år.  

Der ses bl.a. en øget anvendelse af muligheden for at spille 9 huller med efterfølgende regulering. En mu-
lighed der kan udnyttes for spillere indtil hcp. 11,4. Indberetning af egne personlige scores fungerer bedre 
og bedre – dog kniber det dog fortsat med at alle markører også godkender den pågældende score. Det skal 
vi også fremadrettet blive bedre til. Som konsekvens heraf skal der fortsat gennemføres manuel regulering 
af ca. 8 – 10 % af medlemmernes handicap, hvilket primært skyldes, at man ikke får godkendt alle indbe-
rettede scores inden forudgående sæsons udløb, eller har indleveret/fået godkendt minimum fire (4) tæl-
lende scores i hver af de to seneste sæsoner.  

Det kan således fortsat konstateres at ca. 15 % af BGK medlemmer af ikke kendte årsager fortsat ikke ind-
leverer minimum fire (4) tællende scores i en sæson, med henblik på fra starten af det næstfølgende år/sæ-
son at kunne erhverve et fuldgyldigt EGA handicap. Fra og med start sæson 2017 har det været og indtil 
udgangen af 2019 vil det være princippet, at spillere der ikke erhverver et EGA handicap, i stedet vil have 
et ”Klubhandicap”, der dog ved indlevering af tre tællende scores automatisk kan ændres til et EGA handi-
cap. 

Målsætningen for sæsonen/året 2018 er i vid udstrækning blevet opfyldt, idet der dog fortsat er et stort be-
hov for at arbejde med 

 Anvendelsen af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens – især i forårs- og efterårs-
sæsonerne  

 Fokus på Fletteregler imellem de tre sløjfer – hvilket vil fortsætte i sæson 2019  
 Fortsat bidrage til at BGK medlemmer spiller golf med det rette handicap. 

BGK ORH vil i sæson 2019 arbejde med følgende emner: 

 Fortsætte introduktion til og indføring i Golfreglerne gældende fra 1. januar 2019 ved gennemfø-
relse af ca. 2 x Regelaften pr. måned (= indtil udgangen af 1. kvartal 2019) 

 Implementering af nye lokalregler for spil på Breinholdtgård Golf Klub bane 
 Støtte til ”Baneservice” – med fokus på starthjælp/starter i perioder med maksimal belastning på 

banen 
 Spilletempo - spillehastighed og at lukke igennem på banen (”Lukke(igennem)loven”), samt 
 Fortsat opdatering og forenkling af BGK samlede regelsæt. 
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Stort set alle regelsæt er blevet efterlevet af klubbens medlemmer og greenfeespillere på banen. Der har i 
sæson 2018 været gennemført behandling af 2 indberetninger af regelrelaterede hændelser på Breinholt-
gård Golf Klub. Dette peger på, at man udover at følge både golf- og ordensreglerne, også i højere og hø-
jere grad tager hensyn til hinanden på banen, og ikke mindst, at evt. opståede uoverensstemmelser løses i 
mindelighed på lavest niveau inden man forlader golfbanens område. 

Udover ovenstående har BGK ORH igen i 2018 bl.a. via BGK Klubblad og udsendte ”Nyhedsbreve” for-
søgt at motivere til at anvende pitchfork bedre og mere, end tilfældet har været og i et vist omfang fortsat 
er! Hjælp hinanden med at bruge pitchforken! I morgen er det måske dig der bliver generet af et nedslags- 
mærke i din puttelinje som din spillepartner valgte ikke at rette op i går!  

Spilletempoet er blevet bedre – men vi kan blive endnu bedre til det! At lukke igennem er fortsat en svær 
disciplin for mange, ligesom anvendelsen af fletteregler og flettetider, for enkelte fortsat er en udfordring. 
ORH og ”Baneservice” vil fortsat have fokus på disse emner i sæson 2019, hvor ”Lukke(igennem)loven” 
vil blive et forhåbentligt populært tema.  

Udvalget består ved udgangen af sæson 2018 af Kim Meyer (udvalgsansvarlig), John Nielsen (Klubber i 
Klubben) og Jørn Schultz (Baneudvalgsformand). ORH mangeårige medlem Peter Degn Olsen (frivilligt 
medlem) gik bort i foråret 2018, og Jesper Mølleskov Pedersen (Repræsentant fra Juniorudvalget) har valgt 
ikke længere at deltage i frivilligt arbejde i BGK. Alle nuværende medlemmer af udvalget forventes at fort-
sætte i udvalget i sæson 2019.  

  

Tak for sæsonen 2018  

  

På udvalgets vegne Kim Meyer 
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Beretning fra Ny I Golf (begynderudvalg) 2018 

2018 har været et godt år for begynderudvalget, med masser af begyndere, og stor deltagelse i onsdagsmat-
cherne. Vejret har jo også været med os, så der har ingen aflysninger været. Til onsdagsmatcherne har der 
26 onsdage været i gennemsnit 52 deltagere, så det er den match i klubben der, I løbet af året, har haft flest 
deltagere. 

Der er altid en rigtig god stemning efter matchen, hvor der er mange der spiser. 

Her også en stor tak til alle dem der er præmiesponsor til Onsdagsmatch, de er med til at gøre det til en 
succes. 

Begyndere har der også været mange af, ca. 90 har været meldt på, men enkelte er faldet fra, inden de rig-
tigt kom i gang. 84 har været i gang med forløbet, og deraf er der 7 som først bliver færdige, når den nye 
sæson starter. Resten har gennemført, og næsten alle er blevet medlem på Breinholtgård. Der er 4 som er 
flyttet fra byen og nogle få som overvejer, om de vil fortsætte. 

Vi har gjort det lidt anderledes i år. Vi startede med et hold i marts (i -10 ˚ og det var koldt) og derefter var 
vi fleksible, så man kunne komme i gang, når man havde lyst, og skulle derfor ikke vente til næste hold 
startede. Det er nok årsagen til de mange nye. 

Vi har forsøgt med et lyngolfkursus på 10 dage, hvor det var golf og træning hver dag. Kravet var, at man 
var fuldt uddannet, når man var igennem. Desværre var der kun 2 deltagere, et par unge fyre der var friske, 
så det gik rigtigt fint. Det forsøger vi nok igen næste år, men det skal markedsføres lidt bedre. 

Samtidig har vi været fleksible, hvis der har været nogle, der ikke kunne deltage på onsdage, så har vi fun-
det andre løsninger. Samtidig gik vi fra holdtræning til individuel træning. Det gjorde det nemmere at få 
det hele til at gå op. 

Så det vil vi gøre på samme måde næste år. 

Golfens dag og 2 gange åbent hus har været godt besøgt i år og gav mange til golfkørekortet. 

Her sidst på året har vi arrangeret en match, 9 huller på en lørdag eftermiddag. 

Alle der var blevet frigivet i 2016/17/18 blev inviteret. Vi ville gerne se dem, og give dem muligheden for 
at få et større netværk, og få lyst til at deltage i de forskellige matcher. Det var en succes, og alle havde en 
god dag. Der var 34 deltagere. 

Så det gentager vi I starten af den nye sæson. 

Men det slutter ikke her, vi vil forsøge at gøre det endnu bedre til næste år, og et mål vil være, at blive 
bedre til at fastholde de nye, da vi ved at ca. 35 % forsvinder igen inden for 2 år. Det vil vi gerne ændre. 

 

Men at alt dette har kunnet lade sig gøre, er fordi der har været en kerne af gode hjælpere, som trofast er 
mødt op onsdag efter onsdag. Stor tak til dem for hjælpen. 

Tak for 2018, og vi ses næste år. 

 

Kaj Møller Pedersen 

Formand 

Ny I Golf 
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BGK Elite sæson 2018 – igen en sæson med hulkant både ind og ud! 
Sæsonen 2018 startede den første tirsdag i november 2017. Godt 30 spillere, ledere og trænere begyndte på 
daværende tidspunkt aktiviteterne hen imod turneringssæsonen 2018. 

Vinterens aktiviteter bestod i teknisk og fysisk træning, kombineret med en del mental træning, ”course 
management” og kortspilstræning for de yngste dele af BGK Elite. Alt med henblik på at blive klar til en 
sæson, hvor ambitioner og forventninger var høje, og hvor det igen, igen skulle blive rigtig spændende for 
alle involverede. 

Status efter sidste runde i DGU Holdturnering 2018, der blev både spændende og begivenhedsrig for alle 
involverede, førte til at BGK Elite næsten nåede alle målsætninger 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. BGK herrer var dermed puljevinder, og kvalificerede sig til oprykningsspil til 1 Divi-
sion i sæson 2019. Oprykningsspillet blev gennemført på Horsens Golf Klub bane d. 15. september 2018. 
Nedenfor er indsat kampberetningen efter gennemført oprykningsspil. 

Lørdag d. 15. september 2019 blev en begivenhedsrig dag i Breinholtgård Golf Klub historie. Ikke kun 
fordi at det samme dag var Frank Atkinsons 60 minus et-års fødselsdag – men fordi det var dagen, hvor 
BGK bedste herrehold skulle spille ”Oprykningsmatch” imod Odder Golf Klub på Horsens Golf Klub 
bane. 

En bane der på dagen var i så ringe stand, at det var pålagt at skulle spille med oplæg, således at der i et 
vist omfang kunne spilles den bedst mulige golf. 

BGK hold bestod af Mathias Gladbjerg, Rasmus- og Jacob Lykke- Kjeldsen, Jeppe Thybo, Morten Pors-
holdt Dam, Nicolai Dahl og Jakob Porsholdt Dam som reserve. 

Efter formiddagens foursomes var BGK herrehold nede 4:2. Mathias Gladbjerg og Rasmus Lykke-Kjeld-
sen vandt deres foursome 6-4, så alle var efter frokost klar til at vise vilje, styrke og fokusering, med hen-
blik på at fremtvinge en sejr. 

Eftermiddagens seks singler startede 14:35, og spillerne blev sendt afsted med 10 minutters mellemrum. 
Det var forventet at alle matcher ville blive meget tætte, hvilket sammenholdt med en varighed af hver 
match på indtil fire timer pr. match så pegede det på, at skulle holdmatchen ende lige, så ville der være ri-
siko for, at afgørelsen der skulle ske via omspil, skulle ske meget tæt på mørkefald. 

Mathias Gladbjerg, Nicolai Dahl, Jacob Lykke-Kjeldsen vinder alle tre deres matcher. Morten Porsholdt 
Dam var på et tidspunkt fire nede, men begyndte derefter et ”come back” og var efter 17. hul kun ”en 
nede”. Desværre taber Morten på 18. hul. 

Så nu begyndte det at blive spændende. Jeppe Thybo tabte sin single 2:1 på 17. hul, hvorefter det hele stod 
og faldt med, om Rasmus Lykke-Kjeldsen kunne trække det længste strå i sin single. Rasmus var en up, da 
matchen går ned ad 18. hul, og spændingen var stor hos alle øvrige spillere, tilskuere med flere. Rasmus 
taber hullet, hvorefter matchen deles. 

Slutstillingen blev derfor 9:9, og afgørelsen skulle findes via hulspil ”sudden death” imellem to udvalgte 
spillere fra hvert hold. Mathias Gladbjerg var klar, og ca. 19:40 på dagen gik omspillet i gang. Mathias mi-
ster dog den første bold, og må tilbage og slå en ny bold fra tee. Ikke desto mindre ender Mathias med at 
have mulighed for at vinde hullet, men der deles i dobbelt bogey. Nu skulle 2. omspil hul spilles, og det var 
mere end almindeligt tusmørke. Klokken var ca. 20:25 og det var MEGET tæt på at være mørkt. På trods 
heraf fortsatte matchen på hul to. Her holer Odders spiller sin bold og vinder hullet i par. Odder vinder 
matchen og er dermed oprykker til 1. Division i 2019. BGK bedste herrehold forbliver i 2. Division i sæson 
2019. 

Alle spillere og trænere har i hele sæsonen og især på denne matchdag ydet en forbilledlig indsats, vilje og 
energi til at ville nå målet – oprykning til næst højere række.  Det var meget, meget tæt på at det lykkedes, 
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og naturligvis var alle involverede og ikke mindst de medrejsende ca. 25 supportere skuffede over udfaldet 
af matchen. 

Kæmpe stor tak til alle spillere og trænere for indsatsen i den nu afsluttede holdturneringssæson. Nu har 
holdet og hver enkelt spiller bevist, at man bestemt kan nå oprykningsspillet også i næste sæson. Og alle 
har lært noget af matchen d. 15. september – især dem der ikke havde prøvet denne type alt afgørende mat-
cher tidligere. Denne erfaring og læring skal bestemt udnyttes. Målsætningen for sæson 2019 er derfor helt 
klar. Vinde puljespillet igen og kvalificere sig til oprykningsspil midt i september 2019. 

3. Division herrer: Holdet måtte på trods af en kanon indsats i sæsonens løb fra holdkaptajn og spilleres 
side, og med to nederlag i 5. og 6. runde, desværre indtage sidstepladsen i puljen, og måtte rykke ned i 4. 
Division i sæson 2019. 

5. Division herrer: Holdet tabte begge matcher i 5. og 6. runde, men havde forud herfor vundet tilstrække-
ligt antal point, hvilket betød at holdet kunne forblive i 5. Division i sæson 2019.  

2. Division damer: På trods af et nederlag i 6. runde til Esbjerg, betød to vundne point i 5. runde imod/i 
Varde der blev besejret med 5:4, at BGK Damehold vinder puljen, og rykkede direkte op i 1. Division Vest 
i sæson 2019. Stort til lykke 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. Holdet bliver 2´er i puljen og kan se frem til endnu en sæson i 2. Division 
Vest i sæson 2019. 

Samlet set en super sæson 2018 - alle målsætninger er nået - bortset fra 3. Divisions holdets nedrykning til 
4. Division. 

 

Afsluttende skal der lyde en stor tak til spillere, ledere og trænere for indsatsen i 2018. Også en kæmpestor 
tak skal der lyde til BGK Erhvervsklub for støtte og opbakning - og ikke mindst tak fra 1. hold/Herrer til 
”Årets Boldsponsor” A/S Erik Andersen.   

 

På Eliteudvalgets vegne 

Kim Meyer 
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Juniorudvalgets vision 
er at skabe et golf-/ungdomsmiljø, hvor alle børn og unge i klubben har mulighed for at udvikle deres golf-
spil gennem træning, leg og spil. Juniorudvalget skaber rammerne for, at alle i juniorafdelingen har mulig-
hed for at deltage i fællesskabet med golfspil, venskaber og sammenhold. Juniorudvalget lægger stor vægt 
på det sociale og bredden. Det skal være sjovt, det skal være lærerigt og der skal være mulighed for at ud-
vikle sig både som golfspiller og menneske. 

Visionen er med juniorbredden at skabe elite. Vi skaber muligheder for dem, som med en stor vilje, ar-
bejds- og træningsindsats udvikler deres talent og bliver dygtige golfspillere. Det er glædeligt, at junioraf-
delingen i disse år opfostrer en del nye talenter til elite-afdelingen. Juniorudvalgets største opgave er, at 
skabe rammerne på en sådan måde, at alle juniorer bliver en del af et fællesskab, at de bliver en del af 
Breinholtgård Golf Klub og får en god klub ånd. 

Det er vigtigt at lære golfreglerne, men det er også vigtigt at lære etikettereglerne i klubben og generelt på 
golfbanen, så man som ungt menneske kan begå sig på alle golfbaner og dermed kan være gode ambassa-
dører for Breinholtgård Golf Klub. Vigtigst af alt for os er, at vores juniorer og unge værdsætter den 
støtte, vi får og de muligheder, vi har. Intet kommer af sig selv. Hvis man vil nyde, må man også yde. 

”Junior-dagen” 
er, som det har været i mange år på Breinholtgård, fredag og det er på disse fredage, at sammenholdet og 
venskaberne skabes. Der er golfrelaterede arrangementer hver fredag eftermiddag fra april til midt i okto-
ber. Ved fredagsmatcherne er der forskellige matchformer og gennemgående turneringer. 

Vi har juniorspillere i alle aldre og på alle niveauer, så fredagsmatcherne afvikles både på stor og lille bane 
– og alle juniorer er meget velkomne. Det er også om fredagen, at vi laver prøver i forbindelse med frigi-
velse til stor bane. 

Vi har bl.a. vennematch, sommerferiematch, shortgame match og boldopsamling i søen på Skovens hul 2 
og 7. 

Junior Open 
er en gennemgående turnering, som afvikles en gang i måneden. Der er afviklet 6 matcher i år. Vi har i år 
haft forskellige sponsorer til hver match. Først brugte vi de midler fra GF Forsikring, som vi fik i forbin-
delse med deres uddeling af prisen ”Tak for jeres overskud”. Herefter lyder en stor tak til Tømrer- og Vin-
duescenter Esbjerg, STARK og Intercargo. 

Der spilles i 3 rækker, og der har i gennemsnit været 27 deltagere ved hver match. Vindere af årets vandre-
pokaler er i A-rækken er Mads Sort Bolding, vinder i B-rækken er Eline Graarup og vinder i C-rækken, 
som spilles på Par-3 banen er Phillip Thien Ngan Huynh. Stort tillykke til jer alle tre. 

Matchen mod Erhvervsklubben 
blev i år afviklet søndag den 1. juli. Der var 34 deltagere, og juniorerne løb med vandrepokalen i år efter 
udlån til erhvervsklubben i et år. 

TUSIND TAK TIL ERHVERVSKLUBBEN for jeres støtte og opbakning til juniorafdelingen. 

Opstartsmøde og –match 
blev afholdt 7. april med Linh og Tri som sponsor. Matchen blev afviklet som en greensome generations-
match med 44 deltagere, hvor alle spillede på stor bane. Præmierne var gavekort til restauranten, som var 
en stor succes. Tusind tak for et fantastisk samarbejde Linh, Tri, An og Thuy. 
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Bedsteforældrematchen 
blev igen i år afholdt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvor alle bedsteforældre og børnebørn uanset 
alder kan deltage. Matchen blev afviklet den 8. maj med 34 deltagere. Der blev spillet greensome stable-
ford både på par-3 banen og på stor bane. Der var 6 par på par-3 banen og 11 på stor bane. 

Tak til alle deltagerne. 

Til næste år holdes matchen som en generationsmatch i stedet for, hvor vi fortsat håber at se mange bedste-
forældre. Sæt kryds i kalenderen fredag den 31. maj 2019. 

Junior Cup 
er en landsdækkende turnering, hvor der spilles slagspil fra scratch, og der findes en vinder i hver alders-
gruppe for både piger og drenge. Den blev afholdt søndag den 13. maj. 

Clara Pedersen, Rasmus Haahr Thygesen, Julie Munkgaard Pedersen, Thomas Guldberg Nielsen, 
Perle Porsholdt Thrane, Oliver Lund Willumsen og Mads Munkgaard Pedersen vandt deres årgange 
og gik videre til distriktsmesterskaberne. Tillykke til jer alle. 

Desværre var der ikke mange deltagere i år. Vi har desværre små årgange med spillere, som har under han-
dicap 36. 

RAJT, Ribe Amts Junior Tour 
er den bedste turnering vi kan tilbyde juniorerne. Her er det sammenhold og gode golfoplevelser, der er i 
fokus. Man kan deltage fra den dag, hvor man bliver frigivet. 

Der spilles i 5 rækker. A og PLUS spiller 18 huller slagspil, B spiller 18 huller stableford og C + D spiller 
9 huller stableford. Rækkerne A til D er juniorspillere, og PLUS rækken er for de 19-21 årige. 

Vi har spillet 8 matcher i 2018 fordelt på deltagernes baner. I år løb vi med sejren, men det blev først af-
gjort i den sidste match, som blev spillet på Breinholtgård. Stort tillykke til de 31 spillere, som har repræ-
senteret BGK i sæson 2018. 

Tusind tak til Jesper Mølleskov Pedersen for den store indsats, som holdleder igen i år, samt tovholder 
på turneringen. 

DGU Juniorholdturnering 
blev repræsenteret af 5 hold fra Breinholtgård. Turneringen afvikles som en hulspilturnering fra scratch, 
hvor hvert hold består af 3 spiller. 

På U16D deltog Rasmus Thygesen, Oliver Møller og Clara Pedersen, U16C deltog Perle Porsholdt Thrane, 
Julie Pedersen og Theodor Bjergager, U16A deltog Lærke Møller-Jensen, Oliver Willumsen, Thomas 
Guldberg Nielsen og Mads Bolding, U22B deltog Mathias Laustsen, Frederik Porsholdt Thrane, Jonathan 
Havndrup Sørensen og Emma Pedersen, U22A deltog Anders Vad Christensen, Jeppe Thybo og Mads 
Munkgaard Pedersen. 

Stor tak for indsatsen til alle holdledere, både de spillende og dem, som også er med som chauffører. 

JDT 
er en turnering, der afvikles over 6 spillerunder, hvor de 4 bedste runder er tællende. I 2018 deltog føl-
gende spillere: U22: Morten Kristensen, Mathias Laustsen, Anders Vad Christensen, Jonathan Havndrup 
Sørensen og Victor Groth Pedersen. U19: Mads Munkgaard Pedersen. U16: Oliver Lund Willumsen, Vitus 
Duelund Jepsen, Mads Sort Bolding og Thomas Guldberg Nielsen. U14: Rasmus Haahr Thygensen. 

6 spillere gik videre til Super Cup: Jonathan, Mads, Mads, Thomas, Vitus og Rasmus. 

Tak til Martin Thygensen, som har været ny holdleder i år. 
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Girls ”In Between” golfers 
blev søsat i 2018. Dette er en turnering kun for piger i årgangene 1996 til 2006, og handicap mellem 10 og 
36. Der var desværre kun 10 deltagere, men håber på større opbakning i 2019. 

Der blev spillet 27 huller, Skoven/Sletten om formiddagen, og efter frokost blev Ådalen spillet. 

Tusind tak til Helle Munkgaard Pedersen for den store indsats med indsamling af sponsorpræmier, tak 
til alle sponsorerne og ikke mindst tak til Jesper Munkgaard Pedersen med den fremragende ide til 
turneringen. 

Valtor Offshore Afslutningsmatch 
blev afholdt lørdag den 27. oktober. Der blev spillet i to hold med holdkaptajnerne Jørn Schultz og Karen 
Andersen. Jørn er ny aktiv bedsteforælder i juniorafdelingen og Karen har været aktiv i mange år, så val-
get på dem var nemt. 

Der blev spillet foursome slagspil og foursome hulspil. Der var 40 spillere, hvor kun 2 spillede på par-3 
banen. Dagen udløste 5 frigivelser til stor bane, tillykke til Rune Moesgaard Sillesen, Phillip Thien Ngan 
Huynh, Christian Frimodt Joensen, Morten Guldberg Sørensen og Liva Graarup. 

Årets junior 
Stort tillykke til Mads Sort Bolding, som blev kåret som årets Junior. Traditionen tro fortæller Frank 
punkt for punkt, hvad trænerteamet har lagt mærke til gennem året. Og med spændingen igennem punk-
terne var det til sidst kun Mads, der kunne nikke ja. Mads modtog en Wilson Staff bag, broderet med 
”Årets Junior” samt et gavekort på 500 kr. til Proshoppen. 

Årets hjælper 
Jesper Munkgaard Pedersen blev årets hjælper. Tusind tak for hjælpen – tak for hjælp til markør-tjan-
sen om fredagen og til RAJT, det har været Jespers tjans i 8 år, og det er lang tid siden, at egne børn har 
haft behov for markør. Jesper har hjulpet med frigivelse af nye juniorspillere, været køkkentjans-afløser for 
ægtefællen, skrevet til klubbladet, hjulpet flere år med TWCM, fundet sponsorer til juniorafdelingen, har 
såmænd også selv sponsoreret og ikke mindste igangsat Girls ”In Between” Golfers. 

Weekendturen 
gik i år Husodde Strand Camping. Det er første gang i flere år, hvor vi har fundet en weekend, hvor der 
ikke var nogen, som skulle spille andre turneringerne som RAJT og JDT, så der var frit spil om placering 
af turen. Der var 28 deltagere på turen. Der blev spillet Horsens Golfklub om lørdagen og Stensballegård 
om søndagen. 

Tusind tak til Jesper Mølleskov Pedersen, Allan Christensen, Martin Thygesen, Jesper Munkgaard 
Pedersen og Claus Pedersen for en super god weekendtur. 

Det var også turen, hvor Mads Pedersen, Oliver Willumsen, Theodor Bjergager, Julie Pedersen, Mads Bol-
ding, Perle Porsholdt Thrane og Thomas Guldberg Nielsen tog fusen på jer med nat-badning. 

Sommercamp 
afholdes over to dage på Breinholtgaard. Der var 14 deltagere. Mandagen bestod af rundvisning hos green-
keeperne, Socrates match på stor bane, teltrejsning, Grill – tak til Henrik Thrane for at handle og vende 
pølser på grillen, Speed-golf, diverse aktiviteter – tak for underholdningen Allan Christensen imens 
Nat-golf på sat op på par-3 banen. Tusind tak til Margrethe Haahr for servering af morgenmad. Tak til 
træner-teamet for træning tirsdag og tak til Jesper Mølleskov Pedersen og Allan Christensen for arran-
gementet. 



Generalforsamling den 22-11-2018  

Juniorudvalgets beretning    
 

Breinholtgård Golf Klub,  Kokspangvej 17 - 19  6700 Esbjerg V     info@bggc.dk     Tlf. 7511 5700    www.bggc.dk 

Fil: 181112_generalforsamling_juniorudvalget-beretning.docx Side 4 af 4
 

Klubmesterskab 2018 
blev der fundet en vinder i drengerækken, men desværre ikke blandt pigerne på grund af for få deltagere. 
Stor tillykke til Nicolai Dahl med sejren. 

Årgang 2000 
Det er også i år, at vi skal sige farvel til Nicolai Dahl som juniorspiller. I år er det med vemod, at vi siger 
farvel til årgang 2000. Nicolai har stort set i alle årene været eneste medlem i årgang 2000, han har dog i 
en periode delt den med Helene Damkjær Nielsen. Nicolai startede i klubben i 2008, som blot 7-årig. Det 
har været en fornøjelse at følge din udvikling gennem årene. Det er spændende, hvad fremtiden bringer for 
dig. Husk, at du altid er hjertelig velkommen i junior- og ungdomsafdelingen.  

Årgang 1997 
I år måtte vi så også tage afsked med årgang 1997, som nu heller ikke længere er ynglingespillere. Det er 
Morten Porsholdt Dam, Frederik Porsholdt Thrane og Mathias Laustsen, som er blevet for gamle. Vi 
tog også afsked med Morten Kristensen, som er årgang 1996, men har sneget sig ind i afdelingen med 
dispensationer. Efter mange år med gode turneringer, skal de nu finde nye udfordringer som regionsgolf og 
herreranglisteturneringer. Held og lykke og en kæmpe stor tak for tiden i junior-/ungdomsafdelingen – 
husk I er altid velkommen til at deltage i juniorafdelingen. 

 

En kæmpe tak til Mogens Mikkelsen for samarbejdet, og for at svare 24-7.  

En stor tak til juniorudvalget – Helle Pedersen, Jesper Mølleskov Pedersen, Claus Pedersen og Martin 
Thygensen. Tak til Mads Nielsen der gik ind i udvalget i foråret og til Allan Christensen der tiltrådte her 
i efteråret. Tak for samarbejdet gennem årene Lone Willumsen, som forlod udvalget i foråret. 

Jesper Mølleskov Pedersen har valgt efter 8 sæsoner at træde ud af juniorudvalget og Helle Pedersen ef-
ter 7 sæsoner. Tusind tusind tak for samarbejdet gennem alle årene. I er en stor del af juniorafdelingens ud-
vikling og succes – dette kan kun gøres i fællesskab. Vores styrke har været, at vi voksne har nydt hinan-
dens selskab, og løftet opgaven i fællesskab. 

Tusind tak til Martin Thygesen for indsatsen i juniorafdelingen. Martin går ud af udvalget, da de skal 
flytte, så vi siger også farvel til vores junior Rasmus Thygesen. Tak for mange gode år. 

 

Tusind tak til juniorafdelingen for 11 fantastiske sæsoner. Det har været en fornøjelse, at bruge hver fre-
dag fra april til oktober sammen med jer. Jeg er gået fra kladdehæfte til golfbox, sætte streger til udskriv-
ning af scorekort og fra boldrende til tidsbestilling. Men er også gået fra at have 3 børn, 3 nevøer, 1 svoger 
og 1 søster med, til ofte at være den eneste repræsentant fra familien. Jeg startede som ikke-golfer – er nu 
eller ønsker at blive ”lidt golfer”. Tak til alle – gennem alle årene. 

 

Juniorudvalget for sæson 2019 er Claus Pedersen, Mads Nielsen, Allan Christensen og Frank Atkin-
son. 

 

Rikke Porsholdt Thrane 
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Klubturneringer 
I 2018 er der gennemført 5 klubturneringer med i alt 355 deltagere, svarende til et gennemsnit på 71,0 pr. 
turnering (det er excl. Nisseturneringen, der afholdes den 2. december.) 

Det skal bemærkes, at der kun var 26 morgenfriske deltagere til Pinseturneringen, der blev afholdt i år efter 
mange års pause. Det trækker lidt ned i statistikken, men vi håber på flere deltagere til næste år. 

Stor tak til vores turneringssponsorer: 

 Åbningsturneringen: Finn Hansen – Four-Ball med 90 deltagere 
 Pinseturneringen: Loftet Fine Dining – Single med 26 deltagere 
 Pink Cup – Blue Cup: velgørenhedsturnering med mange sponsorer – Single med 112 deltagere 
 Afslutningsturnering: MENY – Single med 64 deltagere 

Tak for støtten og de flotte præmier! 

Tak til de hjælpere der står for afviklingen. 

Desværre må vi konstatere et faldende antal deltagere pr. turnering siden 2014, dog ligger 2018 næsten på 
niveau med 2017. 

Vi planlægger det samme antal turneringer i 2019 og vi håber, at der vil være flere der møder op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putteturnering 
Der har I år været afholdt en putteturnering med 4 spilledage hvor de, der havde lyst kunne gå en runde på 
Puttegreen. Desværre var der ikke så mange der havde lyst. 

14 deltagere spillede i alt 20 runder slagspil. 

8 deltagere med de bedste scorer gik videre til slutspillet (kvart- og semifinale samt finale), hulspil efter 
cup systemet. Det blev en spændende formiddag. 

TIL LYKKE til vinderen: Henning Jeppesen. 

En stor tak til sponsoren, LM Transport ved Lars Møller der havde udsat en putter som præmie. 

Ærgerligt at tilslutningen blev så ringe, men vi forsøger igen til næste år. 
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Golfmaraton 
Den 23. juni blev der afholdt et golfmaraton, 3 x 18 huller på én dag. 

Det blev en hård dag for de 30 deltagere. Ikke nok med at de skulle gå 3 runder, men de måtte også kæmpe 
mod en kraftig blæst. Herudover bød 3. runde også på regnvejr. 

Alle tog det med godt humør, dog var de indkomne scorer præget af den hårde blæst. 

TIL LYKKE til vinderne: 

Dame-rækken: Lærke Larsen. 
Herre-rækken: Per Wilton. 

Efter runderne var der grill-party, men Sct. Hans bålet var aflyst pga. afbrændingsforbud. 

Tak til sponsorerne og holdet bag turneringen. 

Company Day 
Company Day blev afholdt for 25. gang den 2. fredag i august. I år var der 120 deltagere mod 132 sidste år. 

En stor tak til de mange sponsorer, sjældent ses et så stort præmiebord. 

Tak for det overskud der genereres til Juniorafdelingen. 

Tak til Company Day udvalget og de frivillige hjælpere, der får det hele til at lykkes. 

Klubmesterskaber 
Klubmesterskaberne blev gennemført i weekenden den 25. og 26. august. 

Det blev en lidt våd omgang, specielt om lørdagen kom der mange byger, men det var stille vejr. Søndagen 
startede med en kraftig byge med hagl, men derefter var det ganske pænt. 

Banen stod rigtig flot, der var ved at være grøde i græsset igen efter den tørre sommer. 

Der var 70 deltagere mod 63 sidste år. 

Som sædvanligt var der live scorer på Info-skærme og Restaurantens TV. Derudover var der baneservice, 
hvor deltagere og hjælpere blev serviceret med kaffe, kage, frugt og slik. 

Der kræves mindst 4 tilmeldte i en række for at den kan gennemføres, efter omplacering af et par Midage 
damer og en Junior pige blev klubmesterskaberne gennemført i 8 rækker mod 7 sidste år. 

Vinderne blev 

Junior drenge: Nicolai Dahl 
Senior damer: Susanna Lauridsen 
Senior herrer: Brian Lauridsen 
Veteran dame: Grete Larsen 
Veteran herre: Lars O. Hansen 
Midage herre: Niels Pedersen 
Dame: Lærke Møller-Jensen 
Herre: Rasmus Lykke-Kjeldsen 

TIL LYKKE til alle klubmestrene! 
Tak til alle de hjælpere der igen var med til at sikre en god afvikling af klubmesterskaberne. 

 

Turneringsudvalget 
Niels Erik Jensen 




