
”BGK vil tilbyde unikke golfoplevelser- og aktiviteter, 
baseret på en bane af høj kvalitet, et miljø baseret 
på tillid og ligeværd for alle, samt et socialt miljø og 
et sted hvor det enkelte medlem inkluderes og gives 
mulighed for at udvikle sig sportsligt og samtidig 
blive en del af et aktivt klubliv og - miljø”.

MISSION

En Klub der er mer´ end golf –
for alle og for hele livet



” Breinholtgård Golf Klub skal til stadighed være 
den foretrukne golfklub i Vest- og Sydvestjylland 
med fokus på Esbjergområdet”.

VISION



”Breinholtgård Golf Klubs strategi tager afsæt i fem 
overordnede fokusområder:

Kvalitet – Atmosfære 
Aktiviteter – Frivillighed – Klubliv. 

STRATEGI



Breinholtgård Golf Klub skal levere en
bane og et aktivitetsudbud der lever op
til medlemmernes, gæster på banen,
sponsorernes og de ansattes forventninger
- og gerne lidt mere. 
Vi skal styre forventningerne ved at definere, hvad der
er realistisk - og efterfølgende levere mindst dette.
Klubben skal i samarbejde med baneejeren gennem løbende 
investeringer tilbyde et højt niveau på bane, klubhus, 
træningsfaciliteter, trænere, restaurant, Proshop, 
administration og som arbejdsplads, således at medlemmer, 
gæster, sponsorer og ansatte til stadighed efterspørger vores 
klub.

Kvalitet



Vi har gennem vores unikke 
rammer: bane, klubhus, 
træningsfaciliteter, klubliv, 
historie og natur en helt 
speciel atmosfære i 
Breinholtgård Golf Klub. 
Denne atmosfære skal vi 
værne om og dyrke, da den 
kan og skal udnyttes m.h.p. 
at adskille os fra andre eller 
tilsvarende fritidstilbud.

Atmosfære



Vores klub er kendt for at have et 
højt aktivitetsniveau = mange tilbud 
til medlemmerne uanset 
aldersgruppe og spillestyrke. 
Breinholtgård Golf Klub skal også i 
fremtiden kunne tilbyde aktiviteter 
for alle og afstemt med 
medlemmernes forventninger. 
Breinholtgård Golf Klub skal i 
fremtiden kunne tilbyde 
aktiviteter/tilbud for nye målgrupper, 
så som handicappede, skoler 
(folkeskoleniveau), men også 
udvidede tilbud til medlemmer der 
ønsker at udvikle sig sportsligt til
det højst mulige niveau.

Aktiviteter



Som en del af klubånden og 
næsten en tradition, så har der 
altid været en stor del af 
medlemmerne i Breinholtgård 
Golf Klub der har ydet en frivillig 
og ulønnet indsats til fordel for 
Breinholtgård Golf Klub og 
fællesskabet. Denne positive 
tilgang skal fastholdes og 
udbygges, og være en naturlig del 
af ungdoms- og elitearbejdet, 
men også en naturlig del af 
medlemskabet for alle 
aldersgrupper og spillerkategorier 
i klubben. 

Frivillighed



Fokus på kvalitet og atmosfære danner ideelle rammer til at dyrke 
golf som fælles interesse og sammen udvikle et aktivt og mangfoldigt 
klubliv.
Breinholtgård Golf Klub har opnået den privilegerede status, vi har i 
dag, grundet klubbens foreningsbaserede historie. Rigtigt mange 
medlemmer har arbejdet rigtigt meget for klubben og i fællesskab 
dyrket deres lidenskab ”Golf”, og på den måde opbygget en unik 
klub.
Breinholtgård Golf Klub har nået en størrelse, hvor vi nu er nødt til at 
bygge en effektiv forretning sammen med foreningen. Men det er 
vigtigt stadig at have for øje, at Breinholtgård Golf Klub er (og fortsat 
skal være) en forening, hvor kollektive oplevelser, fællesskab, 
samarbejde og frivillig indsats er den kultur, vi bygger på.
Vi skal kunne tilbyde klubbens medlemmer et konkurrencedygtigt 
kontingent. Det sikrer vi ved at drive en effektiv forretning og foretage 
de nødvendige investeringer, der gør os attraktive som medlemsklub. 
Samtidig skal vi bevare et passende fokus på gæster og sponsorer, 
der bidrager til foreningens drift. 

Klubliv


