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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 12. marts 2019 10:18

Emne: Oprydningsdag -Golfregler - Modeshow - Regionsgolf

Har du lyst, vil vi rigtig gerne se dig til

Oprydningsdag i Breinholtgård Golf Klub 

onsdag den 20. marts 2019. 

Vi har brug for at gøre udeområderne klar inden sæsonstart.   

Klokken 09:30 mødes vi i klublokalet.  

Her fordeler vi arbejdsopgaverne, og giver information om de forskellige 

opgaver, som vi gerne vil have løst. Der vil være arbejdsopgaver, så alle kan 

være med.  

Jo flere vi er, jo nemmere går det! 

Klokken 12:30 serveres der en let frokost til de som har lyst. 

Tilmelding bgkfrivillig@gmail.com senest søndag den 17. marts 2019 
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Infomøde Regionsgolf  

Skal du spille regions-golf i år, så husk at melde til infomødet, den 25 marts 

klokken 19:00 i klublokalet. 

Deadline for tilmelding er den 22.marts klokken 12:00   

Informationsmødet vil tage ca. 1 

1/2  time, og der vil også være en 

kort gennemgang af reglerne til 

hulspil 

Tilmelding kan ske i golfbox, på dette 

link KLIK HER  

”Hulspils Regelaften” d. 16. april 2019 

Hulspil (også kaldet Match Play) er 

reelt den oprindelige for spil inden for 

golfsporten. Hver spiller i matchen 

tæller det antal slag, vedkommende 

har brugt på det enkelte hul, 

sammen. Den, der har brugt færrest 

på et hul, vinder hullet. Den, der har 

vundet flest huller, når spillet er slut, 

vinder matchen.   

Denne form for golfspil spilles med stor fornøjelse af mange – også af BGK 

medlemmer. Og vil man eks. vis spille med i BGK kommende 

Klubmesterskaber i hulspil, så var det måske en overvejelse værd, at blive 

opdateret på regler for hulspil. 

En yderligere motivator for at blive opdateret om hulspilreglerne kunne også 

være, at der som konsekvens af de nye golfregler gældende fra 1. januar 2019, 
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også er sket enkelte ændringer til de dele af golfreglerne der vedrører hulspil. 

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg gennemfører derfor en ”Hulspils 

Regelaften” d. 16. april 2019 i tidsrummet 19:00 – 21:00 i Klublokalet på BGK. 

Har man deltaget i en af de henover den forgangne vinter gennemførte 

Regelaftner, så er det ikke en begrænsning faktisk tvært imod, at deltage i 

denne Hulspilsregelaften. Tilmelding sker vis Golfbox. KLIK HER  

Portvinsmagning  

Portvinsmagning torsdag d. 21. marts 2019 kl. 18.00 - 20.00 

Afholdes på Breinholtgård Golf Klub i restauranten. 

Winemakers med Anna Rosas fra Ramos Pinto. 

 Blandt portvinsproducenter har Ramos Pinto den særlige stilling, at firmaet har 

den højeste andel af egne marker i forhold til produktionen. Firmaets 4 

"Quintas" (vingårde) ligger i Cima-Corgo og i Douro Superior distriktet og er helt 

klart ét af Ramos Pintos store aktiver blandt portvinsproducenter har Ramos 

Pinto den særlige stilling, at firmaet har den højeste andel af egne marker i 

forhold til produktionen. Firmaets 4 "Quintas" (vingårde) ligger i Cima-Corgo og 

i Douro Superior distriktet og er helt klart ét af Ramos Pintos store aktiver. 

Smagningen 

Smagningen foregår i restauranten på Breinholtgaard Golf Klub og er inkl. en 

osteanretning. 

Billetter 

Smagningen er åben for alle. 

Det eneste du skal gøre for at komme med, er at købe / 

hente din(e) billetter i butikken, på slikforvoksne.dk, eller hos Breinholtgård 

Golfklub. 

Billetterne inkl. ostebord koster 300,- kr. pr. stk. 

Din plads er først sikret, når du har billet eller med en 
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forudgående aftale med butikken. 

Købte billetter refunderes ikke, men vi hjælper gerne med at 

formidle kontakt til evt. videresalg. 

Biletter kan også købes på: https://slikforvoksne.dk/shop/portvinsmagning-

torsdag-1946p.html  

Modeshow 
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