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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 26. april 2019 14:28

Emne: Udskrivning af scorekort

Golfsæsonen er allerede godt i gang.   

Vi har lige haft en påske med det skønnest vejr og vores bane står allerede 

rigtig flot. Det er skønt at komme i gang igen. Det har nu glædet mig meget at 

se, hvilket liv og socialt samvær der har været på Breinholtgård hele vinteren. 

På søndag er der Golfens Dag rundt omkring i hele landet og vi åbner også 

vores døre og håber, at vi får besøg af rigtig mange, som kunne være 

interesseret i at blive medlem i Breinholtgård Golf Klub. Husk at bringe 

budskabet ud og få naboen, vennerne eller andre med ud og se, hvor godt et 

sted vi har og hvor skønt det er at spille golf. Se invitationen nedenfor.  
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På søndag har vi også opstart på 

Søndagsgolf – Golf for alle. 

Søndagsgolf er en mulighed for at 

komme ud og spille en runde golf og 

måske møde nye mennesker og 

eventuelt finde nye golfmakkere. 

Søndagsgolf – Golf for alle er, som 

navnet tydeligt siger, for ALLE. Se 

opslag nedenfor.  

I eftermiddag (fredag) har juniorafdelingen opstart på et nyt tiltag, hvor du kan 

starte golfkarrieren allerede som 4-5 årig. ”Tumlingerne” bliver det også kaldt. 

”Tumlingerne” spiller SNAG golf, hvor ”jernene” er af plastic og golfbolden er en 

tennisbold. Tumlingerne mødes ved flagstangen hver fredag kl. 15.30 og der er 

mulighed for hygge sig med andre juniorer i klublokalet efterfølgende. Har du et 

barn eller barnebarn, som kunne være i målgruppen, håber jeg, at I kigger forbi 

og ser hvad SNAG Golf er. På søndag ved Golfens Dag er der også mulighed 

for at se, hvad Tumlingerne og SNAG Golf er. 

Vi har igen i år lavet en Aktivitetsfolder, hvor vi har samlet en del af 

aktiviteterne, som afholdes på Breinholtgård i løbet af sæsonen. 

Aktivitetsfolderen finder du på skranken ved kontoret. Ta’ den med hjem og find 

det der er lige noget for dig. Bemærk blandt andet en ny match, som afholdes 

til efteråret ”Greenkeepers Revenge”. Hvis I synes, at der mangler nogle 

aktiviteter og/eller arrangementer, så husk, at I altid kan ligge en seddel i 

Birdie/bogey boksen, som står i restauranten og så vi vil kigge på det og 

forsøge at gøre udbuddet endnu bedre og større. 

Jeg håber, at I føler jer godt tilpas i klubben og at I får gode timer i vores dejlige 

omgivelser med golfsporten, på terrassen og med nye og gamle venner og 

bekendte. 

God sæson til alle og jeg glæder mig til at se jer på golfbanen. 

Forårshilsner 

Pernille Dam  
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Golfes dag  
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Ændring i udskrivning af scorekort  

Tidligere har man kunne udskrive 

scorekort til alle, som var registreret 

på den samme starttid, dette er dog 

ændret nu, således at systemet kun 

kan udskrive scorekort til den enkelte 

spiller. 
Husk også, at Tee stedet i dag bliver 

valgt automatisk af Golfbox, til det 
som passer til dit handicap  




