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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 30. juli 2019 15:55

Emne: Regionsgolf - Hole In One - Golfrejse - Shortgame

Breinholdtgårds senior hold, har spillet sig i Finalen i Regionsgolf.

Efter at semifinalen blev vundet mod Morsø, med den overbevisende sejr på 9-

2, er Senior rækken nu videre og klar til finalen i Skanderborg den 24. august. 

I B-rækken har vi også ét hold som kan nå finalen, de spiller kvart finale 

mandag 5. august i Vejen mod Vejle. 

Flot kæmpet, og en kæmpe tak, til alle som har spillet med i Regionsgolf i 

denne sæson. 
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Hole In One  

Den 8. juli 

på Ådalens hul 2, lavede 

Frank Uhd Nielsen 

en flot Hole In One 

Stort tillykke til Frank 

Hol In One præmien er nu, en 

lækker flaske 

Kutter Rom 

Hole In One præmien er sponsoreret 

af Slik For Voksne 

Esbjerg Rommen - Kutterrom, 

E.1. "Søblomsten"

Tappet eksklusivt for 

SLIK FOR VOKSNE. 

Denne rom er nænsomt og tålmodigt udvalgt som en fornem repræsentant for 

den klassiske rom, den uundværlige gudedrik  for søens folk i århundreder. 

Uden denne lille luksus på søen havde mennesket måske ikke opdaget at 
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jorden er rund...    

Destilleret på sukkerrør i Guatemala, og lagret i højtliggende bjergområder på 

egefade i minimum 15 år, er den kendetegnende ved sin fyldige mørke glød, 

der lokker med en romoplevelse af de bedste. 

Nyd en velafrundet aroma, der indikerer alder og raffiniment. Fyldig, med noter 

af tobak, brændt karamel, eg og tørrede krydderier. 

Oplevelsen sluttes med en diskret og behagelig fornemmelse af alkohol. 

Som gammel søfartsby skal Esbjerg selvfølgelig have sin egen rom. 

Og kun det bedste er godt nok.  

Denne rom er lavet som hyllest til E 1 ”Søblomsten”, Esbjergs første fiskekutter.  

Short game  

Onsdag den 7. august klokken 16:30 har du nu mulighed for at deltage i Short 

Game, hvor der trænes/spilles det korte spil omkring greens. 

Der vil være præmier til 1. 2. og 3. pladsen 

Der er ingen handicap begrænsning for at deltage. 

Tilmelding kan ske når du tilmelder til onsdags-matchen, eller hvis du ikke skal 

spille onsdagsmatch, så kan du tilmelde på info@bggc.dk 

Der er max plads til 20 deltagere, og det går efter først til mølle princippet. 
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Golfrejse med Frank Atkinson  
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