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Forsidefoto:

Klubbens træner Frank Atkinson, fejrede 

den 14. september 40-års jubilæum og 60 

år næste dag - læs mere side 6.

GOLFKLUBBEN
Kontoret/Golf Manager

Mogens Mikkelsen 75 11 57 00

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag  kl. 8.00 - 15.00

Pro-shoppen

Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00

 E-mail: gspro@bggc.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag: kl. 9.00 - 18.00

Weekend/ helligdage: kl. 9.00 - 14.00

Restaurant Breinholtgård

Tri og Linh 75 11 57 00

 E-mail: restaurant@bggc.dk

Chefgreenkeeper

Fredrik Engstöm 75 11 57 00

Greenkeepere 75 11 57 00

Golfklubbens bestyrelse

Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11

Kim Meyer 40 25 06 61

Kaj Pedersen 21 20 80 22

Jørn Schultz 20 23 08 30

Karin Thybo Olesen 30 93 46 66

Jannick Brunsgaard  24 41 70 93

Allan Grosmann 31 70 95 50
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KLUBUDVALG
Ordens-, regel- og handicapudvalg

Kim Meyer 40 25 06 61

Jesper Mølleskov Pedersen, John 

Nielsen, Jørn Schultz, Ruth Pedersen, 

Kaj Pedersen

Baneudvalget

Jørn Schultz* 20 23 08 30

Fredrik Engstöm*, Frank Atkinson*, 

Mogens Mikkelsen*, Sisse Droob, 

Søren Gammelgaard Nielsen, Peter 

Ankersø

* Medlemmer af Driftsudvalget.

Baneservice

Verner Pedersen 22 47 27 58

Knud Erik Laursen, Ib Meldgård, Tor-

ben Svendsen, Arne Jakobsen, Jørn 

Schultz, Jens Ejner MunK Pedersen, 

Jannick Brunsgaard

Ny i Golf 

Kaj Pedersen 21 20 80 22

John Bluhme, Ruth Pedersen, Jytte 

Kjærbro, Karl Otto Bjerre, Hanne 

Berggreen, Christian Elmo Sørensen, 

Susanne Bjerre, Dorthe Hviid Ander-

sen, Gitte Mikkelsen, Preben Madsen

Junior- og ungdomsudvalget

Allan G. Christensen 31 70 95 50

Frank Atkinson, Claus Mølleskov 

Pedersen, Mads Nielsen, Jesper Møl-

leskov Pedersen, Rebekka Bathum, 

Asger Lund Nielsen

Sportsudvalget

Kim Meyer 40 25 06 61

Robin Thybo, Frank Atkinson, Karin 

Thybo Olesen, Pernille P. Dam, Claus 

Mølleskov Pedersen, Mads Nielsen

Klublokale 

Bente Marie Vestergaard 23 80 50 08

John Nielsen, Edel Thomsen

Eliteudvalget / træningslokalet

Kim Meyer 40 25 06 61

Frank Atkinson, Klaus Aagesen, Peter 

Meyer Hansen, Min Guldberg Han-

sen, Peter Skjærbæk, Rikke Bernhard.

Turnerings- og aktivitetsudvalget 

Niels Erik Jensen 30 27 07 59

Henning Vestergaard, Jannick Bruns-

gaard

Restaurationsudvalget 

Bente Marie Vestergaard 23 80 50 08

Tri, Linh, Mogens Mikkelsen, Rikke 

Porsholdt Thrane, Kaj Pedersen

Company Day udvalget 

Allan Baun 29 68 59 24

Sven Jensen, Søren Lysgaard, Niels 

Erik Jensen, Kent Thomsen

Titleist & Footjoy West Coast 

Masters 

Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11

Niels Erik Jensen, Frank Atkinson, 

Jesper Mølleskov Pedersen, Jacob 

Kiellberg Andersen, Jakob Porsholdt 

Dam, Morten Porsholdt Dam

Klubblad/Medlemsnyt 

Hanne Johansen 25 36 21 02

Jakob Kristensen, Bente Kirkegaard, 

Rebekka Bathum, Pernille P. Dam

Klub i Klub 

John Nielsen 21 90 73 67

Jørn Juul Christensen og Jakob 

Kristensen

Hjemmeside/sociale medier

Niels Erik Jensen, Mogens Mikkelsen

Regionsgolf Danmark 

Kent Thomsen keth@hth.dk

Frivilligeudvalget 

Jette Christensen 30 5714 14

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19

6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00

www.bggc.dk

info@bggc.dk
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PERNILLES KLUMME
Hvor tiden dog går stærkt og sæson 2019 er på vej på 

hæld. Heldigvis er der stadigvæk lidt gode turneringer og 

afslutninger at deltage i, men dagene bliver kortere og 

det bliver sværere at nå en runde golf i hverdagen – for 

os som er arbejdsramte, selvfølgelig. Hvor må det være 

skønt at kunne komme i klubben en hverdagsformiddag, 

møde vennerne og gå en runde golf. Det er hyggeligt. 

Det giver frisk luft, god motion og et godt socialt net-

værk. Det kan give et grin og det kan give ærgrelser, men 

det vigtigste er, at vi er aktive og nyder livet og samværet. 

Selvom golfspillet ikke er til at leve af for vi fleste, så har 

vi alle sammen alligevel lov til at gå i restauranten, hygge 

os og nyde en kop kaffe eller en øl, når spillet er slut. Jeg 

bilder mig selv ind, at sæsonen er gået så hurtigt, fordi vi 

har det godt. Jeg håber, at I  er glade for og tilfredse med 

at være en del af Breinholtgård Golf Klub.

I løbet af sommeren har vi i bestyrelsen måtte sige 

farvel til Susan Bailey. Susan følte ikke, at hun kunne nå 

arbejdsopgaverne i bestyrelsen på grund af arbejdsmæs-

sige og familiære forhold. Tak for indsatsen, Susan og tak 

for samarbejdet i de godt 2½ år, hvor vi har været i besty-

relsen sammen. Jannick Brunsgaard, der blev valgt, som 

suppleant på generalforsamlingen i november, trådte 

hurtigt til, da Susan havde truffet sit valg, så bestyrelsen 

arbejder ufortrødent videre.

Kaj har lidt panderynker, han fik ikke helt de 100 nye 

igennem golfkørekortet, som han havde sat som mål. 

Men det er alligevel gået godt, vi nåede op på den anden 

side af 70 med nyt ”kørekort”. Det er dejligt med jer nye 

medlemmer, som finder ind til golfsportens skønne mu-

ligheder.

Jørn ser glad ud – banen står fantastisk. 

Kim ser tilfreds ud. 2. hold herrer rykkede op i 3. divi-

sion og regionsgolferne blev Danmarksmestre. 

Allan kigger efter lidt flere juniorer, men der er stadig-

væk masser af liv og glade dage i juniorafdelingen.

Jannick ser stadigvæk eftertænksom ud, men kom-

mer med gode input og til slut har vi Karin. Hun ser på 

tallene og lige nu ser hun rigtig meget på tallene og 

regnskabet. Regnskabsåret er slut og generalforsam-

lingen afholdes torsdag den 21. november 2019 kl. 18. 

Indkaldelse og mulighed for tilmelding til efterfølgende 

spisning kommer senere.

Vi har igen i år, haft et helt fantastisk godt samarbejde 

med KD Selskabet, greenkeeperne, restauranten, pro-

shoppen og ikke mindst Mogens. Tusind tak for det.

Der er mange gode tiltag på Breinholtgård og i år har 

vi haft besøg af banearkitekt Jonathan Gaunt, som er ved 

at lave nye tegninger over banen. Der er rigtig mange 

gode ideer, som vi fremadrettet kan arbejde ud fra og 

hen imod og forhåbentligt kommer Esbjerg Kommunes 

tilladelse snart, så vi kan komme i gang med at grave den 

nye sø, som skal ligge på Slettens hul 9.

I går (lørdag den 5/10) havde vi igen besøg udefra og 

denne gang var det juniorturneringen RAJT (Ribe Amts 

Junior Tour). En bed-

stemor sagde til mig, 

“hvor har I det dog 

flot og dejligt her” og 

vi kiggede os rundt. 

Nu trænger kruk-

kerne til at blive gjort 

efterårs/vinterklar, 

men det er jo årsti-

dernes skifte, så det 

blegner ikke vores 

fantastiske sted og 

inden vi ser os om, 

har frivillige hænder 

klaret det. Bedstemo-

deren sagde også, 

at hun var blevet helt rørt, da hun stod ude på de yderste 

huller og kiggede sig omkring. Hvor har vi det dog fan-

tastisk. Sikke en skøn natur og sikke en velplejet bane vi 

har. Indimellem tænker man, at det kommer af sig selv, for 

greenkeeperne er jo nærmest usynlige. Men det sker ikke 

af sig selv. Der ligger et stort arbejde bag og det sker med 

god planlægning og god arbejdsmoral. Tusind tak kære 

greenkeeperstab.

En ting der ærgrer mig lidt er, at vi ikke kan finde de 

aktiviteter og muligheder, som kan trække mange delta-

gere til. Vi har erkendt, at Short Game nok ikke er noget 

for os. Vi er gode nok til det korte spil, vi behøver ikke at 

træne i chipning og putning. Jeg har ellers hørt, at ”Drive 

is funny but putning is money”, men skidt pyt, det går vi 

ikke op i. Spøg til side, vi har besluttet at stille Short Game 

på stand by. Puttekonkurrencerne skal vi også overveje, 

om den skal fortsætte. Der har været så få deltagere de 

dage, hvor Niels Erik, Henning Vestergård og Jannick 

Brunsgaard har haft puttekonkurrencen i gang, at jeg 

endte med at være blandt de otte bedste og kvalificere 

mig til finalerunden. Det siger ikke så lidt om deltagelsen 

eller nærmere om den manglende deltagelse. Men det 

ærgrelige er, at det er jo rigtig hyggeligt, når man er i 

gang og man er der. Det var en rigtig god finaledag, der 

blev afholdt først i august måned, hvor Egon Nielsen løb 

med sejren.

De sidste 2 år har vi haft Aktivitetsfolderen, som jeg 

havde håbet kunne være et opslagshæfte, hvor I kunne 

udpege de aktiviteter, som passede til jer. For der er akti-

viteter og turneringer, som passer lige præcis til dig. I skal 

ikke tro, at I ikke er gode nok - der er enkelte turneringer 

med handicapbegrænsning, men ellers er det bare med 

at klø på. Der er masser af gode og sjove tilbud i løbet af 

sæsonen. Kom og deltag - det værste der kan ske er, at 

det kunne blive smadder hyggeligt.

Tusind tak til jer alle for en god sæson og rigtig god 

vinter. På mulig gensyn til generalforsamlingen den 21. 

november 2019 kl. 18.00 i klublokalet.

Pernille Porsholdt Dam
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LYNGBY
Jernbanevej 8A 

ESBJERG
Storstrømsvej 2 

VEJLE
Ladegårdsvej 3 

ODENSE
Amfipladsen 9 

NYHEDER OG TILBUD      
Web: ingvardchristensen.dk 
Facebook: @ingvardchristensen.dk
Instagram:@ingvard_christensen

MONTANA 
Skab plads til personlighed. 
Med Montana kan du vise, 

hvem du er. 
Uendelige muligheder for at 
skabe rammen om din helt 

egen personlige historie.

Godt design, ordentligt 
håndværk og 42 farver.

ESBJERG
Storstrømsvej 2 

NYHEDER OG TILBUD      
Web: ingvardchristensen.dk 
Facebook: @ingvardchristensen.dk
Instagram:@ingvard_christensen

*Kun ved køb af PH 3/2 Akademi Ravfarvet Glas og kun ét samlet sæt skærme i opalglas til særpris pr. lampe 
Samlet vejl. udsalgspris kr. 30.985,-, samlet værdi kr. 37.820,-

S Æ RU D G AV E
PH 3/2 Akademi Ravfarvet Glas
Design: Poul Henningsen  
Kun hos Ingvard Christensen  
Begrænset periode
Se mere på ingvardchristensen.dk 
Kr. 24.995,-
Skærmsæt til lampen i hvidt opalglas* 
Vejl. pris kr. 12.825,- Særpris kr. 5.990,-



FRANK ATKINSON 
- 100 ÅR PÅ ÉN WEEKEND
I weekenden den 14.-15. september holdt klubbens 

mangeårige træner Frank Atkinson både 40-års jubilæum, 

og 60-års fødselsdag, og det blev markeret i golfklubben 

med en kæmpe reception lørdag eftermiddag.

Ubevidst kender mange af klubbens medlemmer helt 

sikkert Franks fødselsdag den 15. september. I mange år 

var koden på boldautomaten 1509 og nu giver det hele 

måske lidt mening?

På trods af at være ærke-englænder, så er Frank 

faktisk født i Tyskland, nærmere bestemt i byen Lübbecke 

mellem Hannover og Osnabrück. Franks far var officer 

i den engelske hær og udstationeret i Tyskland, moren 

var sygeplejerske og lille Frank var deres barn nummer 7! 

Senere kom der en lillesøster til, så børneflokken talte i alt 

otte børn.

Efter nogle år i Tyskland flyttede familien til Edin-

burgh, for senere igen at flytte til York, hvor familien 

endelig slog sig ned. Her gik Frank i skole og i fritiden 

holdt han og vennerne til i den nærliggende Fulford Golf 

Club, hvor det med tiden blev til småjobs i form af cad-

dietjanser mm.

Frank var her så heldig at blive fast caddie for baneud-

valgsformanden, og dermed deltog han i en lang række 

aktiviteter i klubben – og på samme tid tilskyndede 

spillerne deres unge caddies til at lære golfspillet. Frank 

blev hurtigt god til spillet og var med i gruppe drenge der 

drømte store drømme om at blive store stjerner engang. 

Fulford Golf Club er blandt Englands top-100 baner og 

klubben var i mange år vært for Europatourturneringen 

Benson & Hedges International, hvor spillere som Tony 

Jacklin, Gary Player, Eamon Darcy og Bernhard Langer 

deltog. Frank havde bl.a. til opgave at pudse spillernes 

udstyr efter runderne, og husker hvor benovet over han 

var over, at de hvert år havde det nyeste og mest mo-

derne udstyr. Det at være så tæt på alle de kendte spillere 

inspirerede i høj grad de unge i klubben.

Med tiden forsøgte Frank at gøre golfen til hans 

levevej, og allerede som 16-årig turnerede han rundt for 

at spille lidt penge ind på kontoen. Han måtte dog hurtigt 

indse, at hvis han skulle tjene penge på golf, så måtte det 

blive som Teaching Pro. I efteråret 1979 – for 40 år siden - 

var Frank udlært og blev dermed PGA-member!

På samme tid blev det til en del ture i byen, og her 

mødte han Janet – hun var på det tidspunkt han bedste 

vens kæreste – men det stoppede ikke Frank! 

I slutningen af 70’erne begyndte golfsporten så småt 

at vokse i Danmark, og der opstod et behov for at søge 

undervisere til den ædle sport udenlands. I den forbin-

delse fik Frank kontakt til Holstebro Golfklub, som i 1981 

manglede en hjælpetræner til de mange nye medlem-

mer. Det var oprindelig meningen, at Frank skulle være i 

Danmark i én sæson. Han faldt dog hurtigt til i klubben 

og flyttede sammen med Janet til Danmark samme år. 
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Janet og Frank - altid klar til fest! Her ved klubbens 25-års 

jubilæum i 2017.

Pernille Dam holdt en flot tale til dagens jubilar. Mange medlemmer mødte op til lørdagens reception.

FORTSÆTTES…



Åbningstider
Mandag - fredag  10.00-17.30
Lørdag   10.00-14.00
Søndag* 10.00-14.00
*Åbent 1. søndag i mdr.

Adresse
Strandby Plads 7  
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 88 66
www.bo-bedre.com

Jakob Gladbjerg 
Indehaver

Ove Dahl Jensen 
Indehaver

Danny Lindgren 
Butikschef

Jacob Stenstrup 
Møbelhandler

Paula Jakobsen 
Boligtilbehør

Mette Pontoppidan 
Boligtilbehør

Trine Hansen  
Boligtilbehør

Mikael Lokjær 
Møbelhandler

Anders Duus
Møbelhandler

Lennart Borgvardt 
Møbelhandler

Morten Dam 
Møbelhandler

Tørrede 
blomster  Fra 19,-

Finn Juhl 
puder

MOTS 
MORE

699,-

Duftpinde

120,-

Kalenderlys
Led med fjernbetjening

 169,-

NYHED Sæsonens 
trend



Frank og Janet blev gift i efteråret 1982 hjemme i 

England, og de følgende år blev det foruden Holstebro til 

jobs i Dejbjerg og Gyttegård. 

I 1987 bliver Frank ansat som cheftræner i Kolding Golf 

Club, og med Janet i shoppen blev det til 7 år her. Næste 

cheftrænerjob var i Vejle Golf Club, hvor de også blev i 7 

år. På samme tid blev Danish Ladies Open afholdt i Vejle, 

og det passede Frank fint med lidt prestigeturnering på 

programmet. I 1997 vandt selveste Laura Davies turnerin-

gen i Vejle.

I efteråret 1999 søgte Frank og Janet jobbet som 

henholdsvis cheftræner og shop-bestyrer i Breinholtgård 

Golf Klub, og en enig bestyrelse var sikker på, de var de 

rette til jobbet. Desværre kunne Frank ikke frigives fra sin 

kontrakt med Vejle, før udgangen af 2000, så i Franks fra-

vær startede Janet og to af Franks ansatte trænere Keith 

Pickard og Carl Rota op i Breinholtgård. 

Siden er det gået slag i slag, hvilket jo ikke er så skidt, 

når nu det drejer sig om golf. Tiden i Breinholtgård er flø-

jet afsted, og det er blevet til mange spændende oplevel-

ser og nye tiltag i klubben. 

Shoppen på første sal har udviklet sig til én af Dan-

marks største og mest velassorterede Pro-Shops. Vi 

medlemmer er jo forvænte med det store udvalg og ople-

ver først, hvor godt vi er stillet, når vi kommer til andre 

klubber og knap nok kan købe tees! Det er mit indtryk, at 

mange golfspillere i det vestjyske tager turen forbi Golf-

Store Breinholtgård, når der skal handles udstyr.

Resultatmæssigt har Frank høstet stor ros for sit enga-

gement med eliteholdene – både for damer og herrer – i 

en periode havde klubben, som én af de få i Danmark 

et hold i begge Elitedivisioner samtidigt. At Frank også 

brænder for juniorerne, kan ses i klubbens juniorrang-

listeturnering Titleist/FootJoy West Coast Masters, som 

nu afvikles på 10. sæson, og hvert år med nye tiltag og 

påfund.

Også på det sociale område har Frank og Janet været 

med i første række – desværre er det nogle år siden, 

de sidst har afholdt Bag-Boy Classic, en hyggematch, 

som blev spillet over to dage, med fest og farver begge 

dage. På finaledagen spillede den engelske musiker Ged 

Roberts op til dans. Den turnering vil vi gerne have igen, 

Frank!

De første år i Breinholtgård pendlede Janet og Frank 

fra Kolding til Esbjerg, men har siden 2003 boet i Hjer-

ting. Som gæst bliver man imponeret over deres flotte 

græsplæne, der selvfølgelig lever op til de bedste greens i 

landet. Janet klipper den med en traditionel engelsk sing-

leklipper. Ligesom hun er ”greenkeeper” i resten af haven!

Gennem tiden er det blevet til hele 5 holes in one for 

Frank. Den først tæller nok ikke med, for der var han alene 

på banen, men ellers er det sket ved en pro-am på Estoril, 

i Kolding, Dejbjerg og Holmsland Klit.

Med fem holes in one i karrieren, kan det jo ikke være 

den største golfoplevelse? Nej – det er nok nærmere 

mødet med den legendariske træner David Leadbetter på 

hans golfakademi i Orlando, Florida. Han var så inspire-

rende at høre på, og han har lagt grunden til den måde 

man underviser i golf i dag – ikke mindst hvad angår 

juniorer med motivation og interesse for golf. 

På trods af 40 år med golf er Frank endnu ikke klar til 

at stoppe som træner – det er i hvert fald ikke inde i over-

vejelserne foreløbigt. Men med to skulderoperationer 

og en enkelt balonudvidelse er svinget ikke det samme 

længere – men lysten til at undervise er lige så stor som 

for 40 år siden.

Tillykke med jubilæet Frank (og Janet)! 

Jakob Kristensen
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…og så var der kage!

Over døren i shoppen hænger det synlige bevis på at Frank i 

1979 blev optaget i The Professional Golfers’ Association. 



Vi er nu ved at nærme os den sidste halvdel af året, og 

tøjet er begyndt at blive lidt tykkere, men hvad gør det, vi 

får motion. Her er en lille status over hvad vi har lavet i år 

og hvad der skal ske i fremtiden.

For at vi kan holde banen i så flot stand, kræver det at 

vi har det rette værktøj, og det rigtige personale, og uden 

at prale har vi nok et af Danmarks bedste greenkeeper-

teams.

Der er investeret i nye maskiner der kan klippe bre-

dere, bedre og hurtigere, derved kan der spares mange 

timer, som der så kan investeres andre steder på banen, 

tænk bare på Robert som klipper udslagsbanen, han 

generer ingen, passer bare sit job med at klippe græsset 3 

gange om ugen.

I starten af året voksede vores buggy-park, og der var 

ikke længere plads i garagen til dem, så vores greenkee-

per Jacob tegnede da lige en ny, som passer rigtig fint ind 

i det gamle bygningsværk, en del frivillige hjalp med det 

hårde arbejde, at lægge alle stenene til gulvet, stor tak til 

dem.

Ny Masterplan

I 1992 tegnede banearkitekt Jonathan Gaunt de første 18 

huller på Breinholtgård, siden da har banen skiftet udse-

ende fra den oprindelige plan.

Da der har været et stort ønske om en Masterplan for 

anlægget, inviterede vi Jonathan Gaunt til en gennem-

gang af vores bane, med henblik på en masterplan for de 

næste 20 år.

Og da Jonathan nu var her, ville vi også gerne have at 

han lige tegnede en ny sø på slettens hul 9, det er lang 

tid siden vi fik tegningen, men den skal lige godkendes 

ved Esbjerg kommune, og når I læser dette tror jeg vi har 

godkendelsen i hus, så inden året er omme, håber vi at 

søen er klar.

Tilbage til Masterplan, efter en gennemgang af banen 

der tog 6-7 timer, hvor samtlige træer, bunkers, teesteder, 

greens og fairways blev diskuteret, kunne Jonathan tage 

hjem med ny viden.

Vi har nu modtaget den nye Masterplan, nu skal den 

lige kigges igennem og rettes til, inden den skal præsen-

NYT FRA BANEUDVALGET

Robert - enhver haveejers drøm om en robotplæneklipper! Ny golf-buggy garage langs maskinhuset.
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NY I GOLF
Golfsæsonen 2019 startede forrygende med masser af 

begyndere, det var rigtig dejligt. 

Men i april, da det var golfens dag, var det rigtig dår-

ligt vejr, og gav ikke mange nye. Men hen ad vejen er de 

alligevel kommet, så vi har fået lidt over 70 igennem.

Onsdagsmatcher e r også gået rigtig fint. Der har været 

afholdt 26 matcher, og der har i gennemsnit været 55 spil-

lere. Så der er blevet uddelt rigtig mange præmier.

I år har der været afholdt 4 Ny i Golf turneringer. De 

3 første gange var det 9 huller og sidste gang blev der 

spillet over 18 huller, og bagefter var der præmieoverræk-

kelse og spisning.

Det var en rigtig god dag, og vejret var som planlagt, 

rigtig flot.

Så den succes gentages nogle gange næste år, da det 

er en god måde for nye golfere at finde ud af, at deltage i 

turneringer.

At det hele har kunnet lade sig gøre, er kun fordi der 

har været et godt hold af hjælpere i Ny i Golf. Så stort tak 

til dem.

teret for KD-selskabet, bestyrelsen og det store baneud-

valg og godkendes, og når den er godkendt, så har vi et 

rigtigt godt arbejdsredskab, til årene fremover. Med det 

jeg har set, kan jeg sige at der er mange nye spændende 

tiltag i den.

Inden længe kommer Jonathan tilbage, for at give 

Ådalen et gennemsyn, så den også kan komme ind i 

planen.

Vores forgreens er lige blevet vertikalskåret med hen-

blik på at de kommer til at ligne vores greens, så det bliver 

en fornøjelse at spille på dem til vinter, når flaget bliver 

flyttet frem.

En opfordring til alle, i har hørt det før, vi har rigtig 

mange nedslagmærker på greens og turf på fairway der 

ikke er lagt på plads, hjælp nu hinanden med at få det 

gjort, det er også din bane, tak.

Kommende projekter 

Vi har et udestående med bunkers, det ved vi, og vi er ved 

at kigge på hvordan vores kommende bunkers skal se ud, 

det er et stort arbejde og koster en del penge. Bunkers og 

arbejdet med disse, er også en del af masterplanen.

Vores udslagshus er lidt i forfald, det trænger til en 

opfriskning, og det er planen at det skal have nye profiler 

på, magen til dem der er på Buggy garagen, arbejdet 

forventes at starte i februar.

På baneudvalgets vegne

Jørn Schultz
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NYE GOLFREGLER FRA 2019 
– og hvordan gik det så lige med det?

Siden foråret 2017 og indtil hen på efteråret 2018, havde 

Ordens-, Regel- og Handicapudvalget via adskillige ny-

hedsbreve og klubblade orienteret om, at der fra og med 

starten på sæson 2019, ville blive indført nye reviderede 

og forenklede golfregler.

Den gennemførte regelrevision havde til formål at 

reglerne skulle forenkles og moderniseres. Der skal være 

færre straffe, og der skulle fokuseres på hurtigere spil.

Udvalget havde planlagt i alt 18 åbne golfregelaftner 

rettet imod slagspil, samt 3 åbne regelaftner med fokus 

på de nye golfregler i forbindelse med hulspil. Derudover 

blev der gennemført lukkede regelaftner for alle Regions-

golfere, eliten og et par ”Klubber i Klubben”

Alle ovenfor anførte aktiviteter var planlagt med en 

forventning om at flest mulige medlemmer skulle opnå 

kendskab til de nye golfregler før sæsonstart 2019. Efter 

”golfregelvintersæsonen” kunne det konkluderes at godt 

60% af klubbens medlemmer havde taget imod tilbud-

det. 

En af overraskelserne i forbindelse med de nye 

golf regler, var introduktionen af den nye “Citron-Måne-

Regel”! En regel der bl.a. bringes i anvendelse , hvis man 

eksempelvis skal spille en bold fra dér, hvor man spillede 

sidst (fx. fordi bolden er out of bounds eller fordi man 

tager lempelse fra et strafområde), så skal man:

1. Finde referencepunktet (der, hvorfra man spillede 

sidst).

2. Droppe i droppeområdet (som er én køllelængde 

fra referencepunktet, ikke nærmere hullet).

Det nye var, at man i modsætning til før 1. januar 2019, 

hvor man skulle droppe det præcise sted, nu havde et 

område svarende til en middelstor kolonihavegrund til 

rådighed når man skulle droppe. Og med henblik på at 

fremme læringen, blev der i den grad inhaleret det meste 

af en palle citronmåner i løbet af vinteren. Derved forstod 

alle hvorledes droppeområdet så ud!

En anden regel der blev bragt i spil, var fra DGU’s side 

lagt ud til alle klubberne, hvor den enkelte klub kunne 

beslutte om man ville indføre en ny lokalregel. For at 

fremme spilletempoet blev klubber givet mulighed for at 

indføre en ny lokal regel i to situationer (kun for amatø-

rer):

1. Bolden er out of bounds.

2. Bolden kan ikke findes (og er ikke i fx strafområde)

Forudsat, at man ikke har spillet en provisorisk (!), så 

må man tage lempelse med to strafslag således:

a. Find “bold-referencepunktet”, som er: 

 - (OOB): Skæringspunktet.

 - (Tabt bold): Dér, hvor bolden skønnes at ligge.

 Samme ændring er der vedrørende “lige linje reglen.”.

b. Find “fairway-referencepunktet”, som er det nærmeste 

punkt på fairway i forhold til bold-referencepunktet, 

som ikke er tættere på hullet.

c. Tegn to lige linjer, nemlig:

 1. mellem hullet og bold-referencepunktet.

 2. mellem hullet og fairway-referencepunktet.

d. Drop så en bold i droppeområdet, som udgøres af 

området imellem disse to linjer (idet linjerne dog skal 

forlænges med to køllelængder - ved OOB er det kun 

den ene linje (den ind mod banen), der skal forlænges) 

- ikke tættere hullet end de to referencepunkter!

Udvalget havde i 2018 besluttet dels at ville indføre 

denne lokalregel i de reviderede/nye lokalregler, og at det 

skulle være den lette. Alt med henblik på i størst muligt 

omfang at leve op til målsætningerne for revisionen af 

golfreglerne: Gøre det enkelt og fremme spilletempoet.

Og hvordan er det så gået med de nye golfregler og 

de nye lokalregler? Samlet – rigtig, rigtig godt! Det er ble-

vet enklere for alle – ikke mindst nybegyndere – og spillet 

er på vej til at blive hurtigere. Processen vil fortsætte ind 

i sæson 2020, hvor forhåbentlig flere bl.a. vil drage nytte 

af ikke at skulle tage flagstangen ud når der skal puttes 

og at benytte ovenfor beskrevne regel når man skal lede 

(kun tre minutter) efter en bold uden for et strafområde. I 

modsat fald går man frem efter strafområdereglerne – og 

det er jo enkelt. 

Udvalget vil sige tak for rigtig mange gode og kon-

struktive tilbagemeldinger på anvendelsen af de nye 

golfregler og nye lokalregler. I skrivende stund er der intet 

der peger på, at der skal laves nye lokalregler for 2020.
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Eliteholdene 2019

ENDNU EN SUPER SÆSON - MED PERSPEKTIVER!
Breinholtgård Golf Klub Eliteafdeling startede sæson 2019 

allerede den første tirsdag i november 2018. Målsætnin-

gen for 2019 var:

• 1. division herrer – vinde puljen og kvalificere sig til 

oprykningsspil

• 4. division herrer – vinde puljen og rykke tilbage til 

3. division 

• 5. division herrer – vinde pulje og rykke op i 4. 

division 

• 1. division damer – forblive i 1. division.

Efter de fire første runder (af seks) var alle fire divisi-

onshold i en situation, hvor man både havde mulighed for 

kvalifikation til oprykningsspil, kunne rykke direkte op til 

næst højere række eller forbliven i den nuværende række.

Alle havde forberedt sig bedst muligt inden 5. og 6. 

runde i Danmarksturneringen. To runder, hvor alle blev 

udfordret af det lunefulde danske august-”klima” og golf-

spillets overraskelser.

Lørdagen (5. runde) bød på alt lige fra kraftig regn til 

kraftig blæst, efterfulgt af opklaring og næsten sommer-

lige temperaturer. Søndagen bød bl.a. på tåge, hvilket 

førte til udsættelse af starten af matcherne for 1. division 

damer og 2. division herrer.

Udover at alle fik lov at mærke naturens luner, fik 

alle hold også mærket golfspillets luner. For nogen med 

positivt resultat til følge – hulkant ind – og for andre det 

modsatte – hulkant ud.

1. division damer tabte i 5. runde 8-4 til Kolding på 

hjemmebane, hvorfor matchen mod Sønderjyllands 

Golfklub i 6. runde på Sønderjyllands bane, skulle vindes, 

hvis damerne skulle forblive i 1. division i 2020. Damerne 

satte ekstra tryk på, og hev en sikker 11-1 sejr hjem Til-

lykke til damerne med den store sejr og endnu en sæson 

i 1. division.

2. division herrer havde skabt et godt udgangspunkt, 

for selv at kunne afgøre, hvorvidt det skulle blive til pul-

jesejr og dermed efterfølgende deltagelse i kvalifikations-

spil om oprykning til 1. division. Holdet mødte i 5. runde 

Varde Golfklub på hjemmebane. Det var klart stolpe ud 

for vores herrer der på dagen havde afbud fra den nor-

male 1. single, og holdet tabte 14-4 til lokalrivalerne fra 

Varde. Efter dette nederlag gik ”gassen lidt af ballonen” 

og holdet kæmpede bravt, men tabte 16-2 til de senere 

puljevindere og oprykkere fra Sønderjyllands Golfklub på 

deres bane i sidste runde. Klart ærgerligt – og måske ikke 

den bedste afskedssalut for Nicolai Dahl og Jeppe Thybo, 

der begge spillede deres sidste matcher inden planlagt 

afrejse til USA. Det positive er, at holdet forbliver i 2. di-

vision i sæson 2020, hvor holdet med sikkerhed ikke skal 

møde Kolding, som rykker ned i 3. division.

2. holdet herrer rykkede efter sæson 2018 ned i 4. 

division. Målsætningen for holdet var hurtigst muligt 

oprykning og tilbagevenden til 3. division i sæson 2020. 

I 5. runde delte holdet matchen i Jelling med resultatet 

6-6, hvorfor matchen i 6. runde mod Benniksgaard på 

hjemmebane var afgørende for, hvorvidt holdet kunne nå 

målsætningen. Holdet nåede målet med en ”sikker” 6,5-

5,5 sejr over Benniksgaard. Tillykke til herrerne og captain 

med resultatet. 

1. division damer – der klarede skærene og tager endnu en 

sæson i 1. division.

Vinder 4. division vest pulje 8 sæson 2019 – oprykker til 3. divi-

sion vest i sæson 2020.
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3. holdet (5. division) havde ”kniven på struben”. Der 

skulle sejre på kontoen, såfremt holdet skulle forblive i 5. 

division, og undgå nedrykning til Kvalifikationsrækken. 

Desværre tabte holdet 9-3 til i Ribe i 5. runde, og 7-5 til 

Sønderjyllands Golfklub i 6. runde på hjemmebane. Kon-

sekvensen er, at holdet rykker ned i Kvalifikationsrækken.

Seniorholdet i 2. division vest, lå godt inden de sidste 

runder i Danmarksturneringen. I 5. runde blev det til 

en 8-6 sejr ude mod Dejbjerg. Puljesejren blev sikret i 

6. runde med en 11-3 sejr over gæsterne fra Give. Super 

godt gået af seniorholdet, der skal spille i 1. division vest 

i 2020.

Tak til alle – spillere, captains, trænere og Breinholt-

gård Erhvervsklub - for indsatsen i forbindelse med 

del tagelsen i Danmarksturneringen i 2019. Nu er der lang 

ventetid til weekenden 2.-3. maj 2020, hvor Danmarkstur-

neringen starter igen. En solid vintersæson med teknisk 

og fysisk træning (og måske en træningslejr – hvem ved?) 

venter. Start på næste sæson er som altid den første tirs-

dag i november.

Afsluttende skal der også lyde en stor tak til de efter-

hånden mange faste tilskuere som møder op i forbindelse 

med holdenes hjemmebanematcher. Det betyder meget 

for spillerne med denne opbakning, som vi ser frem til 

også at nyde godt af i sæson 2020. 

Kim Meyer

Vinder 2. division senior vest, pulje 2 

– oprykker til 1. division senior vest i 

sæson 2020.
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MADE IN DENMARK 2019
Jeg var i maj måned så privilegeret at spille med på Euro-

pean Tour i Himmerland og denne oplevelse vil jeg gerne 

dele med jer.

I 2016 spillede jeg også med, hvor jeg kom med på et 

afbud. I år havde jeg kvalificeret mig i Silkeborg og derfor 

kunne jeg også forberede mig både mentalt og med spil 

på banen før turneringen.

Det var vigtigt for mig at bo tæt på anlægget og jeg 

var heldig, at jeg kunne leje min gode ven og kollega 

Christian Bæch families hus og det var også vigtigt, at jeg 

kunne forbedrede mig sammen med min caddie Jeppe  

Thybo.

Jeppe har jeg kendt fra Breinholtgård i lang tid og han 

var med på tjansen, så det var jeg glad for. Han var en stor 

støtte og hjælp før og under turneringen. Vi fik lavet en 

god game plan og Jeppe kender mine slag.

Himmerland er en stor oplevelse for spillerene, men 

også for tilskuerne, så jeg tog hurtigt fat i Pernille Dam, 

da jeg havde et stort ønske om, at jeg ville give tilskud til 

og arrangere en tur til Himmerland for nogle af Breinholt-

gårds juniorer. Jeg kan takke BGK og Erhvervsklubben for 

meget støtte på min vej som golfspiller og jeg ville derfor 

gerne give lidt den anden vej. Pernille var med på ideen 

og derfor kunne der sendes en minibus fra Esbjerg mod 

Himmerland til lørdagens runde. Såfremt jeg ikke skulle 

spille, kunne jeg følges med gruppen rundt på anlægget.

Med gode forberedelser var jeg spændt og glad, da 

jeg stod på 1. tee torsdag morgen.

Første runde var nervøs, men på den fede måde og 

den måde man drømmer om at have det! Jeg spillede 

rigtigt godt under de svære forhold og skød den bedste 

“dansker-runde” i 69 slag, hvilket var mega-fedt!

Mine forældre og Jeppes far samt et par af min ven-

ner var med på 1 runde. Der blev lavet mad i huset og vi 

kunne hygge os efter spil og træning

Fredag skulle jeg ud om eftermiddagen.

I 2 runde kommer Jeppe og jeg rigtigt skidt fra start 

(startede på bagni) og efter 13. hul, som så var vores 4. 

hul bad jeg Jeppe filme turen gennem teltet mod 14. tee 

fordi det ikke ligefrem lignede, at vi ville få den tur igen! 

Men vi kom stærkt tilbage og med birdies på hul 14, 18, 1, 

2 og 5. Kunne jeg lettet skrive under på en runde i 72 slag 

(+1) og nu se frem til min første finaleweekend på Europa-

touren!

Trods den kraftige vind var min morfar også med på 

samtlige 18 huller, noget han ikke havde mulighed for i 

2016, da jeg kom ind så sent i turneringen og det den-

gang var så stressende med planlægningen! Det betød 

virkeligt meget for mig at spille på den helt store scene 

foran min trofaste morfar, som i mine junior dage kørte 

mig land og rige rundt og så andre 13-14 årige og jeg kon-

kurrere på HELT andre vilkår! Desuden havde en bilfuld af 

mine venner fra Esbjerg også taget turen nord på både 

torsdag og fredag. Det var enormt dejligt med opbaknin-

gen og det kunne virkelig jeg mærke på banen.

Vi kunne følge med i scores og det var fantastisk at 

putte ud på sidste hul med viden om at cuttet var klaret 

og at jeg skulle spille lørdag og søndag.

Fedt at få 2 runder mere og endda være en af de få 

danskere, der klarede cuttet.

Lørdag skulle jeg spille med Andy Sullivan, hvilket i sig 

selv ville være en stor oplevelse - men når man først står 

på 1. tee gælder det om at holde fokus og prøve at tænke, 

det er en turnering som alle andre.

Made in Denmark er dog helt speciel og i år var der 

som sagt arrangeret et specielt teested på hul 14. Spillere 

og caddies skulle gå igennem et stort festtelt med høj 

musik og glade sponsorer og gæster. Aldrig har jeg op-

levet noget lignende og jeg synes det var godt tænkt af 

Flemming Astrup, for tilskuerne kom helt tæt på og uan-

set udfaldet på hul 13, tror jeg alle nød turen til 14. tee, 

hvor der så i øvrigt var lagt op til, at man gik efter greenen 

i drivet (par 4 hul på ca. 260 meter). Når spillerene ramte 

green i ét slag, var der gratis (alkolholfrie) øl i baren ved 

greenen til tilskuerne. Det lykkedes for mig i 1. runde at 

ramme green og jeg gik efter greenen i alle fire runder.

Efter 2. runde sad Jeppe og jeg i huset og fulgte med 

på nettet, her kunne vi se, at Andy og jeg lå side om side. 

Jeppe måtte lige minde mig om, hvad jeg havde sagt til 

ham første morgen i players loungen, da han helt oppe 

og køre var kommet tilbage til bordet vi sad ved, fordi 

han havde sagt god morgen til Matt Wallace! Jeg havde 

skældt Jeppe en smule ud og sagt, at jeg var nødt til at FORTSÆTTES…

Mathias Gladbjerg og caddie havde fire forrygende dage i Him-

merland ved Made in Denmark 2019.
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prøve på ikke at blive for starstruck, og ikke tage det for 

mere end hvad det jo var, en golfturnering! Fredag aften 

var rollerne altså byttet om og jeg opførte mig som en 14-

årig pige der skulle møde Justin Bieber den følgende dag, 

så det var derfor godt Jeppe kunne holde mig lidt nede!

3. runde forløb desværre ikke som ønsket og jeg kæm-

pede med spillet! Naturligvis ikke uden lyspunkter og 

særligt to slag skiller sig særligt ud for mig og er slag jeg 

vil huske rigtig rigtig mange år frem i tiden! På par-3 hul-

let 6. slår jeg den over green, et sted man ABSOLUT ikke 

vil være, derfra fik jeg floppet bolden ned til 20-30 cm og 

til min store forundring så jeg ud af øjenkrogen, at Andy 

havde sluppet sin putter for at være med i publikums 

klapsalver, det var et fedt øjeblik at få anerkendelse af en 

tidligere Ryder Cup spiller på den måde! 2 huller senere 

slog jeg så mit 3 jern fra ca. 220 meter ind til 1 meters 

penge for eagle på par 5 hullet 8 og fik her en “fist bump” 

og et “Great shot there mate” fra Andy - og de 2 slag er 

nok dem jeg bedst husker fra hele ugen!

Scoren blev desværre 76 og et hop den forkerte vej i 

stillingen!

De unge BGK’ere fulgte med på 3. runde og det var jeg 

rigtig glad for!

Finalerunden var en lang rutchebanetur med hele 7 

birdies, men desværre også 6 bogies og dermed en runde 

i 70 slag. Jeg sluttede turneringen lidt skuffende som 

nr. 55! Lidt skuffende skal selvfølgeligt forstås korrekt, 

en placering som jeg ikke havde tøvet med at tage før 

turneringen startede for at få alle fire runder med! Men 

som tingene udspillede sig og som jeg spillede deroppe, 

fik jeg alt for lidt ud af mine scores og derfor vil jeg tillade 

mig at sige, at resultatet ikke fik mig til at slå mig ned i 

sofaen med stor tilfredshed. Derimod nærmere en hel 

masse ny motivation, fordi det bekræftede mig selv i, at 

jeg godt kan spille med på det niveau, der er på Europa-

touren!

Jeg nød oplevelsen alle dage men blev desværre syg 

i ugen efter og min sæson 2019 har været en sæson med 

væsentligt flere udfordringer end forventet, men her mod 

slutningen vil jeg alligevel glæde mig til 2020, for der er 

stadig motivation og opbakning til, at jeg kæmper videre.

Jeg har netop afsluttet first stage på European Tour 

Q-School i Østrig. Efter scores i 67-70-70-69 (-12) sluttede 

jeg som nr. 11 og avancerede dermed til 2nd stage, som 

spilles i november.

Som altid vil jeg takke Golfklubben og Breinholtgård 

Erhvervsklub for økonomisk støtte. Min træner Frank og 

Janet for alt I gør for mig. Klaus Aagesen fordi du gik cad-

die i Silkeborg, og tak til Jeppe fordi du var med som cad-

die og support i Himmerland. Til alle jer, jeg møder her i 

klubben og andre steder - tak for positive kommentarer 

og bemærkninger! Fantastisk med jeres engagement og 

selvfølgelig stor tak til min familie – venner og personlige 

sponsorer, som ALTID gør en forskel!

Vi ses derude

Mathias
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LIVET SOM CADDIE 
– caddieoplevelsen ved Made in Denmark 2019

Made in Denmark 2019 var en særlig 

speciel oplevelse for mig, idet jeg 

fik muligheden for at gå caddie for 

Mathias – en tjans jeg hurtigt fik 

ryddet kalenderen for og med stor 

begejstring fik sagt ja til! I en hel 

uge fik jeg mulighed for at komme 

helt tæt på inden for rebene, ved et 

event som jeg var velkendt med fra 

tilskuerpladsen. 

Mathias og jeg begav os allerede 

om søndagen mod Himmerland idet 

vi ønskede at forberede os så godt 

som muligt, og dette gjorde os 100% 

klar til opgaven – samtidig gav det 

mig et par dage til at ”vænne sig” 

til min rolle som caddie. Vi boede 

i et af resortets tilhørende A-huse 

hvilket gjorde at transport ikke var 

noget problem og vi kunne derved 

udelukkende koncentrere os om den 

kommende opgave! 

De første par dage blev brugt 

på at træne og spille prøverunder, 

og her havde vi fornøjelsen at spille 

med blandt andet Morten Ørum 

Madsen, Martin Leth Simonsen og 

Nicolai Kristensen – alle sammen 

nogle af Mathias’ gode kammerater 

og virkelige flinke gutter. Prøverun-

derne blev især brugt på at lære den 

yderst detaljerede baneguide, lære at 

skridte afstande op idet afstandsmå-

lere ikke er tilladt. Derudover spiste 

vi hver morgen og middag i ”Players 

Lounge”, hvor Mathias som spiller 

måtte tage én gæst med. Her spiste 

man morgenmad med navne som 

Matt Wallace og Lucas Bjerregård og 

den største udfordring her var helt 

sikkert at holde sig ”cool” idet man 

selvfølgelig ikke ønskede at forstyrre 

dem. De havde selv en turnering at 

forberede sig til, men man kan ikke 

undgå at blive lidt ”starstrucked” når 

man midt i morgenmadsbuffeten 

står side om side med stjernerne fra 

fjernsynet. 

Som caddie lærte jeg hurtigt, 

at golfsko ikke var tilladt, idet man 

ønsker så lidt slid på greens som 

overhovedet muligt. Spidsen af 

håndklædet skulle være vådt, husk 

altid at holde fast ved baggen, når 

den står lodret og uanset vejret, 

så har du shorts på – dette var kun 

nogle af de ”uskrevne regler”, jeg 

var underlagt som caddie og især 

den med shortsene overraskede mig 

meget. Så selvom temperaturen tors-

dag morgen kl. 6.30 sagde 8 grader, 

så stod alle de rutinerede caddies i 

shorts. Jeg måtte selv overgive mig 

til et par regnbukser, så jeg har stadig 

lidt at lære. I løbet af ugen var jeg 

også enkelte gange nødt til at spise i 

”Caddie Lounge”. Et interessant sted 

hvor man uden tvivl kan høre mange 

gode historier – og hvor man selv 

rydder op efter sig. 

Torsdag morgen kom, og vi skød 

turneringen i gang på en knivskarp 

Himmerland bane og selvom vejret, 

og især blæsten, gav udfordringer 

så kom vi rundt i en rigtig fornuftig 

score (69 slag, 2 under par) og lå som 

delt bedste dansker. En hårdt kæm-

pet 72’er om fredagen og Mathias 

havde derfor klaret cuttet, hvilket 

indledningsvis havde været vores 

primære mål! Om lørdagen havde 

vi så fornøjelse at spille med Andy 

Sullivan, en arrig men utrolig sjov 

mand, og selvom selskabet var stort, 

kunne spillet ikke følge med. En 76’er 

om lørdagen blev dog fulgt op med 

en 70’er om søndagen hvilket samlet 

var nok til en delt 55.-plads og et 

godkendt resultat. 

Hele ugen var fyldt med højde-

punkter! At have venner og familie 

med på sidelinjen, at gå op ad hul 

 16 om lørdagen og at gå gennem 

det nye telt før 14. tee, var helt klart 

nogle af de største – især teltet på 

hul 14 hvor musik, klapsalver og den 

røde løber gjorde at hårene rejste sig, 

også selvom det nødvendigvis ikke 

var mig der blev klappede af. 

Jeg vil gerne sige tak til Mathias 

for en rigtig god uge. Det var en 

kæmpe fornøjelse at være en del af 

oplevelsen og samtidig hjælpe dig 

så godt jeg nu kunne. Tusind tak til 

Mathias’ forældre, Dorte og Jakob, 

for den store støtte og for at i altid 

har en hjælpende hånd med. Tusind 

tak til alle dem der var med som 

tilskuere, det betød rigtig meget 

for Mathias og jeg. Håber Made in 

Denmark 2020 igen bliver med lokal 

deltagelse!

Jeppe ThyboMathias og Jeppe i arbejdstøjet.

Vejret i år gjorde, at det kneb med 

tilskuere, selv på Himmerland Hill - det 

ikoniske par-3 hul på Garia Course. 
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KLUBMESTERSKABER

I

HULSPIL 2019
I år er klubmesterskaberne for første gang afholdt efter et 

nyt format. De sædvanlige klubmesterskaber er ændret 

til rent slagspil for alle rækker og derudover er der, som 

noget nyt afholdt klubmesterskaber i hulspil for damer 

og herrer.

Hulspilsmesterskaberne omfatter et grundspil og 

et slutspil. Grundspillet er et puljespil hvor alle spiller 5 

matcher i perioden fra 1. maj til 20. august. Slutspillet 

er en cupturnering hvor kun vinderne går videre og der 

spilles ikke om 3. pladsen. Kvartfinalerne spilles lørdag, 

semifinaler og finaler spilles søndag.

20 herrer og 3 damer havde meldt sig til grundspillet, 

dvs. kun grundspillet i Herre-rækken kunne gennemføres. 

Forhåbentlig vil der være endnu flere deltagere til næste 

år, specielt så grundspillet i Dame-rækken kan gennem-

føres - der må være flere damer derude, der har lyst til at 

deltage i en spændende turnering.

Der var mange spændende matcher i herrernes 

grundspil, 4 marcher blev delt og 16 blev afgjort på sidste 

eller næstsidste hul. Desværre var der 4 matcher der ikke 

blev spillet før deadline.

De 6 spillere der opnåede flest point, gik videre til slut-

spillet sammen med klubmestrene i Junior Drenge- og 

Herre-rækken. De 4 bedste fra Dame-rækken i Klubme-

sterskaberne slagspil gik videre til semifinalerne.

Kvartfinalerne blev afvikles lørdag den 21. september, 

semifinaler og finaler søndag den 22. september i et ual-

mindelig flot septembervejr, svag vind og solskin.

Kvartfinalerne stod mellem Morten Porsholdt Dam og 

Niels Pedersen, Jakob Lassen og Jakob Kristensen, Mads 

Sort Bolding og Jakob Porsholdt Dam, samt Peter Ankersø 

og Klaus Aagesen.

Jakob Kristensen vandt en sikker sejr på 5/3, Morten 

Porsholdt Dam vandt 3/1. De 2 sidste matcher var meget 

lige, Peter Ankersø vandt på sidste hul (1/0) og den sidste 

match måtte ud i omspil hvor Mads Sort Bolding vandt på 

hul 19.

Formiddagens semifinaler stod mellem Carina Stig og 

Emma Mølleskov Pedersen, Elisabeth Joensen og Nickie 

Stig, Morten P. Dam og Mads Sort Bolding, samt Peter 

Ankersø og Jakob Kristensen.

Den 1. match var meget jævnbyrdig, kun på et enkelt 

hul var der en, der var mere end 1 up, på bagni var Emma 

dog bedst og efter at have delt hul 18, vandt hun med 

1/0.

I den 2. match kom Elisabeth bagud efter hul 2, men 

vandt så de næste 4 huller, det blev dog hurtigt sat over 

styr igen, efter hul 10 var stillingen all square. 7 af de 

resterende huller blev delt, men Elisabeth vandt hul 14 og 

dermed matchen med 1/0.

I den 3. match lagde Morten sig i spidsen fra start, 

men var dog kun 1 up da de turnede. På bagni blev førin-

gen dog hurtigt forøget og Morten vandt 4/3.

I den 4. match var spændingen ikke så stor, Jakob tog 

straks føringen og den holdt han fast i. Jakob vandt 5/4.

Eftermiddagens finaler stod mellem Elisabeth F. 

Joensen og Emma Mølleskov Pedersen, og mellem Jakob 

Kristensen og Morten P. Dam.

I Dame-rækken fulgte Emma godt med i starten, efter 

hul 5 var stillingen AS, men så tog Elisabeth fat og vandt 

de næste 5 huller, det lykkedes ikke for Emma at komme 

tilbage, efter hul 15 var det afgjort, Elisabeth vandt 5/3. 

Stort TILLYKKE til Elisabeth.

I Herre-rækken vandt Morten de 2 første huller, men 

derefter skiftedes de til at vinde huller, Morten var dog 

stadig 2 up efter hul 12. Hul 13, 14 og 16 gik til Morten og 

han vandt således med 4/2.

Stort TILLYKKE til Morten.

Klubmestrene i hulspil 2019 - Elisabeth Joensen og Morten 

Porsholdt Dam.
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KLUBMESTERSKABER 2019
Årets klubmesterskaber blev afholdt i den sidste week-

end i august (31. august og 1. september), hvor formatet, 

for første gang i klubbens historie, var ændret til et rent 

slagspilsmesterskab.

Der blev afviklet mesterskaber i 6 rækker: Drenge 

junior, damer, herrer, senior herre, veteran dame og vete-

ran herrer. På grund af manglende tilslutning kunne der 

desværre ikke afvikles klubmesterskaber i rækkerne: pige 

junior, mid-age dame og -herre, samt senior dame. Forhå-

bentlig er der flere, der vil være med til et par spændende 

og fornøjelige golfdage i næste sæson.

I junior, dame og herrer rækkerne blev mesterskabet 

afviklet over 54 huller uden cut.  Der blev spillet 36 huller 

om lørdagen og 18 huller om søndagen.

I senior, veteran damer og veteran herrer blev mester-

skabet afviklet over 36 huller. Her blev der spillet 18 huller 

om lørdagen og 18 huller om søndagen.

Klubmester i de forskellige rækker blev følgende:

Junior drenge: Mads Sort Bolding

Damer: Elisabeth Frimodt Joensen

Herrer:  Peter Ankersø

Senior herre:  Brian Lauridsen

Veteran dame:  Susanna Lauridsen

Veteran herre:  Lars O. Hansen

Jeg havde fornøjelse  at køre baneservice hele week-

enden. Jeg skulle forsøge at nå rundt til alle spillere flere 

gange, hvilket var lidt af et puslespil, men jeg håber ikke, 

at der er nogen, der føler sig snydt.

Der var god afsætning på udvalget i ”vognen”, hvor 

spillere, caddies og andre på banen kunne få stillet både 

den lille sult og tørsten.

Jeg havde fyldt ”vognen” op med kaffe, vand, småka-

ger, melon, bananer, slik og ikke mindst lakridspiber (det 

var et stort hit) om søndagen var der også flødeboller.

Jeg havde også nogle ”små skarpe” med til de lidt 

mere garvede spillere. Nogle var meget seriøse, specielt 

om lørdagen, og skulle ikke have spiritus andre tog det 

lidt mere afslappet.

Alt provianten var sponseret af golfklubben, tak for 

det.

Søndag skulle alle kun spille 18 huller, hvilket gjorde, 

at spillerne ikke fik besøg så tit på runden som om lørda-

gen. Der blev startet på både hul 1 og hul 10.

Senior og veteranrækkerne startede søndag kl. 9.30 på 

hul 10 og junior, dame og herrer rækkerne startede på hul 

1 kl. 10.00

Vi var færdige og klar til præmieoverrækkelse ca. kl. 

15.30.

Jeg syntes det var rigtig hyggeligt, som chauffør på 

baneservicebilen, at møde rigtig mange af klubbens med-

lemmer, ja dem som nu valgte at deltage i klubmesterska-

berne 2019 i denne skønne weekend i august måned. Det 

kunne være godt, hvis mange flere kunne tænke sig at 

deltage, det er virkelig hyggeligt.

Måske skulle jeg lægge min optræden på Breinholt-

gård Golf Klub om til at køre baneservice i stedet for 

at spille golf, det var i hvert tilfælde hyggeligt og med 

mange positive tilkendegivelser, tak for det.

Men nej, jeg er jo golfspiller, men dejligt at have andre 

opgaver i klubben også.

Dorthe Lykke-Kjeldsen
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PUTTETURNERING 2019
For anden gang er der gennemført 

en putteturnering der omfatter ind-

ledende runde over 5 spilledage á 2 

timer og en finaledag.

Der er ikke forhåndstilmelding, 

man skal blot møde op på spilleda-

gene.

For 20 kr. kan man gå en runde 

over 18 huller på puttebanen, spillet 

som slagspil. Der må spilles så mange 

runder som ønsket, og den bedste 

runde er tællende i turneringen. 

Efter de 5 spilledage går de 8 bedste 

videre til finalerne (hulspil cupturne-

ring).

Desværre har tilslutningen ikke 

været så stor, 19 spillere har spillet 

22 runder - lidt ærgerligt for det er 

en god puttetræning. Scoren på 

runderne lå fra 31 til 41 slag.

De 8 bedste fra indledende runde 

med en score fra 31 til 34 slag gik 

videre til finalerne søndag den 8. 

august. Der var spænding på, runden 

skulle vindes for at gå videre.

Enkelte runder blev først afgjort 

efter flere hullers omspil.

Efter 3 runder var vinderen fun-

det, det blev Egon Nielsen med Erik 

Meincke Pedersen som runner up.

Vi håber at kunne gennemføre 

en tilsvarende turnering til næste år, 

men der skal helst være væsentlig 

flere deltagere.

BGK

KLUBMESTERSKABER 2019

Finalisterne i årets putteturnering 

Egon Nielsen og Erik Meincke Pedersen.
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PINK/BLUE CUP 2019
Vi havde en rigtig god dag på golfbanen, hvor alle 92 

deltagere (54 damer og 38 mænd) kan tage æren for, at 

vi fik indsamlet 43.101,50 kr. til Kræftens Bekæmpelse. 

Beløbet var ikke stort nok til en plads i Landsfinalen, men 

på grund af et afbud fik to af klubbens spillere alligevel 

mulighed for at deltage, se indlæg herom.

Vinderne blev:

A-række  Points B-række Points

1. Kim Paasch  42 1. Edith Hansen 40

2. Lars O Hansen 41 2. Gitte Ulsø Madsen 38

3. Hanne Hansen 36 3. Helle Keimling 36

Herudover blev der også spillet en holdturnering, 

her bestod det vindende hold af Holger Olesen, Shane 

Wienecke, Jette Toft Christensen og Bendine Kristensen, 

med i alt 119 point.

Der skal lyde en STOR tak til alle de 110 sponsorer der 

velvilligt har givet gaver til Amerikansk lotteri samt præ-

mier til de vindende spillere.

Gruppen, der de sidste to år har arrangeret Pink/Blue 

Cup, har valgt at sige tak for denne gang, så vi håber der 

er nogen andre der vil tage over og arrangere i 2020.

Hanne Johansen

PINK CUP LANDSFINALE I AABENRAA
Breinholtgård Golf Klub fik chancen for at komme til 

landsfinalen i Pink Cup den 20. september 2019, da en 

anden klub havde fået forfald. Med en uges varsel, fik vi 

tilbuddet om at komme med til Landsfinalen, og efter lidt 

betænkningstid sagde vi ja tak.

Inden landsfinalen kendte vi ikke hinanden, så det var FORTSÆTTES…

ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERING
Vi har siden 1. maj spillet rigtig mange matcher i årets 

ægtepar/samlever turnering, hvor der i år har været 39 

par opdelt i grupper med 6 eller 5 par, i hver gruppe, hvor 

der spilles mod de andre i samme gruppe. Det vil sige, at 

der totalt i de 7 grupper fra maj til midten af september er 

spillet i alt 180 matcher.

Det har i år været et blandet sommervejr, med høj sol 

vekslende blæst og regnvejr.     

Det er en meget hyggelig matchform, der giver nogle 

gode timer, sammen med andre par, der har nogenlunde 

samme antal tildelte slag, under konkurrencemæssige 

vilkår. 

Turneringen sluttede af med en selvstændig afslut-

ningsmatch den 21. september, hvor der blev spillet Texas 

Scramble. Her var der 28,5 tilmeldte par. Det vil sige at 

73% af deltagerne deltog i afslutningen.

Afslutningsdagen sluttede af med en dejlig mid-

dag, hvorunder der var præmieuddeling både for årets 

løbende turnering og dagens lidt specielle turnering.

Turneringsudvalget takkede deltagerne for dette 

års turnering og håber på gensyn næste år. Og tag også 

gerne nye par med næste år, så vi bliver endnu flere.

Bente & Henning Vestergaard

Jette & Per Nørsten
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med en vis nervøsitet vi mødtes i Aabenraa. Hanne havde 

taget en overnatning i campingvognen og havde spillet 

banen torsdag eftermiddag, og Gitte kom hjemmefra 

fredag morgen.

Vi mødtes til morgenmad og fik hilst på hinanden og 

blev enige om, at vi ville gøre vores bedste og at vi måtte 

tage dagen som en god oplevelse. Vi ville rigtig gerne 

repræsentere Breinholtgård Golf Klub på ordentlig vis. Vi 

sad sammen med de 2 øvrige i vores bold – det viste sig 

heldigvis at være nogle rigtig søde piger fra Silkeborg Ry 

Golf Klub, som var helt nede på jorden, ligesom os :-)

Turneringen var stableford best-ball, hvor hver klub 

udgjorde et hold.

Vejret viste sig desværre ikke fra sin bedste side, så 

regntøjet og paraplyen var vores trofaste følgesvend på 

de første 17 huller, på hul 18 fik solen overtaget og para-

plyen kunne pakkes væk.

På trods af det drilske vejr, havde vi en god turnering, 

hvor vi som hold supplerede hinanden rigtig godt. Faktisk 

så godt, at vi fik 3.-pladsen for hold. Individuelt sluttede 

Hanne på 6.-pladsen og Gitte på 10.-pladsen, begge i A-

rækken, så vi er faktisk både stolte og rigtig godt tilfreds 

med vores indsats. Og vi var enige om, at vi havde repræ-

senteret Breinholtgård Golf Klub på bedste vis.

Arrangementet var helt igennem gennemført. Vi fik 

alle udleveret en lyserød T-shirt, som vi havde på til fæl-

les fotografering. I løbet af matchen var der forplejning 

på banen og efter matchen var der lækker mad og en 

goodie-bag til alle deltagere og lokalet var flot pyntet op 

med lyserøde balloner mv.

Vi var blevet spurgt, om vi ville tage lidt billeder under 

turneringen, men vi må desværre tilstå, at regnvejret 

gjorde at vi glemte det. Vi har dog taget lidt før og efter 

billeder, som vi håber viser, hvilket fantastisk arrangement 

vi deltog i.

Breinholtgård Golf Klub skal helt sikkert med igen næ-

ste år – og både Hanne og Gitte stiller glædeligt op igen, 

hvis vi skulle få chancen :-) Vi takker mange gange for at vi 

fik tilbuddet i år, tak Breinholtgård Golf Klub.

En stor golf-hilsen fra

Hanne Hansen og Gitte Ulsø Madsen

Finn Hansen

 

A/S

 

VVS-installation

www.finnhansen.dk
Tlf. 75 16 77 11

Kvalitet 
kræver
viden &
godt 
håndværk

• vvs-arbejde
• ventilation
• varme
• vand
• badeværelse
• alternativ energi
• m.m.

Hanne Hansen og Gitte Ulsø Madsen

Stemningsbillede fra klubhuset i Aabenraa Golfklub.
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GREENKEEPERS REVENGE
Det var med stor spænding, at vi mødte op søndag mor-

gen den 29. september, hvilke ”grufuldheder” greenkee-

perne mon havde udtæn kt?

Vi blev budt velkommen i klublokalet med kaffe og en 

lille skarp. Fik gennemgået reglerne og enkelte af forhin-

dringerne på banen, bl.a. på Skovens hul 5, her skulle alle 

højrehåndspillerne slå ud med et venstrehåndsjern og 

venstrehåndede med et højrehånds – det var svært og 

rigtig sjovt at se de andre prøve.

Slettens hul 5 var blevet forlænget således at greenen 

var ovre på det normale hul 6, et noget langt hul, med lidt 

andre udfordringer end normalt.

Greenen på Slettens hul 9 var blevet flyttet til putte-

grenen, hvor der var mulighed for at vælge mellem 3 hul-

ler og alt efter hvilket hul man valgte, fik man tildelt nogle 

point, som blev fratrukket det endelige resultat. Her skal 

det dog nævnes, at teestedet var rykket frem.

Udover disse ”forhindringer” kunne vi vente os andre 

”unormale” ting på banen.

Selve matchen blev spillet som en Texas Scramble 

(Mexican edition), en anderledes måde at spille match på, 

men absolut værd at prøve, der skal tænkes lidt anderle-

des i planlægningen af slagene og hvem der skal udføre 

dem.

Herefter var det tid til at få at vide hvem vi skulle være 

på hold med og så afsted til vores starthuller.

Her kommer der så lige en sidebemærkning. Lørdag 

aften var der tilmeldt 62 spillere, men der dukkede kun 55 

op søndag morgen. 4 meldte afbud søndag morgen og 3 

blev væk. Det kan man altså ikke være bekendt! Selvføl-

gelig kan der være en vigtig grund hertil, men det burde 

ikke hindre én i at melde afbud. Det sætter matchledelsen 

og restauranten i problemer, holdene var sat og maden 

lavet.

Nå, men tilbage til matchen. Nogen af de udfordringer 

vi ellers mødte var:

Teestedet flyttet frem og ud i rough eller på en skrå-

ning.

Et juletræ på en trailer – lige på indspilslinjen.

”Slanger” og snore på tværs af fairway.

”Glemte” greenkeeper maskiner på fairway.

En cykel midt på fairway.

På mange af hullerne var der sat små metalpinde i en 

cirkel omkring hullet.

Et par huller hvor puttecuppen var hævet ca. 5 cm 

over grenen, de fleste opdagede nok at der var en 

”indgang” man kunne putte igennem, men ikke nødven-

digvis i spilleretningen, så det krævede måske lidt ekstra 

putning.

Et par huller, hvor flagplaceringen absolut ikke var den 

nemmeste.

Efter endt runde i rimeligt vejr, for nogen i hvert fald, 

var der spisning i restauranten og efterfølgende præmie-

uddeling til det bedste hold.

Matchen var sponseret af Meny og der var nogle 

dejlige gavekurve til vinderne. Herudover havde Fredrik 

sponseret et golfophold i det svenske, som blev udtruk-

ket blandt alle deltagerne.

Endnu engang tak for en utrolig hyggelig og sjov 

match, som jeg håber bliver gentaget næste år.

Hanne Johansen
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FLOTTE RESULTATER OG GULD TIL BREINHOLTGÅRD I 
REGIONSGOLF 2019
Igen i år stillede Breinholtgård hold til deltagelse i den 

landsdækkende turnering i regionsgolf.

Breinholtgård var i Regionsgolf Vest repræsenteret 

med hold i både A-, B- og C–rækken samt Senior B og 

Veteran A-, B- og C-rækken.

Regionsgolf er en turnering for hold, hvor hvert hold 

stiller med 6 spillere, fordelt på 3 herresingler, 1 damesin-

gle og en mixed foursome. Man spiller hulspil fra scratch, 

dvs. uden handicap og uden ”streger”.

Regionsgolf er en både sjov og krævende turnering. 

Man spiller for holdet og matchen er ikke slut, førend den 

sidste bold er i hul. Der spilles én gang i ugen på forudbe-

stemte tidspunkter og baner.

Når turneringen sæt-

tes i gang i maj måned 

vælges der en kaptajn 

for hvert hold. Kaptaj-

nen kan efter eget valg 

sætte holdet, som han 

eller hun ønsker det og 

med de spillere, der er til 

rådighed. 

I år havde rigtig 

mange meldt sig til at 

deltage på de forskellige 

hold, men ikke alle kom 

til at spille. 

Kaptajnens valg af 

spillere afhænger bl.a. 

af, om de der ønsker at spille, spiller godt, om handicap 

passer til modstanderne og derudover om der hives sejre 

hjem med det hold man har sat. Vinder holdet ikke, kan 

der ske udskiftning af spillere, alt efter Kaptajnens lune.

Sagt på en anden måde; ”Her handler det ikke bare 

om at være med”! Kun med sejre, kan holdet komme 

videre fra puljespillet til kvart- og semifinaler, for derefter 

at ende i landsdelsfinalen og til sidst i landsfinalen, hvor 

Vest spiller mod Øst.

2019 var et fantastisk år for Breinholtgård i Regions-

golf-regi!! Det lykkedes både vores B-hold og Senior B, 

at komme i landsfinalen. Desværre måtte B-holdet se sig 

slået på sidste hul, men det blev til en rigtig flot 2. plads. 

Senior B gik hele vejen, vandt landsfinalen over Øst og 

blev dermed landsmestre i Regionsgolf. 

Vores hold i Veteran A gik også videre fra den indle-

dende gruppe, de øvrige 4 hold var alle godt med og tæt 

på at gå videre fra puljespillet. Alle resultater kan ses på 

golfklubbens hjemmeside eller på RGD.dk.

Konkurrencegen, lysten til at vinde og lysten til at ofre 

tid og energi på at spille mod andre klubber på andre ba-

ner er ”et must” for at deltage i regionsgolf. Men så venter 

der også mange gode golfoplevelser på både vores 

bane og fremmede baner. Alle matcher sluttes af med, at 

begge hold spiser og hygger sammen.

I 2020 håber vi også på, at kunne stille hold til Regi-

onsgolf, og gerne i så mange kategorier som muligt. Jo 

flere spillere der melder sig til – jo bedre.  Vi håber på at vi 

i 2020 kan have 8 hold med, men det kræver mange spil-

lere, og at der er nogen der vil tage rollen som holdkap-

tajn.

Vil du med ”på holdet” så hold øje med Breinholtgårds 

nyhedsbreve og hjemmesiden for nærmere info.

Der åbnes for tilmelding til regionsgolf allerede i løbet 

af den næste måneds tid. Tilmelding kan kun ske via Golf-

box, men har du samtidig energi og lyst til planlægge, 

sætte hold og holde samling på holdets spillere, kan du 

også melde dig til at være kaptajn ved at sende en e-mail 

til Kent Thomsen på keth@hth.dk. 

Vi ser frem til en endnu en herlig Regionsgolf-sæson i 

2020 med masser af gode golfoplevelser.

Regionsudvalget Breinholtgård

Kent Thomsen og Heidi Birkelev

Vi
kan det
- inde og
stort og

Og AL
i renover

arbejd

info@ea-esbjerg.dk • www.ea-esbjerg.dk

• Tag
• Isolering
• Lofter og gulve
• Vinduer og døre
• Gavle og udhæng
• Plankeværk og carporte
• Indvendigt snedkerarbejde

Kvaglundvej 80 • 6705 Esbjerg Ø • Tlf. 75 14 00 88

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

Det lykkedes Senior B-holdet at komme i landsfinalen, der blev 

spillet i Kaj Lykke Golfklub, og her vandt de sikkert med 9-2 over 

Hjortespring Golfklub. 
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ERHVERVSKLUBBEN 
- SÆSON 2019
Igen i år skal der lyde en stor tak til alle Erhvervsklubbens 

medlemmer. Uden jer kunne vi ikke støtte det store ar-

bejde, der bliver gjort for Breinholtgårds ungdom og elite. 

Via medlemskontingentet til Erhvervsklubben er du, 

som medlem, med til at gøre, at der kan videregives mid-

ler til ungdoms- og eliteafdelingen på Breinholtgård. De 

unge og meget dygtige spillere får derved bl.a. mulighed 

for at komme på træningslejre, få ordentlige træningsfa-

ciliteter og købe klubtøj, så de med deres store glæde for 

golf, på bedste vis kan repræsentere Breinholtgård Golf-

klub i diverse turneringer rundt om i Danmark og udland.

Breinholtgård Erhvervsklub har eksisteret i mange år 

og vi, der sidder i bestyrelsen, finder stor glæde i at ”ar-

bejde for sagen”. Erhvervsklubbens midler, der udover at 

gå til de mange nye og unge talenter bl.a. også har været 

med til at støtte Mathias Gladbjerg, der er ”vokset op” på 

Breinholtgård og nu spiller i de professionelles rækker. 

Det er herligt at se, at arbejdet og støtten kan gøre, at 

man kan komme så langt i golfens verden.

Udover at støtte ungdom og elite gør vi i Erhvervs-

klubben også meget for at tilgodese vore medlemmer i 

form af ”pay back” på flere områder.

Aktivitetskalenderen er godt fyldt allerede fra årets 

begyndelse og selvfølgelig er vi udsat for, at ikke alle vore 

medlemmer kan deltage i alle arrangementerne, men vi 

gør hvad vi kan for at få flest mulige med.

Vi arrangerer bl.a. gratis træning, Elite-Am med 

deltagelse af de unge, seje talenter så man kan se dem 

spille golf, en årlig udflugt med golf, hygge og god mad, 

julebanko og meget mere.

Af arrangementer, som gennem årene er blevet til 

traditioner, kan bl.a. nævnes vores julebanko, Elite-Am og 

vores ”pølsevogn”. Julebanko foregår i klubbens lokaler 

med banko, gløgg og æbleskiver – en altid hyggelig 

aften. Elite-Am er en skøn dag med masser af golf og 

hyggeligt samvær samt spisning. Når eliten spiller sidste 

hjemmekamp, serverer Erhvervsklubben gratis pølser til 

alle, der er i golfklubben den pågældende dag. Det er 

rigtig hyggeligt at hilse på en masse glade spillere, deres 

familie og klubbens øvrige medlemmer. 

Årets udflugt gik til Langesø på Fyn, hvor der blev spil-

let golf i fantastisk vejr, på en rigtig god bane. Aftenen gik 

med en god middag og masser af hygge.

Vi har også netop i den forgange weekend afholdt vo-

res årlige Erhvervsklubmesterskab, hvor Dorte Gladbjerg 

løb med sejren i damerækken og Morten Dam med sejren 

og pokalen i herrerækken. En rigtig hyggelig dag, om end 

vejrguderne lige mindede os om, at efteråret er kommet.

Breinholtgårds spillere og Breinholtgård generelt, har 

et fantastisk ry rundt om i Danmark for at sørge godt for 

deres ungdoms- og elitespillere og det ry plejer vi gerne. 

Vi er rigtig glade for, at så mange virksomheder støtter 

op om Breinholtgård Erhvervsklub, men vi kan sagtens 

være flere. Så er du endnu ikke medlem af Erhvervsklub-

ben, så tjek vores hjemmeside www.bgke.dk og se mere 

om medlemsbetingelser og priser. Du er også velkom-

men til at kontakte vores medlemsansvarlige Jesper Vohs 

Nielsen på tlf. nr. 2154 9190.

Med herlig oktober-golfhilsen og på bestyrelsens 

vegne.

Heidi Birkelev

HOLES IN ONE I 2019
Vi siger tillykke til nedennævnte, der alle har lavet Hole in 

One i 2019.

31. juli  Mogens Heyk Petersen  Skoven hul 5

8. juli Frank Uhd Nielsen  Ådalen hul 2

13. juni  Niels Pedersen  Skoven hul 8

24. maj  Søren Jensen  Skoven hul 5

23. maj  Julie Munksgaard Pedersen  Ådalen hul 2

22. maj  Hans Juel Rasmussen  Ådalen hul 2

15. maj  Alice Grabe  Skoven hul 5

14. maj  Niels Erichsen  Skoven hul 5

9. maj  Carsten Lund  Skoven hul 5

2. maj  Mark Fialla   Skoven hul 5

Erhvervsklubmesterskabet 2019 blev afviklet den 28. september 

og mestre blev Dorte Gladberg og Morten Porsholdt Dam.
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MIN START I USA
Mandag den 20. august kl. 3 om morgenen begyndte 

min 4 år lange college rejse og nu er den første måned 

allerede gået i historiebøgerne – og hvilken måned det 

har været! En måned fuld af nye oplevelser, indtryk, men-

nesker og kulturer. Jeg har nu fundet mig godt til rette og 

nyder tilværelsen, og ikke mindst det gode vejr. Golfsæso-

nen er skudt i gang, skolen er så småt blevet hverdag og 

man er stille og roligt ved at finde sin ”plads”. Tusind tak til 

alle som mødte op lørdag den 18. august i Breinholtgård 

for at sende mig godt på vej.

Min tid på King University i Bristol, Tennessee har 

indtil videre generelt været fyldt med positive oplevelser 

og jeg føler jeg er faldet rigtig godt til. De første par dage 

var de sværeste, idet nye internationale elever ankommer 

et par dage tidligere end de amerikanske for at deltage i 

”International Student Orientation”. Skolen og beboelses-

områderne var meget tomme, og man følte sig lidt alene. 

Første aften tog jeg mig selv i at tænke, mens jeg kikkede 

på min tomme seng og mine uåbnede kufferter; ”Hvad 

er det jeg har rodet mig selv ud i”? Der skulle dog ikke gå 

mange dage før man havde lært en masse nye mennesker 

at kende og pludselig ikke var alene. 

Den første uge brugte alle nye elever på det årlige 

”Launch program”, som var en række aktiviteter og 

konkurrencer arrangeret af ældre elever til formål for at 

alle nye elever kunne begynde at lære hinanden at kende. 

Her havde man især mulighed for at møde folk fra andre 

sportsgrene og folk fra hele USA. Vi var blandt andet ved 

et vandhul og bade, lavede ”King’s got talent”, havde 

middag i præsidentens hus og spillede ”Capture the flag”. 

En rigtig vellykket uge, som både var kaotisk og uforud-

sigelig, men samtidig var en god måde at lære skolen og 

andre elever på. 

Skolen selv er helt tilbage fra 1867, men er sindssyg 

pæn udvendig. Dog er den knap så pæn indvendig, og 

især beboelsesområderne er ikke særlig nævneværdige. 

Alle møblerne er gamle træmøbler og bruserne hænger 

20 cm for lavt så jeg skal bukke mig når jeg går i bad. Jeg 

har dog fået skaffet mig en topmadras og sover godt, så 

hvad mere har man brug for? Jeg deler mit værelse med 

en fyr fra Thailand kaldet Beam, en stille og rolig fyr på 18 

år, der ikke siger så meget og som også spiller på golfhol-

det, men vi fungerer godt sammen. Selve campus består 

af 80% atleter, så nærmest alle dyrker en eller anden form 

for sportsgren, hvilket gør at der ofte er en kamp man kan 

se, og derved støtte sit skolehold. Især herre volleyball 

skulle være sjovt at se, men det er først til foråret deres 

sæson starter, så det ser jeg blandt andet frem til. 

Skolen er stille og roligt begyndt, og jeg har så småt 

vænnet mig til at blive undervist på engelsk. Samtidig 

har jeg også vænnet mig til at lærerne ikke kan udtale mit 

navn. Det faglige niveau i skolen har været overkomme-

ligt, og jeg har det ganske fint med typisk at være færdig 

kl. 11.30 – dog er der en del lektier og når det hele er på 

engelsk, kan det godt tage lidt længere tid. Efter skole 

spiser jeg typisk frokost i kantinen, hvor der er ubegræn-

set buffet fra 7 morgen til 7 aften, hvilket jeg bestemt ikke 

klager over! Dog er vi begyndt på morgentræning så vi 

udenfor turneringsugerne mødes 3 gange om ugen kl. 

6.30 og laver forskellige workouts – møder man ikke op, 

får man lov til at fjerne ukrudt i bunkers til den efterføl-

gende træning. 

Efter frokost tager vi typisk ud og træner i vores 

hjemmeklub, Bristol Golf Club. Her træner vi næsten 

alle hverdage fra 13.30 til 18.30. Vi træner generelt rigtig 

meget short game og så er træningsformen meget mere 

”spillebaseret” herovre, dvs. træningen består meget 

mere i at spille en masse huller og træne course manage-

ment, fremfor at stå på rangen og træne teknik. På holdet 

er vi pt. 11 spillere hvor 8 af os realistisk kæmper om de 5 

pladser der udgør et turneringshold. Dette gør at konkur-

rencen er stor om at komme på holdet og man er hele 

tiden udfordret. Dette er noget jeg trives rigtig godt med 

og endda elsker, idet det tvinger mig til at gøre den ekstra 

indsats for forhåbentligt at spille mig på holdet. 

Alle mine holdkammerater fra golfholdet er super 

flinke og vi hygger os rigtig meget – det er også dem jeg 

bruger det meste af min tid med, da man typisk også 

mødes i kantinen og spiser sammen. Nogle af de største 

udfordringer har helt sikkert været vejret, da der den 

første måned næsten har været 30-33 grader hver dag. 

Dernæst så spilles der meget på bermuda græs, hvilket 

både kan være din bedste ven og din værste fjende, så 

det har taget lidt tid at tilpasse sig. 

Rent kulturelt er jeg også udfordret, idet Bristol er 
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countrymusikkens fødeby, en genre jeg ikke før har stiftet 

så stort bekendtskab med, og derfor lige skal vænne mig 

til. Ellers er NASCAR sindssyg populært. Ikke langt fra sko-

len ligger Bristol Motor Speedway hvor de hvert år kører 

ræs lige før skolestart. Kristendom og religion fylder også 

meget i denne egn, og da King er et kristent universitet 

kræver skolen, at vi hvert semester minimum går til 12 

”Chapel-sessions”, hvilket kan sammenlignes med 45 min. 

lange gudstjenester. Dette kan jeg godt afsløre jeg ikke er 

den store fan af, men det er nu meget spændende at se 

hvor forskelligt kristendom bliver viderebragt i forhold til 

derhjemme. 

Den nærmeste fremtid byder på flere golfturneringer 

hvor jeg forhåbentligt får spillet mig på holdet. Derud-

over skal alle nye elever sidst i september til Washington 

DC, hvor vi har haft mulighed for at vælge mellem en 

masse spændende aktiviteter. Dette ser jeg meget frem 

til, da jeg ikke rigtig har bevæget mig meget udenfor for 

campus og Bristol og derfor glæder mig til at få set en lidt 

anden egn af USA. 

Jeg ser meget frem til hvad fremtiden bringer og 

er glad for at have fundet mig til rette. Jeg håber alle 

hjemme i Breinholtgård har det rigtig godt, forhåbentligt 

er vejret til at i kan få spillet en masse golf – ellers er I altid 

velkommen til at komme på besøg! Afsluttende vil jeg 

gerne sige tak til alle der skriver til mig for at høre hvor-

dan det går, det betyder meget at I derhjemme har lyst til 

at følge med. 

Håber I har det godt, vi ses til december. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Thybo

TITLEIST & FOOTJOY WEST COAST MASTERS 2019
Det organisatoriske mesterværk, der hvert år giver grå hår 

på hovedet og meget glæde! 

Igen i år var Breinholtgård Golf Klub vært for turnerin-

gen “Titleist & Footjoy West Coast Masters”- Det er nu 11. 

gang i streg, at turneringen afvikles. Det er vi selvfølgelig 

stolte af. 

Vi er simpelthen nødt til at starte med at takke de 

mange frivillige hjælpere for afviklingen af endnu en 

succesfuld turnering – uden al den frivillige hjælp havde 

det ganske enkelt ikke været muligt at gennemføre en så 

omfattende turnering. Vi er drevet af alle jer, der brænder 

for at udbrede, vise og støtte op om vores skønne klub og 

ikke mindst vores sport. 

Turneringen er en juniorranglisteturnering, som hvert 

år bringer en del af Danmarks bedste juniorer til vores 

golfklub. 

Vi afholder den store turnering midt på sommeren – i 

år den 6. - 7. juli - i håbet om, at vejrguderne er med os, 

men NEJ! Den jyske vestkyst viste sig igen igen fra sin 

skarpeste og hårdeste side i løbet af turneringsdagene 

med en vind, der kunne vælte selv de største skibe. Det 

var til stor frustration for både os som arrangører, men 

også de super-dygtige elitespillere, der havde rejst den 

lange vej for netop at vise verdensklasse spilkvalitet. Ikke 

desto mindre blev der alligevel flaget for de forskellige 

klubber med super flot spil fra de deltagende. 

Til trods for vejret var der igen i år stor opbakning med 

77 spillere tilmeldt – Heraf 67 drenge og 10 piger, der alle 

leverede det bedste de kunne for at vinde turneringen og 

ikke mindst de ekstremt flotte præmier fra vores hoved-

sponsor Titleist & Footjoy. 

De frivillige blev som følge af vejret sat på en prøve, da 

der ofte skulle hjælpes med at lokalisere bolde på banen. 

Derfor blev vores servicevogne med varm kaffe også flit-

tigt benyttet, så de frivillige havde lidt at se frem til rundt 

på banen, når de havde et ledigt sekund. 

Fredagens get together

Programmet startede fredag eftermiddag, hvor der blev 

afholdt en Master Par-3 turnering. Denne turnering rusker 

de mange spillere, tilskuere og forældre sammen. Vi kan 

efterhånden konstatere, at den lille turnering danner gro-

bund for en succesfuld og hyggelig weekend. Holdene 

består af 2 “amatører” og en elitespiller, som sammen spil-

ler en runde på Par 3 banen i bedste Sokrates stil. 

Vinder af denne turnering blev Team Pahn med 

Philipa Pahn, Izak Pahn, Noah Pahn, Lyngbygaard Golf 

FORTSÆTTES…
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Klub med 51 slag foran Team Store P med Helle og Jesper 

Munksgaard Pedersen sammen med Lærke Larsen, Gyt-

tegård Golf Klub.

Ligeledes blev der også om fredagen afholdt en put-

teturnering. 

Fredagens program blev afsluttet med grill-hygge og 

konkurrencer, hvorefter der var præmieoverrækkelse. Alt 

i alt et vellykket og for spillerne afslappet arrangement, 

hvor de kunne lade op til weekendens strabadser. 

Lørdag - Den store start

Lørdag morgen blev den første bold sendt afsted kl. 

07.30, efter at spillerne havde fået taget startfotos og gen-

nemgået det obligatoriske interview, hvor der blev oplyst 

mærker på blandt andet driver, jern, sko mv. til brug for 

sponsorernes research. Til alles store overraskelse måtte 

langt de fleste spillere lige tænke sig om en ekstra gang, 

for overhovedet at huske hvilke mærker de forskellige 

ting i baggen og på kroppen var. 

Spillerne mødte alle op i god tid, så turneringsstarten 

blev afviklet uden det store drama. Lige så stille kom alle 

boldene afsted, og der blev af starterne gjort opmærk-

som på de vigtigste forholdsregler. Starten blev afsluttet 

med en lille forsinkelse på omkring 15 min. efter sidste 

bold, da der allerede fra start skulle lokaliseres en del 

bolde som følge af vinden – Det var bare ikke optimalt, og 

vi krydser ALT hvad vi har for, at vejret til næste år bliver 

så skønt og solrigt som muligt.  

Lørdagens spil afvikles som 2 x 18 huller og ved star-

ten efter frokost, var vi nødt til at skyde starten for nogle 

enkelte bolde, da vi ikke kunne byde spillerne under 20 

minutter til at spise. Restauranten arbejdede på højtryk 

for at levere næringsrigt og lækker mad til spillerne – hvil-

ket de klarede til UG. 

På trods af vejret stod banen som sædvanligt ekstra 

skarpt denne lørdag, og vores skønne greenkeepere for-

tjener den største ros og tak fra både spillere og admini-

strationen for turneringen. Vi fik mange komplimenter og 

pæne ord for banens kvalitet i løbet af dagen, hvilket vi jo 

kun kan bryste os af.

For de forældre, frivillige, tilskuere mv. som brugte 

en del af dagen ved klubhuset, var der mulighed for at 

deltage i puttekonkurrence samt købe frugt og grønt.

Dagens bedste spiller var Nicolaj Søberg, Smørum 

Golfklub der gik den første runde i 71 slag, hvilket svarede 

til banens par. Vi var dybt imponerede – vejrets tilstand 

taget i betragtning. 37 af drengene og 9 af pigerne kla-

rede cuttet og gik videre til søndagens runde. 

Søndagen hvor vejret og vinden fortsatte!

Vinder piger: Mathilde B.B. Christensen, Hammel Golf 

Klub – runner up Cecilie Larsen, Gyttegård Golf Klub.

Vinder drenge: Nicolaj Søberg, Smørum Golfklub – 

runner up Bjørn la Cour Søborg, Lyngbygaard Golf Klub.

Vinden satte også sit præg på turneringens resultater 

og sjældent h ar vi set, at den ledende spiller kom hjem 

med 12 slag over banens par (Nicolaj Søberg fra Smørum 

Golfklub), det var dog alligevel resultatet efter lørdagens 

og søndagens bidende vind, og vi må indrømme, at taget 

betingelserne i betragtning, var vi imponerede. Spillerne 

var dog som sagt de bedste til at holde humøret højt - og 

mon ikke også det hang sammen med, at det var så godt 

som alle spillere, der var lige frustrerede over situationen. 

Efter de spillede runder kunne spillerne ånde lettet op 

og klappe sig selv på skulderen efter nogle hårde dage på 

banen. De bedste spillere i begge rækker skulle dog lige 

gennem den såkaldte shoot-out, hvor der blev spillet om 

2 lækre køller fra Titleist. Shoot-out blev styret og afholdt 

af vores egen pro-træner Frank Atkinson og Kim Meyer på 

Slettens hul 9 (Turneringens hul 18), her var der en over-

raskende vinder, da det var årets udtrukkede wild-card 

– Mette Janum Linkhusen fra Sæby Golfklub – der efter 

mange omspil om flotte puts og et vanvittigt indspil til 

green vandt shoot-out’en. Stort tillykke til hende fra os. 

Alt i alt blev det en blæsende, men hyggelig, sjov og 

ikke mindst givende weekend for alle spillere, arrangører 

og frivillige på golfbanen. 

Pernille Porsholdt Dam
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ORDENE FRA FORMANDEN
NYT NYT NYT - intet er så skidt, at det ikke er godt for no-

get andet. Det har vi også måtte erfare i Juniorudvalget, 

hvor der det sidste år er sket en del udskiftning - nogle 

medlemmer er enten flyttet eller har haft behov for at 

hellige sig andre projekter i livet. Det har de fleste nok 

bemærket, og med nye kræfter bag roret, er der nye tiltag 

undervejs. 

Mit navn er Allan Grosmann, og jeg har været så 

heldig at overtage hvervet som juniorafdelingens nye 

formand. Jeg får således lov til at stå i spidsen for en vel-

fungerende og ny smurt maskine. 

Efter en lidt kaotisk opstart, hvor vi udelukkende var 

3 personer tilbage i juniorudvalget, så er vi ved at have 

samlet et fantastisk hold, der både består af “gamle” 

og nye medlemmer. Den knowhow og støtte som de 

allerede etablerede spillere på holdet har bidraget med, 

og selvfølgelig også støtte og hjælp fra bestyrelsen, har 

gjort, at jeg synes, vi er ved at finde fodfæstet igen. 

Juniorudvalget består nu af kendte ansigter i form 

af Claus M Pedersen og hans bror Jesper M Pedersen, 

som har båret en stor del af slæbet i det første halvår 

af sæsonen, ved gavmildt at dele deres viden til os nye. 

Derudover er udvalget blevet styrket med Mads Nielsen, 

Rebekka Bathum, Asger Lund, Frank Atkinson, og som 

rosinen i den berømte pølseende, mig selv. 

Vi anser det som vores fineste opgave, at fastholde et 

hyggeligt samvær på tværs af køn og alder som et must i 

Juniorafdelingen. Først og fremmest, skal det være sjovt 

at gå til golf, men ikke kun sporten er vigtig, vi synes også 

det er vigtigt, at spillerne elsker at komme i klubben. 

I bestræbelserne på dette, havde vi i foråret nogle af 

de store juniorer på et ”junior- & begyndertræner kursus”, 

så de kan assistere trænerteamet under træning i junior-

afdelingen. Dette tiltag blev lavet, så også de større spil-

lere, ville blive ved med at synes træning og golfsporten 

både er sjovt og spændende. Feedbacken på kurset fra 

de store juniorer har været fantastisk, og tiltaget vil derfor 

helt sikkert være et af de punkter, som vi vil arbejde 

videre med i fremtiden. 

Golf for de mindste

Vi har i junior afdelingen startet et nyt projekt op, det så-

kaldte ”MICRO GOLF”. Navnet skal måske ændres til noget 

mere spændene med tiden, men det ser vi an. Det vigtig-

ste er jo heller ikke altid navnet, men derimod formålet. 

Micro golf er golf for de mindste, som Asger Lund er 

tovholder for. Der leges golf, på nogle helt andre måder 

end man før har gjort - så fortvivl ikke – hvis I ser en flok 

børn, der har det sjovt nede i en bunker enten med at 

grave bolde op og ned eller bygge sandslotte.  Derud-

over kan I også risikere at støde på en mand pakket ind i 

kæmpe klovnedragt, som børnene skyder til måls efter. 

Tænk blot, at det er Asger og hans slæng der hygger sig. I 

er altid velkomne til at kigge forbi og lege med eller tage 

en snak med os om projektet. 

Man kan starte Micro golf, når man er 4-5 år og op-

efter, men det forventes at der er voksne tilstede, da det 

ikke er nemt for træneren, at koordinere og holde styr på 

en flok af de små, når der skal kigges på blomster eller 

frøer, og der samtidig er én der skal ind og besøge toilet-

tet på samme tid, så her er der brug for lidt voksenhjælp i 

form af bedsteforældre eller far og mor.

 HJÆLP! 

Men det er ikke kun hos de mindste, vi gerne vil have 

hjælp af forældrene. Her skal der lyde en ros til langt de 

fleste forældre, der gerne hjælper til. For i den periode, 

hvor juniorerne træner benhårdt for at blive frigivet og 

komme med ud på den ”store” bane, er vi helt og holdent 

afhængige af, at få hjælp til at gå med rundt, nogen gan-

ge til at tælle, holde modet oppe, da selv par-3, banen, 

godt kan være lidt uoverskuelig i starten. 

Når man først er frigivet, og skal på ”den store” bane, 

så er der brug for forældre der vil træde til og hjælpe som 

markør. Jeg sammenligner ungernes fremskridt, med 

følelsen man som voksen har, når man lige får kørekort 

- så er der naturligvis stadig et stykke vej til at være helt 

selvkørende. 

Vi, der er i juniorudvalget prøver efter bedste evne 

at hjælpe alle de skønne unger - både i deres op- og 

nedture, men da dette er ikke nogen SFO-ordning, så 

vil jeg virkelig huske forældrene på, at det også er jeres 

børn, og at ungerne helst skulle have en positiv oplevelse 

med golfen, så I også kan hygge jer med dem og sporten 

mange år fremover.

Når vi går og taler med dem i forbindelse med træ-

ning og turneringer, så får vi afklaret mange små spørgs-

mål. Oftest er humøret højt, og de hygger enormt godt FORTSÆTTES…
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sammen, ligesom de også ser frem til træningen og det 

sociale i den forbindelse. Vi favner også de unger, som en 

gang imellem har en off-day af den ene eller anden årsag, 

hvad enten det skyldes golf eller bare livets strabadser, så 

er det vigtigt for os, at de er trygge nok til at dele deres 

oplevelser med os.  

Vi træner og træner

Angående træning, så har vi faktisk øget træningsmæng-

den, det har vi gjort af flere grunde, dels for at vores 

spillere skal blive bedre, og derved også få nogle flere 

positive oplevelser med golfen, både her, men også for 

dem som vil med ud at spille turneringer. Dels for at ryste 

dem mere sammen og øge sammenholdet. Træningen 

er nu 2 timer hver gang, en times træning med trænerne 

og en times spil på par-3 banen, for at forbedre og øve 

det korte spil (tror nok de fleste af os kender følelsen, når 

man kikser indspillet). Det har givet resultater på banen, 

så vi ved forskellige lejligheder kan se, at spillerne klarer 

sig rigtig godt. Vi holder derfor fast i den øgede trænings-

mængde. 

Derudover har vi afholdt en hulens masse sociale træ-

ningsaktiviteter herunder træningstur til Århus, weekend-

tur med træning og spil, sommer camp, boldopsamling 

i hul 7 på skoven og sidst men ikke mindst en del sociale 

arrangementer, hvor vi hygger, øver regler osv.

Turneringer

Vi har henover året afholdt en del forskellige turneringer 

og arrangementer i juniorregi. I den forbindelse kan f.eks. 

nævnes åbningsturneringen sponsoreret af restauranten 

på Breinholtgård, generationsturnering og en turnering 

mod erhvervsklubben. 

Derudover har vi haft “spil med en ven”, der er en 

turnering, hvor juniorerne kan invitere venner med ud til 

golfklubben, så de også kan prøve kræfter med sporten 

og mærke sammenholdet hos juniorerne. 

Juniorerne skal senere på året også spille Short Game 

mod Esbjerg Golfklub, og i år er vi 

værter, hvilket både juniorudvalget og 

spillerne ser meget frem til – Et lokal-

opgør skader jo ingen.  

Desuden spiller vi også den gen-

nemgående interne juniorturnering 

“Junior Open”, som er en turnering, 

alle juniorspillerne kan deltage i. Tur-

neringen forløber over hele sæsonen 

og inddelt i forskellige rækker efter 

handicap, så der spilles på par-3 banen 

også (C-rækken). Der afsluttes hver 

gang med fællesspisning og præmie-

overrækkelse. 

Vi har undervejs forskellige sponso-

rer til Junior Open heriblandt kan der 

nævnes Søderberg & Partner, Srixon, 

Cleveland Golf, Intercargo Coldstores 

og Golfstore Breinholtgård. 

Hvis der er nogen, der kunne tæn-

ke sig at være sponsor for denne turnering, eller en anden 

turnering/arrangement i juniorafdelingen, så tag endelig 

kontakt til os, også hvis man kunne have en interesse i at 

få sit navn/logo på juniortøjet. Vi deltager og er synlige 

ved rigtig mange turneringer rundt i regionen - Så det er 

god reklame.  

Bred budskabet

Afslutningsvis vil jeg komme med en opfordring. 

Som man kan høre rundt om i foreningslivet i Dan-

mark - ikke kun golfklubberne - så er vi på juniorområdet 

også ramt af manglende interesse. Vi kæmper både for at 

gøre os synlige og tiltrække opmærksomhed ude i sam-

fundet, og for at tiltrække nye spillere. Vi vil gerne dele 

det kanon gode fællesskab, vi har i juniorafdelingen, men 

som der også er i klubben. 

Min opfordring til alle klubbens medlemmer skal 

derfor være, at brede budskabet og fortælle vidt og bredt 

om den fantastiske klub, og i særdeleshed den fantastiske 

juniorafdeling vi har på Breinholtgård. 

Husk altid lige at nævne vores fantastiske Erhvervs-

klub, som støtter junior og eliten i vores klub.  Uden 

Erhvervsklubben kunne vi ikke tilbyde juniorerne den 

sublime træning, turneringer og løbende arrangemen-

ter som afholdes over året, og som bidrager til, at vi kan 

holde spillerne i klubben. Det er vi meget taknemmelige 

over - dermed ikke sagt, at vi ikke stadig vil gøre, det vi 

i juniorafdelingen kan, for at vinde den interne pokal i 

vores turnering mod Erhvervsklubben.

Juniorafdelingen er en afdeling, hvor der er fuld fart 

på, og det fortsætter resten af sæsonen. Vi er i skrivende 

stund, ved at tilrettelægge vinterens aktiviteter og ud-

fordringer, så sammenholdet holdes intakt, også selvom 

vejret ændrer sig. Det har været et spændende år, og jeg 

ved, at vi går en spændende fremtid i møde. 

En STOR tak herfra.

Allan Grosmann
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RIBE AMT JUNIOR TOUR 
Ribe Amt Junior Tour – eller bedre kendt som RAJT – er 

en holdturnering, hvor der spilles på 8 forskellige baner i 

løbet af sæsonen, og som afsluttes på Breinholtgård den 

første lørdag i oktober. 

Man kan spille med på RAJT, så snart man bliver frigi-

vet til den store bane, og selv dem med handicap 72 kan 

være med. Ligeledes er der heller ikke nogen aldersgræn-

ser, hvorfor sammenholdet og diversiteten i lige netop 

denne turnering er unik.  

Turneringen er opdelt i 5 rækker, og der bliver uddelt 

point for placeringerne. Alle rækker spiller om bruttopræ-

mier, som giver 1 point. Spillerne får præmier for deres 

gode indsats, men de samlede point går til klubben. Efter 

hver match overrækkes vandrepokalen til den klub, som 

har samlet flest point på netop den matchdag. 

Man starter i D-Rækken - hvor der spilles 9 huller, 

og nogle af deltagerne er helt ned til 8-9 år gamle. Når 

spillerne rammer handicap 36, begynder man at spille 18 

huller. 

Når man starter, får man hjælp til at lære reglerne, så 

man kan lære dem stille og rolig, og på en god måde.  De 

yngste får også en voksen med rundt, til at holde styr på 

både slag, tempo og det gode humør - Det gælder både 

i C- og D-rækken. Hver klub skal hver gang bidrage med 

minimum én markør. Så RAJT er på alle måder en hyg-

gelig turnering, hvor alle klubber forventes at bidrage til 

fællesskabet.

I år har vi haft 24 Junior spillere med fra Breinholtgård 

Golf Klub. Ud af de 24 spillere er der 6 af spillerne, der er 

frigivet til store bane i år. Det er vi ret så stolte over, at vi 

som klub kan rumme, at de yngste og nyeste spillere også 

får lov til at deltage i turneringer. 

De 3 bedste spillere over hele sæsonen - vurderet 

ud fra deres scores - hædres med en individuel pokal til 

sidste match – på Breinholtgård.

Som nævnt afsluttes turneringen altid på Breinholt-

gård og det skete den 5. oktober. Det var en vellykket dag 

i solskin og med 65 deltagere – flotte præmier og gode 

scores. For de ældste,  og dem som kom først ind fra run-

den, lavede vi lidt ekstra konkurrencer på par 3-banen og 

på putting green. Dagen var allermest vellykket på den 

måde, at BGK vandt dagens match med 15 point ud af 35 

mulige. De 15 point, var desværre ikke nok til at overhale 

Kaj Lykke, som inden finaledagen lå på 1. pladsen.

Kaj Lykke vandt dette års RAJT med 85 point samlet 

og Breinholtgård Golf Klub fik en rigtig flot 2. plads med 

63 point.

DEBUT PÅ PIGETURNERING – FOR DEM MIDT I MELLEM – 
BLEV EN STOR SUCCES!
Girls „In Between” Golfers søndag den 8. september 

2019 

Så fik vi afviklet debuten på vores nye pigeturnering Girls 

”In Between” Golfers. Turneringen blev lavet kun for piger 

(Hvilket navnet også antyder). Handicappet kunne række 

fra 8,1 til og med 36, så alle pigerne kunne være med, hvil-

ket betød at ranglistepigerne for en gangs skyld blev ude-

ladt. Det har været vigtigt at lave en turnering hvor ikke 

kun de bedste juniorpiger kunne deltage, da golf jo er 

for alle og glæden ved sporten ikke skal gå nogens næse 

forbi. Turneringen var ligeledes en mulighed for spillerne 

til at afprøve 27 hullers golfspil på én dag – hvilket blev 

gennemført med højt humør. 

Selve dagen

Pigerne mødte op kl. 07.00 og fik her udleveret deres sco-

rekort til de første 18 huller (Skoven – Sletten). Derudover 

modtog hver af spillerne også en “tøse goodie bag” med 

mange skønne og forskellige sponsorgaver blandt andet 

i form af øjenskygge, lipgloss, kuglepen, tees, golfbolde, 

vand, müslibar. Det gav i sig selv opmærksomhed og 

medførte en god omgang begejstring fra start. 

Man skal jo altid huske også at forkæle spillernes op-

bakning (forældrene) en smule, så denne dag var der linet 

op med kaffe og rundstykker i klublokalet. 

Stemningen var god allerede fra første tee - og som 

piger nu er bedst kendt for - så blev turneringen ikke af-

holdt helt i stilhed, der blev snakket og hygget gevaldigt 

rundt på banen gennem hele dagen, samtidig med at der 

selvfølgelig blev spillet en god gang golf. 

Undervejs på runden blev pigerne, samt de foræl-

dre der fulgte med rundt på banen, passet op af vores 

servicevogn som indeholdt Spangsberg flødeboller, kaffe, 

vand, frugt, müslibarer og en lille smule snolder, så der 

ikke var nogen der gik sukkerkolde… 

Efter de første 18 huller var der lavet lækker frokost i 

restauranten. Tri og Lihn bød på en god gang Mexicanske 

pandekager med salat og flutes samt små mini forårsrul-

ler. Det behøver vist ikke at blive pointeret, men det var 

lige noget, der faldt i pigernes smag. Nogle spiste så me- FORTSÆTTES…
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get, at de ligefrem overvejede, om de overhovedet kunne 

gennemføre turneringens sidste 9 huller. 

Der var selvfølgelig ingen af tøserne, der ikke gen-

nemførte på trods af truslerne. Så efter en god omgang 

frokost gik det løs på de sidste 9 huller på Ådalen, og til 

trods for at der var 9 huller endnu, forblev stemningen 

god, og humøret blev holdt højt hos pigerne - der var 

ingen der havde svært ved at gå de 27 huller. 

Vi havde fantastisk vejr hele dagen, men de 2 sidste 

bolde, måtte dog se sig slået af regnvejr på de sidste 2-3 

huller. 

Da alle var i hus, samledes vi i restauranten, hvor der 

var en flot chokoladekage som Cecilie Færgemann’s 

mor Susanne havde bagt. Forældrenes støtte og velvilje 

betyder som altid ALT for os, hvorfor Susanne selvfølgelig 

også skal have en tak her med på vejen. Efter kagen var vi 

klar med dagens resultater. 

I år havde vi fået så mange fine sponsorgaver, at alle 

de 13 dygtige tøser kunne få gaver med hjem efter turne-

ringen. 

1. pladsen i A-rækken (handicap 8,1-26,4) blev vundet 

af Celilie Bromerholm fra Kaj Lykke Golfklub i Bramming 

1. pladsen i B-rækken (handicap 26,5-36) gik til Jo-

hanne Lorenzen fra Varde Golfklub.  

Vi ønsker stort tillykke til dem og tillykke til de øvrige 

deltagere. Alle resultaterne kan ses på golf.dk 

Derudover havde vi et enkelt hold forældre som havde 

booket tid til en runde golf på vores fantastiske bane, alt 

i mens pigerne spillede, og her vandt Susie Lundorff over 

Poul Lundorff, og det skulle naturligvis også præmieres, 

så der var 1 håndklæde og lidt golfbolde til Susie. 

Jeg vil rigtig gerne, her til slut, sige en stor tak til alle 

vores sponsorer som har gjort det muligt for os at lave 

dette fantastiske arrangement for pigerne. Jeg ved, at de 

har nydt dagen her på Breinholtgård, og så håber vi på at 

de går hjem og fortæller ALLE deres veninder i klubben 

om den gode/hyggelige turnering de har deltaget i. Jeg 

er sikker på, at vi til næste år vil få endnu flere piger med i 

turneringen, der klart bliver en gentagelse. 

Tak til alle sponsorer

Hovedsponsor: Skechers 

Breinholtgård Golf Klub, Restaurant Breinholtgård, 

Breinholtgård Juniorafdeling, Golfstore Breinholtgård, 

Sydbank, Danske Bank, CoolCos, Skoletilbehør.dk, Coast 

Kids Blåvand, WestWind, Sport 24, Camette Naturproduk-

ter, Allison, Matas, Nice Hair, Golfboksen.dk, Fakta, Meny 

Hjerting, Ucon, Scan Global, Burger King og Spangsberg 

flødeboller.

Juniorudvalget – Jesper Munkgaard Pedersen 

JESPERs Gardiner.dk

Ring efter gardinbussen - også om aftenen og i weekenden

28 89 92 03

Totalløsninger:
· Gardiner 
· Lameller
· Persienner
· Rullegardiner
· Foldegardiner
· Plisségardiner
· Panelgardiner
· Insektnet
· Markiser
· Gardinvask
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MICROGOLF
Hvorfor render der pludselig småbørn rundt i klubben og 

råber HEEEEJJJJ? 

Hvorfor er der børn der laver længdespring i vores 

bunker??

Bare rolig de er ikke blevet væk fra børnehaven, og ja, 

der er en voksen, der har sagt, de må lave det de gør - i 

hvert fald for det meste :)

I år er vi startet op på Micro Golf, hvad er det så for 

noget?

Svaret må være at vi leger og danner relationer med 

golf som omdrejningspunkt. Micro Golf er for de helt små, 

hvor man kan starte som 4-5-årig. Vi tager derfor gerne 

ungerne endnu tidligere end folkeskolen, for jo, de kan 

sagtens lære noget gennem leg i den alder - også golf. 

Hvad laver vi så?

Micro Golf er en fritidsaktivitet, hvor vi leger mere end 

vi træner. Her er vores fokus på, at man har det sjovt, og 

føler at det er et rart sted at komme. Mange af vores mi-

croer har ofte ældre søskende, der træner og er juniorer 

hos os – Det er dog ikke en forudsætning - men det giver 

muligheden for, at man som familie har en sportsgren, 

hvor alle kan være med og tilbringe nogle hyggelige 

timer sammen. Det ser vi blandt andet ved, at mange af 

vores juniorer hjælper med Micro Golf.

Således håber og forventer vi, at de små får dannet 

nogle gode relationer med hinanden og de andre junio-

rer i afdelingen, så det også bliver en glat overgang, når 

man går fra micro til junior. 

Vi har til dette formål fået et fantastisk træningssæt, 

SNAG, dette bruges til at træne de helt basale ting, såsom 

hvordan holder jeg på et jern? Og hvor meget skal man 

svinge? Sættet består af overdimensionerede plastikjern 

og dertil hørende tennisbolde. Boldene slås mod mål af 

forskellige typer. Det kan både være en decideret mål-

skive, men også en hjælpetræner i en dertil egnet dragt. 

Det skal dertil tilføjes, at det ikke kun er de mindste, men 

også de store juniorer, der synes det er sjovt. 

En typisk træningsdag starter gerne med, at vi mødes 

og laver lidt fælles opvarmning. Det kan være fangeleg, 

længdespring i bunker, boldspil osv. Derefter lidt teknik-

træning med SNAG og derefter lidt almindelig træning 

med golfbolde. 

Der hvor microerne får valuta for tiden, er især at vi 

efter teknik spiller et hul på par-3 banen. Her taler vi med 

dem om sikkerhed og regler på golfbanen. Det slutter 

gerne med en leg f.eks. fyld bunkeren med golfbolde 

hurtigst og tøm den igen. 

Afslutningsvis går vi i klublokalet og får lidt frugt og 

saftevand.

Hver måned når de andre juniorer har Junior Open, er 

vi begyndt at have Micro Open, her spiller vi først på put-

tinggreen og derefter 3 huller på par 3 banen. Vi slutter 

selvfølgelig med præmieoverrækkelse.

Vi er som alle andre juniorer på golfbanen hver fredag 

fra 15:30-16:30 og alle kan være med.

Der er ikke nogen konkret alder, hvor man rykker fra 

at være micro til almindelig junior, det afhænger af hvad 

man selv vil, og hvad man nu vurderes at være klar til. 

Vi laver en konkret vurdering i samråd med forældre og 

barnet om, hvornår man er klar til at gå fra leg med golf til 

det lidt mere seriøse golftræning. 

Vi er en lille flok som sagtens kan rumme flere microer. 

Så tag jeres børn, børnebørn eller nabobørn med ud til 

klubben og se om det ikke skulle være noget lige for dem. 

Man må meget gerne kigge forbi og se eller spørge 

ind til hvad vi laver, og ikke mindst vil vi altid gerne have 

nogle der kan klappe ad dem, når de er færdige med 

deres Micro Open.

Sidst, men ikke mindst så sig endelig hej til dem og 

spørg indtil dem, så de også føler at denne klub er det 

bedste sted at være.

Bedste hilsner fra Juniorafdelingen
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BOLDOPSAMLING
I slutningen af hver sæson får Breinholtgårds juniorer lov 

til en lidt anderledes dag på golfbanen. Alle de vildfarne 

bolde på Skovens hul 2/7 ryger som bekendt oftest i 

vandet, og heldigvis er det ikke alle golfspillere – langt fra 

– der gider at besvære sig med at hente ens egne bolde 

op ad søen. 

Det har vi dog en masse skønne unger, der gider at 

gøre, bare en enkelt dag om året! På denne dag er der 

nemlig ildelugtende badning i søen, mens der arbejdes 

hårdt i vandet for at få et så godt resultat som muligt. De 

fundne bolde bliver inddelt i 4 kategorier (almindelige, 

farvede, rangebolde og pro V1). 

Alle boldene bliver efterfølgende delt mellem alle 

deltagende juniorer. Efter en god omgang spulen med 

vandslangen, bad i klubhuset og kassering af det brugte 

tøj spiser alle juniorerne sammen som afslutning på 

dagen. 

Oplevelsen i sig selv

Det var en meget god boldopsamling, og resultatet var 

mange bolde til alle dem, der havde været i søen og hjul-

pet til. Det var en meget hyggelig eftermiddag, da vi var 

mange juniorer, som hjalp hinanden. 

Der var også nye juniorer, der skulle starte i klubben, 

som dukkede op for at være med i fællesskabet. 

Vi samlede bolde sammen på skovens sø - den på 

hul 2 og 7. Vi gik sammen op langs banen og forsøgte så 

vidt som muligt at respektere de spillende golfspillere på 

banen, så godt som vi nu kunne. 

Da vi nåede frem, var nogle voksne de første til at 

hoppe i baljen, mens andre voksne blev på kanten for at 

modtage og sortere de bolde, som vi kastede op til den. 

Langt de fleste børn hoppede også frivilligt i, og med 

truslen om at blive skubbet i vandet endte alle i baljen 

efter kort tid. 

Vandet var ikke så koldt som forventet, men derimod 

lunt og dejligt, hvorfor vi hyggede os. 

Det var sjovt nede i vandet, fordi der ikke kun var 

samling af bolde, men også sprøjten med vand. Nogle 

lignende, at de reelt badede. Vi var færdige efter to timer 

- til den tid var vi også sultne, og efter en tur under vand-

slangen var vi klar til at få noget foder i hovedet, hvilket vi 

havde glædet os til.

Restauranten leverede noget fantastisk mad til os, vi 

skulle have hotdogs og pomfritter. Dagen endte med at 

vi fik en pose bolde og godt humør med hjem, det var en 

rigtig hyggelig og dejlig boldopsamling. Så jeg glæder 

mig allerede til næste år!

 Emil/Junior

SOMMERCAMP 2019
Lørdag den 10. august startede dette års Sommercamp, 

som i år strakte sig fra lørdag til og med mandag. 

Sommercamp lå i forlængelse af RAJT (Ribe Amt 

Junior turnering), og mange af de tilmeldte kom derfor 

først lidt hen ad eftermiddagen, da de var i Fredericia og 

repræsentere klubben. 

Det stoppede os dog ikke, i at hygge på vores træ-

ningslokalitet på loftet, indtil vi var fuldtallige. VI afholdte 

i den forbindelse konkurrencer udtænkt af såvel børn 

som voksne.

Sidst på eftermiddagen gik juniorerne ud og spillede 

shortgame, og så blev de ellers sat i gang med at sætte 

telte op til natten, så de ikke skulle sove helt i det fri. 

Det absolut vigtigste ved Sommercamp er hyggen, og 

derfor blev der naturligvis tændt op i grillen så alle kunne 

blive fordret af. Når nu man som barn er hjemmefra, så 

skal der gå lidt campingstemning i den.  

Om aftenen blev der hygget med spil og slappet af 

med kage sodavand. 

Selvfølgelig er godt vejr ikke en forudsætning for en 

god Sommercamp, men det hjælper da på det. Natten var 

dog ikke helt med os, da regnen og vinden tog til, men 

Resultat af boldopsamlingen.
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pyt når man jo bor på vestkysten. Alle ungerne tog i hvert 

fald situationen med oprejst pande, og da vi gik i seng i 

teltene kunne man høre regnen slå og vinden ruske. 

Efter en lang nat med sene sengetider, stod vi op til 

fælles morgenmad kl. 07:30. Igen var det ikke ungerne, 

der var mest pressede over manglen på søvn. Morgenma-

den blev afviklet, og så stod det ellers på en dags træ-

ningsprogram med Frank og Klaus, der blev afviklet med 

stor tilfredshed fra juniorerne. 

Søndagens træning stod på ”crazygolf” hvor man 

blandt andet skulle tee op på en vandballon og tee ud 

med venstre hånd. Juniorerne blev også trænet i, hvordan 

man kommer bedst videre, når man ligger tæt på træer 

og buske. Efter frokost trænede vi det korte spil – hvor 

puttere var bandlyst eller i hvert fald forsvundet sporløst. 

De blev fundet på den lille ø i søen på skovens hul 7.

Juniorerne skulle selvfølgelig selv hente dem, og der-

efter puttede de sig hele vejen hjem til klubhuset, hvor de 

blandt andet ramte poster som ”dart kast” og ” Flødebol-

lekaster” undervejs.

Teltene blev pakket ned på grund af vejret, og da det 

hele ikke skulle blive for meget, slappede vi af indtil af-

tensmad. Herefter stod den på speedgolf på PAR 3 banen, 

hvor der var et hold af forældre der deltog (kæmpe tak for 

det). Speedgolf faldt i god jord og var et mega stort hit 

hos juniorerne, som det plejer. De voksne førte speed-

golfturneringen indtil juniorerne sammensatte et “dream-

team”, og så kunne de voksne ikke længere følge med.

Så var der igen tid til at hygge indtil kl. blev 21:30 - Her 

startede natgolf. PAR 3 banen var oplyst af knæklys og der 

var udleveret lysbolde. Igen et stort hit, og nogle juniorer-

ne gik endda 18 huller i bare begejstring. Overnatningen 

efter natgolfen blev så på loftet over klubhuset. 

Mandag morgen stod på puttetræning hos hjælpe-

træner Thomas, og efter frokost snuppede juniorerne 

som afslutning på weekenden en tur på Ådalens 9 huller. 

Alt i alt kan vi se tilbage på en super Sommercamp 

med både hygge, golf og træningen i fokus, klar mangel 

på søvn og en røvfuld hygge. 

Vi glæder os allerede til næste år.

Bedste hilsner fra juniorudvalget.

WEEKENDTUR 
Juniorafdelingen tager én gang om året på weekend-

tur – i år var ingen undtagelse. Weekendturen er opdelt 

i 2 aldersgrupper, hvor de juniorer der er 10 år og ældre 

tager afsted om fredagen, og dem der er mellem 8 og 9 

år støder til fra lørdag til søndag. I år lå weekendturen den 

14.-16 juni. Undervejs på turen spillede juniorerne både 18 

huller hos Ribe Golfklub og 18 huller hos Holsted Golf-

klub, så de får udvidet horisonterne undervejs i sæsonen 

- også uden for turneringerne, hvor det ikke er muligt for 

alle at deltage. 

Første dag gik turen til Vejen Idrætscenter, der har 

oplevelser som blandt andet svømmehal og springcenter. 

Det glædede vi os alle meget til også selvom weeken-

den jo primært var om golf. Da vi ankommer, starter vi FORTSÆTTES…
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med at indlogere os i de hytter, som vi skal sove i hele 

weekenden.  Vi pakker ud og får valgt vores senge, og 

om eftermiddagen skal vi på tur. Først tager vi forbi et 

supermarked halvanden kilometer væk for at købe slik og 

sodavand – Det skal der jo til, når weekenden afholdes 

hjemmefra. Vi kommer “hjem”, og har lige en time til at 

finde os til rette i hytterne inden vi skal spise – her skal vi 

have burgere (Kæmpe win!). Vi hygger i hytterne til klok-

ken 22.00, hvor vi efterhånden får lagt os til ro. 

Om morgenen får vi hver en madpakke udleveret, så 

vi ikke går kolde i løbet af dagen, og så skal vi ud at spille 

golf. Vi skal spille i Ribe Golfklub. Det går super fint for de 

fleste og vi hygger os som altid meget, når vi spiller sam-

men, fordi vi jo kender hinanden rigtig godt. Efter 18 hul-

ler i Ribe tager vi tilbage til hytterne i Vejen. Da det bliver 

aften får vi mad og præmier efter dagens runde. Vi tager 

så i springhallen for at lege og tumle, så de sidste kræfter 

bliver brugt, inden det er tid til at sove. 

Næste dag står vi op og får nogle madpakker udleve-

ret og så skal vi til Holsted Golfklub. Det er også her en 

hyggelig bane og et fedt spil på de 18 huller. Efter spillet 

tager vi hjem, og gør os klar til at komme i svømmehal, 

hvor vi er i et par timer, og derefter skal vi hjem i hytterne. 

Om aftenen tager vi op i spisesalen, hvor vi får lasagne at 

spise og der igen uddeles præmier til dagens bedste. Vi 

når lige at spille lidt fodbold, og så er det tid til at sove, 

inden vi næste dag skal hjem.

Det var en rigtig god tur for os næsten 20 juniorer, 

som var med, og jeg glæder mig allerede til næste år. 

Vilhelm Sigaard/junior. 

HJERTING SKOLE PÅ BESØG
Temauge for 4A, 4B og 4C fra Hjerting Skole/Aura sluttede 

af med besøg i Breinholtgård Golf Klub, fredag den 20. 

september 2019.

64 elever og 4 lærere kom cyklende i regnvejret kl. 

08.30. Efter velkomst af formand Pernille Dam samt fælles 

information af skolens lærere blev eleverne fordelt i 6 

grupper. Hver gruppe fik tildelt en frivillig BGK-hjælper, 

som skulle følge dem rundt til 6 forskellige aktiviteter:

• Design din egen golfbold

• Putting green

• Driving range

• Par 3 banen

• En tur i det grønne med golfbil

• Golf for sjov ved flagstangen

• ”Flødebollemaskine”

På hver aktivitet var der endnu flere frivillige-hjælpere, 

der var klar med instruktion, så alle børn kunne nå igen-

nem alle aktiviteter og lære lidt om golf. Frokosten blev 

spist i restauranten – pænt og ordentligt, men alligevel 

med en livlig aktivitet.

Jeg var med for første gang, og det var en dejlig dag 

med mange glade, vakse og til tider ”meget fremme i 

golfskoene” – børn. 2 børn fra min ”gruppe 6” gjorde et 

særligt indtryk: Anna, med den ene arm i gips, som alli-

gevel ville ”prøve det hele” og Anton, der var hurtig, frisk, 

stædig, sjov og viste det sig: lyttende og eftertænksom. 

Han brillierede med at ”kunne løbe lige så hurtigt som en 

golfbil”, når speederen var i bund!

Heldigvis var der mest tørvejr, og langt de fleste børn 

var glade og trætte, da de cyklede tilbage til skolen.

Hilsen Annie Høst

ÅRETS MADE IN DENMARK 
TUR
Da Mathias Gladbjerg endte som en af de 3 øverste på 

leaderboardet, der opfyldte kriterierne til turneringen 

”kvalifikation til Europatourens Made in Denmark” i 

Silkeborg Ry Golfklub, sikrede han sig en plads til Made in 

Denmark 2019. 

Derfor bød juniorafdelingen og Mathias Gladbjerg på 

en tur op og se alle de dygtige golfspillere, som spiller på 

Europatouren. Tusind tak for det.

Det bød på en tidlig morgen for juniorafdelingen, da 

afgangen fra Breinholtgård Golf Klub var klokken 5:00. 

Efter den godt og vel 4-5 timers lange køretur, nåede vi til 

Himmerland Golf & Country Club hvor turneringen blev 

afholdt. Vi ankom godt en time før Mathias skulle slå ud, 

derfor begav vi os til det kendte hul 16. Hvor der allerede, 

inden vi kom, var godt gang i den. Som kan ses på bil-

ledet herunder. 

Efter at have set nogle gode slag, og mange birdies, 

begav vi os mod første tee. Hvor Mathias for anden gang 

skulle prøve sine kræfter af på Europatouren. 
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Med madpakkerne smurte, og drikkedunkene fyldt 

op, var juniorafdelingen klar til at begive sig ud på 18 hul-

ler for at se noget god golf. 

Allerede på andet hul havde Mathias brug for vores 

hjælp, her slår han bolden godt ind i skoven til venstre. 

Selvom vi skulle lede et par gange, havde vi tid til at sætte 

os ned og hygge os med boller, kage og saftevand, som 

var medbragt hjemmefra. 

Efter et par huller bød det på franske hotdogs, og et 

par konkurrencer i telt byen. Efter en lang og hyggelig 

runde, var Mathias’ første runde slut. Om det var junior-

afdelingens skyld eller ej, så gik Mathias altså -3 i første 

runde, hvilket bragte Mathias godt op i feltet til anden 

dagen. 

Vi begav os derfor igen mod hul 16, hvor vi så de sid-

ste gode slag, inden vi vendte hjem mod Esbjerg igen. 

En hyggelig dag, både socialt og fagligt. Vi vender 

gerne tilbage næste år, hvor vi håber at Mathias er med 

igen.

Mindeord om æresmedlem Erik Knudsen 

Det var med sorg og vemod jeg modtog meddelelsen 

om Erik Knudsens død den 21. juli 2019 i en alder af 

90 år, godt 2 måneder efter hans hustrus død. Med en 

fortid som mangeårig og netop pensioneret kontorchef 

i Varde Bank og formand i Esbjerg Golf Klub tog Erik 

Knudsen som 62-årig i 1991 udfordringen op med at få 

skabt en velfungerende golfklub på Breinholtgaard.

Erik Knudsen var den bærende person for golf-

klubbens udvikling de kommende år frem til og med 

1998, hvor han valgte at fratræde som klubbens første 

formand. Han brugte meget tid på/i Breinholtgård Golf 

Klub, det er nok heller ikke nogen overdrivelse at sige, 

at han også brugte meget hjerteblod, og som en lille 

erkendtlighed blev han på generalforsamlingen i 1999 

hyldet som æresmedlem.

Eriks hjerte brændte for golfen og han havde en 

utrættelige tilgang til arbejdet i vores golf klub. Han var 

stærkt medvirkende til at vi i dag har en veludbygget 

golfklub til gavn og glæde for Breinholtgård Golf Klubs 

medlemmer. Erik formåede i hans formandsperiode 

bl.a. også gennem 7 år at være formand for baneudvalg 

og ansvarlig for klubbladet og et år som kasserer og 

formand for sponsorudvalget. Sideløbende med disse 

aktiviteter bestod Erik som den første i klubben DGU’s 

dommereksamen i foråret 1996 som nr. 2 på holdet, 

hvilket mange af klubbens medlemmer har nydt godt af 

gennem tiden.

Shakespeare sagde blandt andet: “Der findes intet 

hverken godt eller ondt. Det er et spørgsmål om, hvad 

du tænker om det”. Det er for mig ikke vanskeligt at 

tænke godt om det store stykke arbejde Erik Knudsen 

har leveret. Han har med sit engagement og sin indsats 

været med til at gøre en forskel i Breinholtgård Golf 

Klub. En forskel vi er mange der kan glæde os over i dag 

og mange år frem over. Jeg vil huske Erik som en dygtig 

formand, en evig kilde til inspiration og en god ven.

Mine tanker går i dag til familien.

Mogens Heyk
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UDFLUGT LADIES SECTION
Allerede nu er sæsonen 2019 gået på hæld, hvorfor 

Breinholtgårds officielle pigeklub LADIES SECTION den 3. 

september tog på den årlige udflugt.

42 glade og friske piger startede fra parkeringspladsen 

kl. 7 med kurs mod Sønderjyllands Golfklub. Vejret var lidt 

”uldent”, men vi håbede det bedste.

Busturen blev forkortet ved at spise morgenmad, ind-

tage forskellige drikkevarer, gennemgå dagens program, 

tippe på hvilket hold, der ville vinde dagens Sokrates, 

modtage godteposer, som skulle sikre, at vi ikke gik ”suk-

kerkolde” og heller ikke tørstede!!

I Uge lå scorekortene klar til hvert hold og vi blev der-

efter forklaret vejen ud til de forskellige huller. Annie Høst 

var ellers klar med det sædvanlige opvarmningsprogram. 

Desværre nåede vi ikke dette, da et gevaldigt regnvejr 

lige valgte at starte, samtidig med at vi pakkede alt vores 

grej ud. Ja, så vidste vi da, hvor vores regnvejr var!!

Sønderjyllands Golfklub har bare en fantastisk flot 

bane. Flotte fairways, flotte greens og nogle meget spek-

takulære huller med kløfter, og meg et flot landskab. Også 

når det regner.

Trods de mange regnbyger som faldt under vores 

runde, kom vi da alle godt tilbage i klubhuset, hvor en 

fin buffet ventede os. Efter endt spisning fik vi uddelt 

præmier, og en stor tak til alle vore sponsorer, som igen 

sørgede for, at der var præmier til alle. 

Tiden var nu kommet til vores hjemrejse. Bussen kom 

før tid, og alt var klappet og klar til afgang allerede kl. 

17:45. MEN så valgte en tysk bil, lige at køre ind i vores bus 

og derefter stikke af, selvom både vores chauffør og flere 

af spillerne stod tæt omkring. Klubhuset blev kontaktet 

og de kendte manden. Chaufføren kontaktede sit firma, 

politiet blev kontaktet, og så skulle vi bare vente på, at 

politiet kom ud til os, for at optage rapport. Det gik de 

næste 5 kvarter med! Sådan en oplevelse havde vi da 

godt nok ikke prøvet før! Og tænk, der var ingen øl, at 

købe i bussen, til at forkorte ventetiden med, men flere fik 

hentet diverse fra deres tasker, så alle slatter blev tømt.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle for at 

være med til at give os en super dag.

Bente Kirkegaard

MANDAGSPIGERNE PÅ TUR
Søndag den 8. september mødtes 44 glade golfpiger på 

Blåvandshuk Golfbane. Vejret og stemningen var helt i 

top, så det kunne kun blive en god dag.

Der skulle spilles ”rød bold”, hvilket kan være en udfor-

dring på denne bane, med dens mange kanaler og smalle 

golfhuller, der var da også kun 5 hold, ud af de 11 hold 

der startede, der havde bolden med hjem.

Efter golfrunden var der hygge, spisning og uddeling 

af præmier til de 3 bedste spillere i hhv. A og B-rækken 

samt til de 3 bedste hold der havde den røde bold med 

hjem.

Sluttelig var der uddeling af klappepræmier. Som 

sædvanlig var der præmier så alle kunne få noget med 

hjem. Det kan vi takke vores sponsorer for.

Nu er vores sæson ved at være forbi, det går alt for 

hurtigt. Vi har sidste spilledag den 30. september og star-

ter op igen den 30. marts næste år – det glæder vi os til.

Esbjergs største Sundhedspartner

Esbjerg Oksbøl Varde
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MENS SECTION
Mens Section er den officielle herreklub i BGK. Klubben 

blev etableret i 1993, så vi har lige rundet 25 års jubilæet.

Klubben er åben for alle mandlige medlemmer af 

Breinholtgård Golf Klub der er fyldt 18 år. For tiden er vi 

53 medlemmer i aldersgruppen 49 til 80 år med et hcp. 

mellem 5,5 og 35,7.

Vi lægger stor vægt på det sociale liv i klubben, men 

vi har også konkurrencer dels på de enkelte spilledage, 

dels gennemgående for dem, der er født med et konkur-

rencegen.

Efter hvert spil omregnes scoren til ”Årspoint” og ved 

den årlige generalforsamling overrækkes en vandrepo-

kal til den bedste spiller i henholdsvis A- og B-rækken, 

ligesom der uddeles Ryder Cup point til de 5 bedste i hver 

række.

Fra sommertids start til sommertids slut spiller vi hver 

torsdag med 1. start kl. 09:45 om formiddagen og kl. 

14:45 om eftermiddagen, der spilles dels Stableford, dels 

slagspil.

Den sidste torsdag i måneden spilles der kun om 

eftermiddagen, og efter spillet er der fælles spisning samt 

uddeling af månedens præmier. 

Sideløbende med torsdagstuneringen kan man 

deltage i en hulspil turnering med 5 matcher i et grund-

spil. De 8 bedste går videre til et slutspil (cupturnering) 

med Ryder Cup point til deltagerne og en vandrepokal til 

vinderen.

Der er flere arrangementer i løbet af sæsonen.

• Venskabsmatch mod henholdsvis Ladies Section, Tors-

dagsherrerne fra Vejen og Mens Section fra Skærbæk 

Mølle, skiftevis på hjemme- og udebane. De 10 bedste 

Stableford scorer er tællende i kampen om pokalen.

• En årlig bustur til en fremmed bane - sidste år var det 

en 2-dages tur til Gut Apeldör i Nordtyskland.

• Sidst, men ikke mindst er der den årlige Ryder Cup 

match mod Torsdagsherrerne fra Vejen.

Der kæmpes hver torsdag om Ryder Cup point for at 

få en plads på holdet, der består af 6 spillere fra A-rækken, 

6 fra B-rækken og en reserve. Herudover en kaptajn der 

servicerer spillerne undervejs i matcherne. Dagen starter 

med morgenmad hvor kaptajnerne offentliggør hold-

sammensætningen til formiddagens 6 Foursome. Efter 

frokosten spilles der 12 singler. Om aftenen er der fælles 

spisning samt overrækkelse af trofæet til det vindende 

hold.

Du kan læse mere om vores aktiviteter på golfklub-

bens hjemmeside, du finder Mens Section siderne under 

menuen ”Klubben”.

• Har du lyst til at deltage i det sociale liv i en Klub i 

Klubben?

• Har du lyst til at gå en ugentlig runde golf, konkurrere 

om point eller blot at nyde spillet?

Så er Mens Section noget for  dig.

Mens Section

SENIORKLUBBEN
Som det er de fleste kendt, fejrer Seniorklubben 25 års 

jubilæum i år med 100 medlemmer – jubilæet blev fejret 

med brunch, golfturnering og efterfølgende middag den 

24. juni.

Som sagt er vi pt. 100 medlemmer og det er det 

maksimale ifølge klubbens vedtægter. Tidligere var der 

venteliste på optagelse, men de seneste par år har tilgang 

og afgang passet, og vi har kunnet optage de spillere, 

der har ønsket optagelse. Ellers er eneste krav, at man er 

fyldt 55 år i løbet af den indeværende sæson. Ægtefæller 

eller samboende/samlevende har fortrinsret til at blive 

optaget.

Sæsonen i Seniorklubben starter første mandag efter 

sommertidens begynder og slutter sidste mandag inden 

vintertiden sætter ind.

Vi spiller mandag morgen/formiddag. De der spiller 18 

huller, går ud kl. 8.30 – og de der spiller 9 huller kl. 10.00. 

18-hulspillerne har gunstart, således at både 18 huls- og 9 

hulspillerne er færdige nogenlunde samtidigt. Efter spillet 

er der tid til socialt samvær og uddeling af præmier til 

dagens dygtigste spillere.

De spillere, der ønsker at spille i vinterhalvåret møder 

op mandag morgen. Man danner hold og går ud kl. 09.00. 

Der spilles ikke om præmier.

Igennem sæsonen konkurreres der om titlen som 

årets spiller på 18 huller og 9 huller – de 10 bedste runder 

er tællende. Stillingen kan følges på seniorklubbens sider 

på www.bggc.dk. Her finder man også andre oplysninger 

og nyheder vedrørende Seniorklubben.

Kontingentet i klubben er kr. 500,- om året og de går 

til præmier og tilskud til årets øvrige arrangementer:

•  Opstartsmøde (golf og pølser)

•  Forårsudflugt til fremmed bane

•  Sommerturnering på BGK

•  Sensommerudflugt på fremmed bane

•  Generalforsamling med efterfølgende spisning

•  Julearrangement med efterfølgende frokost.

Hyggen og samværet er vigtigt i klubben, og da man 

trækker lod om holdsammensætningen om mandagen, 

vil man i løbet af sæsonen få spillet med mange af klub-

bens medlemmer. Yngste medlem er 55 og ældste 84.

Else Mortensen/Gunner Uth Jensen
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Lige et stemningsbillede fra shoot-out’en under Titleist & FootJoy West Coast Masters 2019 - Mette Janum Linkhusen fra Sæby Golfklub 

vandt denne #turnering i turneringen".

Herunder et par billeder til at minde os om at passe på vores dejlige bane… så vi også i 2020 kan spille på Vestjyllands bedste greens!
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STØT BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB
Kære golfspiller, forældre, bedsteforældre eller ven

Breinholtgård Golf Klub har sidste år indgået en aftale 

med OK Benzin. Hver gang du får benzin i tanken, får vi 

penge i kassen. Vi er desværre ikke så mange – endnu – 

som har et benzinkort, og jeg skal derfor opfordre jer til at 

støtte og tegne et OK Benzinkort. Hvis vi er mange nok, så 

kan det blive til rigtig mange penge. Jeg har set klubber, 

som på denne måde kan skaffe 100.000 kr. til klubkassen 

om året! Ja, I læste rigtigt. Mindre byer end Esbjerg, hvor 

man står sammen om klubben. Men hvorfor kan vi ikke 

også gøre det?  Vi kan i hvert fald gøre det bedre end lige 

i øjeblikket.

Jeg har selv fået et OK Benzinkort, og det fungerer så 

fint :) OK har også en app, så du kan betale med mobilen.

Det er nemt at støtte. Hvis du har et OK Benzinkort i 

forvejen, hvor Breinholtgård Golf Klub ikke er tilknyttet, så 

ringer du til OK på tlf. 7010 2033 og oplyser vores klub-

navn og dit kortnummer, og vupti, så er vi tilknyttet. 

OK Benzinkortet kan også anvendes til at betale broaf-

gift, parkering i f.eks. Billund Lufthavn og til bilvask.

Karin Thybo, Kasserer

NYE HANDICAPREGLER – MEN FØRST FRA SÆSON 2021!
Ordens-, Regel- og Handicapudvalget informerede i for-

bindelse med sidste vinters golfregelaktiviteter om, at der 

fra og med starten af sæson 2020, ville blive indført et nyt 

”World Handicap System” (WHS).

Det var oprindeligt planen, at World Handicap System 

skulle implementeres globalt pr. 1. januar 2020. European 

Golf Association (EGA) meddelte imidlertid i august i år, 

at man var forsinket med færdiggørelsen af den endelige 

version af systemet, som stadig ikke foreligger i sin helt 

endelige form, samt med færdiggørelsen af regler og 

principper for, hvordan man omregner fra det nuværende 

EGA-handicap til et nyt WHS handicap. Desuden blev der 

først i september i år præsenteret et oplæg til undervis-

ningsmaterialer fra EGA for medlemslandenes unioner.

I erkendelse af forsinkelsen på snart et halvt år, har 

EGA så besluttet, at de enkelte lande frit kan vælge at 

implementere World Handicap System fra 1. januar 2020 

eller udskyde til 1. januar 2021. Det er denne sidste mulig-

hed DGU har valgt at aktivere.

DGU har løbende fulgt processen fra EGA, og har 

kunnet se udfordringerne med at nå at teste teknikken 

og især udfordringerne med at nå at klæde klubber og 

klubbernes handicapansvarlige på i en sådan grad, at de 

vil kunne svare tilfredsstillende på spørgsmål fra med-

lemmerne, samt bruge systemet til deres arbejde med 

administration af medlemmernes handicap.

Med de udfordringer, som processen har haft indtil 

videre, har man fra DGU’s side også været bekymret for 

at komme til at fungere som testland for de børnesyg-

domme, som utvivlsomt vil opstå. Da der nu er åbnet 

mulighed for at udskyde implementeringen, vurderes 

det være en stor fordel at vente og drage nytte af andre 

landes erfaringer i løbet af 2020. 

Dansk Golf Union prioriterer meget højt at skabe en 

så gnidningsfri proces som overhovedet muligt for de 

danske golfspillere og golfklubber og har derfor udskudt 

overgangen til 1. januar 2021.

Ordens-, Regel- og Handicapudvalget skal på trods 

af ovenstående fortsat opfordre til at man får registre-

ret så mange scores som muligt forud for sæsonskifte 

2019/2020, hvor der skal gennemføres handicaprevision i 

lighed med tidligere. HUSK – der skal være minimum fire 

scores til rådighed hvis man vil have et EGA handicap. I 

modsat fald får man et ”Klubhandicap”.

ORH-udvalget vil i løbet af efteråret 2020, gennemføre 

et antal orienteringsaftner vedrørende de nye handicap-

regler, samt orientere via nyhedsbreve og Klubblad, forud 

for overgangen til WHS.
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VI STØTTER UNGDOM OG ELITEN
I BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

Ønsker også dit fi rma at være medlem af Breinholtgård Erhvervsklub 

– kontakt da formand Robin Th ybo på mobil: 4091 6964, mail: rth@estate.dk

eller medlemskontakt, Jesper Vohs Nielsen på mobil: 2154 9190, mail: jvn@bgke.dk


