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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 24. oktober 2019 11:57

Emne: MedlemsNyt - Mortens aften - Træning

MedlemsNyt. 

Har du ikke læst det nye MedlemsNyt endnu, så ligger de klar i receptionen og i 

restauranten. 
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Bordbestilling til Mortens Aften 
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Generelle informationer 
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Banestatus 

Vi er nu kommet til den tid på året, 

hvor der kan komme lukninger i 

morgentimerne pga. frost, forbud 

mod kørsel i golfbuggys osv.  

Husk derfor at holde øje med 

banestatus, som bliver opdateret, så 

snart vi har nyt.   

Driving Range, har været lukket pga. vand, her de sidste par dage, men den 

er nu åben igen.  

Læg op, 

Der skal fortsat lægges op på banerne  

Der skal lægges op på alle kortklippede arealer through the Green. Der kan 

fortsat reguleres hcp. 

"At lægge op", at man løfter sin bold, evt. renser den, genplacerer den indenfor 

et scorekorts bredde fra det oprindelige sted   

Kontingentændringer. 
Husk at der er sidste frist for ændringer i kontingentet til sæson 2020, den 15. 

december 2019. Ændringer skal sendes på info@bggc.dk  

Vinter golf træning her på Breinholtgård 2019/20 

Hvis du vil være godt forberedt til næste sæson, eller til din kommende 

golfrejse, så tilbyder vi vintertræning indendørs og udendørs. 

I er kun 4 på hvert hold, hvor fokus vil være at lære hvad der skal til for at få 

mere kontrol over træffet og retning, samt at få større svinghastighed for at 



5

kunne slå længere. 

Vi træner 5 gange a’ 1 time per gang. 

Datoer:  november, December, Februar, Marts 

Hold 1 træner: 10.00 – 11.00                muligheden:      tirs, ons, tors. 

Hold 2 træner: 11.15 – 12.15               muligheden:       tirs, ons, tors, fre. 

Hold 3 træner: 13.00 – 14.00               muligheden:       tirs, ons, tors, fre. 

Hold 4 træner 16.00 – 17.00               muligheden:        ons, tors, fre. 

Hold 5 træner 17.15 – 18.15               muligheden:        ons, tors, fre. 

Pris: 1250,-/person 

Holdene er for damer og herrer samt alle med et registreret handicap. 

Tilmeld dig selv, giv det i julegave eller samle 4 venner og skab dit eget hold, 

med dig og dine golfvenner. 

Vinter træning for enkelte spiller: 

Har du ønsker om at træne mål rettet hele vinter igennem?  

12 x 20 minutter 

1 x 30 minutter (putting ) 

1 x jern fitting : passe dit jern til din højte/sving ?Flightscope. 

Sammen med træner går vi igennem hele dit udstyr og tjekker af alle køller og 

jern. 

Prisen : per person Kr.2000.00 

I tilmelder jer til Frank & Klaus på gspro@bggc.dk eller ring på 75461100         




