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Hermed formandens beretning, som den lød på BGK's generalforsamling torsdag den 21. november 2019.  

Tak til jer, som kom, og god læselyst til alle I andre.  

 

I 2019 måtte vi tage afsked med BGK’s første formand, Erik Knudsen. 
Han døde d. 21. juli 2019 i en alder af 90 år. 
Erik Knudsen tog, som 62 årig og efter at have været formand i Esbjerg Golf Klub, udfordringen op, og var 
som BGK’s første formand, i en periode på 7 år indtil 1998, med til at skabe et solidt fundament for en vel-
fungerende golfklub – Breinholtgård Golf Klub. 
Erik Knudsen varetog mange opgaver i hans tid som formand og som formand for baneudvalg, sponsorud-
valg, bladudvalg, i en periode var han også kasserer og var naturligvis aktiv i begynderudvalget.   

Ingen opgave var for stor eller for lille for Erik Knudsen. Mange kan måske huske ham fra virket i Begyn-
derudvalget. Han var i mange år en del af Begynderudvalget og i de første år skulle rigtig mange nye golf-
interesserede igennem begynderudvalgets program. Så der var rigeligt at tage fat på. Erik Knudsen var en 
stor drivkraft i forbindelse med uddannelsen af nye golfere, og integrationen af nye golfere i BGK. 

Sideløbende med sit engagement i de førnævnte aktiviteter, bestod Erik, som den første i klubben DGU´s 
dommereksamen i foråret 1996, hvilket mange af klubbens medlemmer har nydt godt af gennem tiden. 
I perioden 1998-2002 og 2008-2018 var Erik med til at etablere og være en del af BGK Ordens-, Regel- og 
Handicapudvalg, sideløbende med, at han fortsat og når kræfterne rakte dertil, hjalp til i Begynderudvalget, 
når der skulle læres lidt om etikette på Par 3 banen.  

Erik Knudsen var den bærende person for golfklubbens udvikling de første år frem til og med 1998, hvor 
han valgte at fratræde som klubbens formand. Han brugte meget tid på/i Breinholtgård Golf Klub. Og det 
er nok heller ikke nogen overdrivelse at sige, at han lagde meget hjerteblod i opgaveløsningen og bidraget 
til BGK, hvilket førte til, at han på generalforsamlingen i 1999 blev hyldet som æresmedlem. 

En sand elsker af golfspillet og alle dets facetter, en sand BGK’er der gjorde en forskel og til fulde levede 
op til, ”at den der har evnen - har pligten”, er her ikke mere. 

Æret være hans minde. 

Beretning 

Så gik der et år til og det er nu min anden beretning i BGK som formand. 

Vi har i år ikke været en helt ny bestyrelse, som jeg kunne fortælle om sidste år, men vi har haft en enkelt 
udskiftning. Susan Bailey valgte i foråret at trække sig fra bestyrelsen p.g.a. arbejdsmæssige og familiære 
forhold. Tak til Susan for de 2 ½ år hun har været i bestyrelsen og foruden bestyrelsesarbejdet har Susan 
altid givet en hånd med ved forskellige arrangementer – og mon ikke at vi ser hende lidt mere igen, når ti-
den bliver til det. 
I stedet for Susan trådte Jannick Brunsgård til og er faldet godt til i bestyrelsen. 

Susans afgang betød dog lidt om rokeringer i arbejdsopgaverne internt i bestyrelsen – og referenten be-
gyndte at kalde mig Forkvinden og Forpersonen. 

Breinholtgård er et skønt sted 

Der er udvikling på banen og af faciliteterne, for at vi kan tilbyde det bedste til jer/vores medlemmer. 

Vi har fået ny garage til vores nu ret store boggypark (golfbilerne). Garagen er blevet til ved arbejde fra 
greenkeeperne og med stor arbejdsindsats fra frivillige. Stor tak til jer alle 

Antallet af boggy’er er jo en følge af, at gennemsnitsalderen i klubben bliver højere. Det er nu slet ikke kun 
ældre, der bruger bilerne, men bilerne er med til at øge mulighederne for at fortsætte med golfen, selvom 
man er plaget af det ene eller det andet – og frisk luft og socialt samvær er en livskvalitet, som vi ønsker 
alle. 
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Træningshuset 
Træningshuset trænger til en renovering – det har vi snakket om hele året. Fastlæggelsen af træningshusets 
funktion og udseende afklares snarest og arbejdet går i gang, når greenkeeperne vender tilbage efter en vel-
fortjent vinterferie. Vi håber, at huset står færdig i marts måned 2020. Vi ved godt, at det er nu, det blæser 
og regner igennem den lidt forfaldne beklædning – men Rom blev jo ikke bygget på en dag og det gjorde 
vores træningshus så heller ikke. 

Banen 

Banen står fantastisk og har gjort det hele året. Greenkeeperne gør det super godt og min fornemmelse er, 
at der er et godt samarbejde i greenkeepergården. God planlægning og viljen til at få ting til at lykkes på 
bedste måde for os alle. I, greenkeepere er jo nærmest blevet usynlige, samtidig med at banen står flottere 
og flottere.  

Banen og banens udvikling bunder i et stort arbejde med planlægning og langtidsfremsyn. Det er et stort og 
godt samarbejde mellem greenkeeperne, vores baneansvarlige Jørn Schultz og Mogens og i sidste ende er 
det jo også et spørgsmål om økonomi og der har vi Sisse. 
Min fornemmelse er, at hvis ideerne og opgaverne er gode og gennemtænkte, er Sisse meget lydhør – og 
det er vi dig meget taknemlig for.  

 

Fredrik og Mogens I får lov til at fortælle lidt om det sjove/spændende.  

Det vi alle er spændte på, hvad kommer der til at ske? 

Nils Thostrup suspenderer generalforsamlingen for, at Mogens Mikkelsen og Fredrik Engstrøm vil fortælle 
om nuværende og kommende aktiviteter på banen. 

 

Kontingent 

Som følge af en god bane og gode faciliteter, mener vi, at vi har så godt et produkt, at vi godt kan være be-
kendt at foreslå en kontingentstigning. Det emne kommer vi selvfølgelig tilbage til ved ”Godkendelse af 
kontingenter”. Men da vi/medlemmer ”brokkede” os lidt over banen og forholdene, accepterede Sisse et 
stop i kontingentstigningerne og nu roses banen og den kommende udvikling på banen er i fuld gang. Jeg 
mener nu, at vi godt kan være foregangsmænd for, at lade kontingentet stige en god 20’er i måneden for et 
Senior medlemskab, hvilket er mere end hvad vi plejer. Det er naturligvis ikke en tendens, vi forventer el-
ler ønsker skal fortsætte i de følgende år, hvor målsætningen er at holde stigningen på omkring kr. 100,-, 
som forhåbentligt er svarende til de generelle stigninger i driftens omkostninger. 

Klubaktiviteter 

Micro golf - tiltag i juniorafdelingen 

Micro golf er kommet lidt stille i gang og med få deltagere – men små glade deltagere. Der er gjort indkøb 
af Snaggolf, som er plastikjern, tennisbolde, skydeskiver og meget andet sjovt.  

Vi har nu lavet en aftale med DGU om et samarbejde, som starter allerede her i december. Vi har fået lavet 
en ”styregruppe” med Asger L. Nielsen i front sammen med Annemette Guldberg Nielsen og Maja An-
kersø Lykke-Kjeldsen. I det selskab er Asger nok ikke førerhund særlig længe. Asger kommer til at være 
den super gode legeonkel, som tager sig af ”træningen”/legen – og det er han bare god til. Det er et spørgs-
mål om at finde de skøre ideer – og det er Asger rigtig god til.  

I samarbejdet med DGU ligger der det, at vi skal have fundet et navn og et logo til den yngste afdeling.  

Vi mangler hjælp til at finde det rigtige navn – i Give er det Girafferne fra Give, i Hammel er det Hammel-
hajer – hvad skal vi hedde på Breinholtgård? Det vil vi gerne have jeres hjælp til at finde ud af. Kom med 
nogle gode bud, put dem i vores birdie/bogey beholder nede i restauranten og deltag i en konkurrence om 
logobolde med det nye logo. 
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Rekruttering  

Et andet sted, hvor vi også har indgået et samarbejde med DGU er omkring rekruttering af nye medlem-
mer. DGU har jo en udfordring omkring det faldende medlemstal på landsplan. Vores medlemstal er i store 
træk status quo, men vi skal jo hvert eneste år have ca. 120-140 nye golfspillere ind i klubben for at holde 
medlemstallet og det kræver noget arbejde. Derfor har vi valgt, at vi vil dele vores meget velfungerende Ny 
i Golf udvalg og Rekrutteringsudvalget op i 2.  

Rekrutteringsudvalget skal planlægge og målrette vores aktiviteter for potentielle nye medlemmer og Ny i 
Golf skal udføre arbejdet på stedet.  

Vi mangler nogle, som har lyst til at få de gode ideer til at lokke folk ud i klubben. 

Udvalget vil komme til at bestå af Mogens Mikkelsen, Kaj Pedersen, som repræsentant for Ny i Golf og jer 
- 4-6 personer, som har lyst til at være med. Første møde med DGU afholdes i december måned. 

Ny i Golf har en super succesrate – så vi skal bare have lokket nogen herud.  

BGK er nr. 9 blandt 148 danske klubber i ”at nye medlemmer føler sig godt modtaget”. Skulderklap til Kaj 
og alle dine hjælpere. I gør virkelig et godt stykke arbejde.  

Nærmest alle, som har henvendt sig til Ny i Golf, har været igennem træningen, opstarten og er blevet 
medlemmer. En vigtig del for os er at få bragt ud til omverdenen, at det ikke er svært at blive golfspiller – 
heller ikke selvom det er en fremmed verden. Vi har på Breinholtgård et godt og smidigt ”opstartspro-
gram” for nye. Som ny, skal du i dag ikke møde op på bestemte tidspunkter mange uger i træk. Forløbet 
bliver ”skræddersyet” til dig. Det tager IKKE meget lang tid at blive frigivet og det er IKKE besværligt. 
Det skal vi have bragt ud til omverdenen – vi skal af med nogle af de gamle myter om, hvad golf er for en 
”størrelse”.  

Udvalg 

Juniorudvalget/afdelingen har igen i år lavet et super godt stykke arbejde. Udvalget startede ud i det små 
med 4 medlemmer, men har arbejdet sig op til, at de nu er 6 medlemmer i udvalget + de gode hjælpere ved 
siden af. Der er stadigvæk masser af aktivitet for store og små. 
Det er rart at se, at nogle ting fortsætter som det ”altid” har gjort, men det er også rart at se, de nye ideer 
blive ført ud i livet. Jeg kunne bl.a. godt lide kåringen af Årets smil. Jeg ved, at Julie Pedersen ikke vil 
have, at jeg viser hendes dejlige smil til jer, så derfor denne emotion. 
I mange år er der blevet kåret Årets Junior og Årets Hjælper – men i år var Årets Smil, Årets Haj, Årets 
Træningstosse på den helt gode måde og Årets Fighter nye på programmet. 

Juniorernes vinterprogram er allerede i fuld gang. Der er lige fra fysisk og teknisk træning til film/pizzaaf-
tener og skøjteløb. Og i søndags så jeg også noget ganske nyt ”forældretræning”. 

Mange udvalg og arrangører af matcher og andre aktiviteter gør det super godt.  

Tak for alle de gode ideer og arrangementer. Stor tak for jeres indsats. 

Regionsgolf 

Vi har i 2019 haft 7 hold tilmeldt.  

Som noget nyt fik alle hold tilbud om 3 gange træning holdmæssigt sammen med Frank/Klaus i et forsøg 
på at styrke fællesskabet – og gøre Regionsgolf til lidt mere end at møde sine medspillere ved matcherne. 

Jeg ved ikke, om det var træningsindsatsen, der gjorde udslaget, men 2 hold nåede helt til Landsfinalerne. 
B-rækken tabte i finalen 5-6 til CGC, hvorimod Senior B-række vandt stort og flot 9-2 over Hjortespring 
og blev landsmestre. Godt gået – og stort tillykke.  

Tilmeldingen til sæson 2020 lukkede den 15/11-2019. Men hvis du er kommet for sent med tilmeldingen 
og du gerne vil spille på Regionshold i 2020, så kontakt Kent Thomsen. Man behøver ikke at have et meget 
lavt handicap, der findes hold på alle niveauer – det er kun et spørgsmål om, at BGK kan samle hold på de 
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forskellige niveauer. Men tilmeld dig og byd eventuelt ind på en holdlederpost, hvis du har lyst til at 
komme ud og spille med andre, mod andre og på andre baner.  

Danmarksturneringen 2. division vest 

Endnu et hold kunne i år bryste sig med at vinde og i dette tilfælde rykke op i 1. division – det er seniorhol-
det, som spiller i Danmarksturneringen. Oprykningen blev sikret allerede i 5. spillerunde, så helt igennem 
en flot sæson for seniorholdet og stort tillykke med oprykningen. 

 

Alle jer som godt kan lide at spille hulspil – og det kan I som spiller Regionsgolf og Danmarksturnering jo. 
Husk nu at tilmelde jer klubmesterskabet i hulspil.  

Først på sæsonen starter tilmeldingen og kampene skal afvikles fra den 1. maj til 20. august 2020. 

Klubmesterskaber 

Klubmesterskab i hulspil blev afviklet for første gang i Breinholtgård Golf Klub i 2019.  

Hulspil og slagspil er blevet to separate klubmesterskaber. Slagspilsmesterskabet for junior, damer og herre 
samt mid-age rækkerne afvikles over 54 hullers slagspil og i det nye format, afvikles hulspilmesterskabet 
med et grundspil, som spilles fra 1. maj til 20. august 2020 og et slutspil den 19. og 20. september 2020. 
Der er lidt småjusteringer på de kommende betingelserne i forhold til denne sæson – men ellers fortsætter 
spilleformen forhåbentligt i mange år endnu.  

Vi har et lille hængeparti - vi har ikke fået lavet en Klubmesterskabstavlen til hulspilmestrene endnu. Und-
skyld Elisabeth og Morten, men den kommer og I får jeres navne på, som de første vindere af BGK’s 
Klubmesterskaber i hulspil. 

Klubmesterskabet for senior og veteraner har ikke ændret sig og er stadigvæk slagspil over 36 huller - og 
der er plads til flere. 

En ting vi skal gøre meget bedre, er at informere bedre. Der er facebook, hjemmesiden, opslagstavlen og 
vores Aktivitetsfolder, som jeg igen håber, at I har lyst til at tage med hjem og bruge som opslagsværk for, 
hvornår I kan deltage i arrangementer på BGK. Vi modtager alle oplysninger, men på forskellig måde og 
der skal vi finde ud af at henvende os til jer alle.  

Aktiviteter for alle 

Vi har stadigvæk et ønske om at lave aktiviteter for ALLE. Men vi skal huske at forklare os bedre, så I ved, 
at netop denne aktivitet er lige noget for mig. Vi forsøger at lave sjove og attraktive aktiviteter. 

Et eksempel hvor vi ikke havde forklaret os godt nok var, da der skulle spilles Greenkeepers Revenge. Der 
kunne man vist tro, at det var en match for greenkeepere - men nej det er ikke en match for greenkeepere, 
men for os alle. En match hvor greenkeeperne vil drille os på den allerbedste måde.  

Matchen blev afholdt, som klubbens afslutningsmatch og der var sjove ting på spil. Blandt andet stod der 
en cykel midt på fairway, slanger/rør foran green, så bolden ikke kunne trilles ind og som højrehåndet spil-
ler skulle du på et enkelt hul spille som venstrehåndet og omvendt og det der tog pusten fra de fleste, i 
klublokalet ved informationen, var at afstandsmålere og ure ikke måtte anvendes. Husk at tilmelde jer til 
næste år, der kommer der vist endnu flere forhindringer – men det bliver sjovt og vi lover at matchformen 
passer til. Vær ikke nervøs for at deltage. De ukendte matchformer kan hurtig læres og denne dag er det 
vist absolut kun for sjovt.  

I 2019 blev der også afholdt Sankt Hans match. Det var smadder hyggeligt med golf, spisning, bål og en 
god båltale. 
I 2020 kan vi desværre ikke gøre til, at Sankt Hans ligger på en søndag, men vi finder en løsning på en 
Sankt Hans match på en tirsdag med golf, bål, grill og båltale. 

Aktivitetskalenderen er allerede godt på vej og vi har et par nye aktiviteter i tankerne. Vi kunne godt tænke 
os at spille Fuldmånematch/Natgolf. Vi kunne også godt tænke os at holde lidt fest og hvad med en match 
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for kvinder over 60 år eller for unge, som kunne se fodbold og drikke store fadøl hos Tri efter matchen? 
Det er kun fantasien, der sætter grænsen. 

Aktivitetskalenderen og Aktivitetsfolderen ligger klar i februar. 

Frivillige hjælpere 

Vi ved godt, at der er mange ting, vi kan og skal gøre bedre.  

Det kan være et spørgsmål om tid – det kan også være et spørgsmål om, at ideerne bare ikke er gode nok. 
Tid er jo den helt store faktor i vores tid – men mon ikke, at der går nogen rundt blandt os i klubben, som 
godt kunne bruge lidt tid og hjælpe os til at nå lidt mere. Vi har brug for megen forskellig ekspertise. 
Nogen skal være gode til at tage godt i mod, nogen skal være gode til at snakke, nogen skal være gode til at 
spille golf, nogen skal være gode til at planlægge og lave ting bag ved computeren – vi har alle vores force 
og lad os udnytte det. 
Vi er mange hjælpere på Breinholtgård – men vi kan altid bruge flere. Det er sjovt at være hjælper på 
Breinholtgård. Vi giver meget – men det giver også meget igen.  

Vi arbejder stadigvæk på, at få økonomien på ret køl og der er faktisk positive takter i sæson 2019 – 
selvom vi lige har kunne læse i JV’s netavis, at tallene er røde. Vi arbejder på at gøre de røde tal mindre og 
helst meget snart at få dem gjort sorte. Med vores frivillige hænder gør vi det, vi kan, for at vi fortsat kan 
have det, som blommen i et æg på dette dejlige sted. 

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle hjælpere. Jer, der giver det lange seje træk og til jer, der byder ind på 
enkeltopgaver. Har I lagt mærke til krukkerne uden for med lys, blomsterne i restauranten og lys på træ-
erne. Bunkers bliver revet og skraldespande tømmes o.s.v. 
Det er både de store og de små ting, som gør en forskel – og det sker med jeres hjælp.  

Afslutning 

Tak til sponsorer og vores fantastiske Erhvervsklub. 

Tak til restauranten og til Pro-Shoppen, som for ikke så længe siden fyldte dette lokale og butikken med 
medlemmer og andre gode golfrelationer, som havde lyst til at ønske dig, Frank, stort tillykke med 40 års 
jubilæet som Pro. Endnu en gang tillykke og mange tak til jer alle 3, Janet, Frank og Klaus, for det gode 
samarbejde – og for jeres gode og attraktive Pro-Shop. 

Tusind tak til Sisse og KD Selskabet for at give os muligheden for at have så gode rammer til vores fritids-
liv. Tak for samarbejdet. 

Tak til mine bestyrelseskolleger for en god sæson med megen aktivitet. I gør en stor indsats på jeres områ-
der – og alle vegne og hele tiden.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til Mogens – hvad skulle jeg gøre uden dig? 

Mogens er mere end almindelig serviceminded, har gode ideer og løsninger, han er arbejdsom og flink – og 
han er tålmodig – og det er ret vigtigt, når han skal arbejde sammen med mig. Tusind tak for din måde at 
være på og tak for, det som jeg synes er, et rigtig godt samarbejde. 

 

Tak for til jer alle for sæson 2019. 

Tak for ordet. 

 

Pernille Porsholdt Dam 

Formand 
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Så nærmer året sig sin afslutning, og det er tid til en status. Da vi lige har modtaget klubbladet, hvor jeg har 
skrevet en hel del om hvad der er sket, og hvad der skal ske, kan det ikke undgås at der vil være en del gen-
tagelser. 

Masterplan 
I 1992 år tegnede banearkitekt Jonathan Gaunt de første 18 huller på Breinholtgaard golfbane, siden da har 
banen skiftet udseende fra den oprindelige plan. 

Da der har været et stort ønske om en masterplan for BGK’s bane, inviterede vi Jonathan Gaunt til en gen-
nemgang af banen med henblik på udarbejdelse af en masterplan for de næste 20 år. 
Da Jonathan Gaunt nu var her, ville vi også gerne have ham til at lave et forslag til placering af en ny sø på 
Slettens hul 9. Det er lang tid siden, at vi modtog tegningen, som skal godkendes ved Esbjerg Kommune. 
Når I læser denne beretning, bør søen være godkendt, og inden året er omme, forventer vi, at søen er ud-
gravet. 

Vi har nu modtaget en masterplan for Skoven og Sletten, som nu skal kigges igennem og rettes til, inden 
den præsenteres for KD Selskabet, bestyrelsen og baneudvalget. Når planen er godkendt, vil Masterplanen 
være retningsgivende for de næste mange års udvikling af banen. Jeg kan dog sige, at der er mange nye 
spændende tiltag i den. 

Inden længe kommer Jonathan Gaunt tilbage for at give Ådalen et gennemsyn, så også denne bane kan 
indgå i planen. Vi skal også have afklaret med ham, hvordan Bunkers skal se ud, så de passer ind i banens 
design. 

Buggy garage 
I starten af året voksede buggyparken, og der var ikke længere plads i garagen til alle buggys, så greenkee-
per Jacob Borup tegnede en ny garage, som passer rigtig fint ind i det gamle bygningsværk. 

En del frivillige hjalp med det hårde arbejde at lægge alle belægningsstenene. Stor tak til dem. 

Nye maskiner 
Der er investeret i nye maskiner, som kan klippe bredere, bedre og hurtigere, derved kan der spares mange 
timer, som 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. 

Vinterbane - vintergreens 
Forgreens er lige blevet vertikalskåret med henblik på, at de kommer til at ligne greens, så det må blive en 
fornøjelse at spille på dem til vinter, når flagene flyttes frem. 

Som noget nyt er der i år lavet en vinterbane, hvor alle 3 baner indgår. De mest belastede huller er taget ud, 
og der er også taget hensyn til de huller, der skal arbejdes på hen over vinteren. Alt for at I som spillere bli-
ver generet mindst muligt, og der er allerede kommet mange positive tilkendegivelser. 

Kommende projekter. 
Udslagshuset 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 buggygaragen. Arbejdet forventes påbegyndt i februar. 
Toiletterne på banen skal have et løft, også det kigger vi på. 

Vi går nogle spændende år i møde med mange nye tiltag, som vi vil orientere om når vi kommer så langt. 

Til slut vil jeg sige tak for et supert samarbejde med Fredrik og hans greenkeepere, Mogens Mikkelsen og 
Frank Atkinson. 

Baneudvalget 
Jørn Sehested Schultz 
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Følgende områder udgjorde BGK ORH-indsatsområder i 2019:  

 Introduktion til og indføring i nye golfregler gældende fra 1. januar 2019 ved gennemførelse af re-
gelaftener i perioden oktober 2018 – april 2019 (inkl.) 

 Introduktion til og implementering af nye lokalregler for spil på BGK-bane 
 Støtte til ”Baneservice” – med fokus på starthjælp/starter i perioder med maksimal belastning på 

banen 
 Spilletempo - spillehastighed og at lukke igennem på banen (”Lukke(igennem)loven”),  
 Generel opdatering og forenkling af BGK samlede regelsæt, samt 
 Forberedelse af og klargøring til introduktion/implementering af nye Handicapregler fra og med 1. 

januar 2020.  

Nye golfregler 
Golfregelsæsonen 2019 startede reelt allerede i oktober måned 2018, hvor de første af i alt 18 regelaftener 
blev gennemført. Udover at BGK ORH fik gennemført regelaftener med fokus på anvendelse af reglerne i 
forbindelse med slagspil, blev der gennemført 5 regelaftener, hvor hovedtemaet var nye golfregler anvendt 
i forbindelse med hulspil. Mere end 650 BGK-medlemmer benyttede sig af tilbuddene om indførelse i og 
kendskab til de nye golfregler. Samlet må det betegnes som en succes.  

Sideløbende med regelaftenerne blev der i december måned 2018 gennemført en åben ”Golfregeljulekalen-
der”, hvor BGK-medlemmer via dette tilbud kunne opnå yderligere kendskab til golfreglerne gældende fra 
1. januar 2019. Denne aktivitet fik megen positiv omtale, og vil blive forsøgt gentaget i december 2019. 

Handicapsystemet 
Sæson 2019 startede for ORH også med gennemførelse af den nu traditionelle ”Årsrevision”. Det er nu 
godt syv år siden, at de nugældende handicapregler blev taget i brug, og ORH gennemførte endnu engang – 
men for næst sidste gang - evaluering af BGK-medlemmers handicap. ORH kan konstatere, at BGK- med-
lemmer stort set anvender og efterlever handicapreglerne i henhold til hensigten, og at systemet fungerer 
bedre og bedre år for år.  

Der ses bl.a. en øget anvendelse af muligheden for at spille 9 huller med efterfølgende regulering. En mu-
lighed der kan udnyttes for spillere indtil hcp. 11,4. Indberetning af egne personlige scores fungerer bedre 
og bedre – dog kniber det fortsat med, at alle markører også godkender den indberettede score. Det 
skal/bør alle fremadrettet blive bedre til. Som konsekvens heraf skal der fortsat gennemføres manuel regu-
lering af ca. 8 – 10 % af medlemmernes handicap, hvilket primært skyldes, at man ikke får godkendt alle 
indberettede, scores inden forudgående sæsons udløb, eller har fravalgt at indlevere/fået godkendt mini-
mum fire (4) tællende scores i løbet af sæsonen.  

Det kan således konstateres, at ca. 15. % af BGK-medlemmerne fortsat ikke indleverer minimum fire (4) 
tællende scores i en sæson, med henblik på fra starten af det næst følgende år/sæson at kunne erhverve et 
fuldgyldigt EGA handicap. Fra og med start sæson 2018 har det været og indtil udgangen af 2020 vil det 
være princippet, at spillere der ikke erhverver et EGA handicap, i stedet vil have et ”Klubhandicap”, der 
dog ved indlevering af tre tællende scores automatisk kan ændres til et EGA handicap. 

I sæson 2020 vil DGU forventeligt implementere muligheden for at indberette ubegrænset antal 9 hullers 
runder, ned til og med handicapgruppe 2, samt, implementere muligheden for at handicapgruppe 1 (handi-
cap 4,5 eller lavere) også kan indberette et ubegrænset antal EDS runder i løbet af sæsonen. Samlet med 
henblik på at alle danske golfspillere har indberettet og fået godkendt flest mulige scores inden udgangen 
af sæson 2020. 

Fra og med 2021 implementeres ”World Handicap System”, hvor det er gennemsnittet af de 8 bedste af de 
seneste 20 scores, der er grundlaget for den enkelte spillers handicap. BGK ORH planlægger at gennem-
føre tre (3) ”Handicapregelaftener” i efteråret 2020, kombineret med information om de nye handicapregler 
via hjemmeside og Nyhedsbreve. 
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Golfregler, Lokale regler 
Målsætningen for sæsonen/året 2019 er i vid udstrækning blevet opfyldt, idet der dog fortsat er et stort be-
hov for i sæson 2020 at arbejde med: 

 Bedre anvendelse og efterlevelse af BGK lokalregler 
 Spilletempo og fletteregler imellem de tre sløjfer 
 Anvendelsen af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens – især i forårs- og efterårs-

sæsonerne  
 Fortsat bidrage til at BGK-medlemmer spiller golf med det rette handicap.  

Stort set alle regelsæt er blevet efterlevet af klubbens medlemmer og greenfeespillere på banen. Der har i 
sæson 2019 ikke været gennemført behandling af regelrelaterede hændelser på Breinholtgård Golf Klub. 
Dette peger på, at man udover at følge både golf- og ordensreglerne, også i højere og højere grad tager hen-
syn til hinanden på banen, og ikke mindst, at evt. opståede uoverensstemmelser løses i mindelighed på la-
vest niveau inden man forlader golfbanens område. 

Udover ovenstående har BGK ORH igen i 2019 bl.a. via BGK Klubblad og udsendte ”Nyhedsbreve” for-
søgt at motivere til at anvende pitchfork bedre og mere, end tilfældet har været og i et vist omfang fortsat 
er! Hjælp hinanden med at bruge pitchforken! I morgen er det måske dig, der bliver generet af et nedslags- 
mærke i din puttelinje, som din spillepartner valgte ikke at rette op i går!  

Spilletempoet er blevet bedre – men vi kan blive endnu bedre til det! Det er en udfordring i alle golfklub-
ber, og samtidig en af udfordringerne med spillet i sig selv, kombineret med (heldigvis) flere og flere golf-
spillere på banen. At lukke igennem er fortsat en svær disciplin for mange, ligesom anvendelsen af flette-
regler og flettetider, for enkelte fortsat er en udfordring. ORH og ”Baneservice” vil fortsat have fokus på 
disse emner i sæson 2020, hvor ”Lukke(igennem)loven” vil blive et forhåbentligt populært tema.  

ORH-udvalget 
Udvalget består ved udgangen af sæson 2019 af Kim Meyer (udvalgsansvarlig), John Nielsen (Klubber i 
Klubben) og Jørn Schultz (Baneudvalgsformand), Kaj Pedersen med frue (Ruth) og fra oktober 2019 lige-
ledes Peter Plauborg. Alle nuværende medlemmer af udvalget forventes at fortsætte i udvalget i sæson 
2020. 

  

Tak for sæsonen 2019  

  

På udvalgets vegne  
Kim Meyer 
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Rekruttering af nye golfere 
Året startede rigtig godt med mange begyndere, så vi troede træerne voksede ind i himlen. Det gjorde de så 
ikke! 

På Golfens Dag, hvor der normalt er mange besøgende, og som plejer at give mange nye golfinteresserede, 
var det rigtig dårligt vejr! Der kom næsten ingen, så det gav ingenting! 

Alligevel er det lykkedes os at få mere end 70 i gang, og det er kun nogle få der ikke har gennemført køre-
kort forløbet. Men det mest usædvanlige er, at der kun er 1 som ikke har tegnet medlemskab, resten er ble-
vet medlemmer, og det er vi stolte af. Normalt falder ca. 25 % fra. 

Vi har haft løbende start hele tiden, så der er ingen, der har skullet vente indtil, der var samlet et hold. Så-
dan vil det også blive afviklet i næste sæson. 

I det nye år vil vi prøve at afholde andre typer af arrangementer ved siden af Golfens Dag og Åbent hus, 
som vi normalt har.  Nye tiltag kan f.eks. være firmainvitationer, personaleforeninger osv. Håber det kan 
give endnu flere nye næste år. 

Så hvis I kender nogle der skal have golfkørekortet, så er de velkomne. Vi er et stort hold til at tage imod 
dem. 

Ny i Golf turneringer 
Vi har også afholdt 4 ”Ny I Golf-turneringer”, som har været en succes. Disse turneringer afholdes for, at 
man kan finde et netværk, så man har nogle at spille med, og man vænner sig til at spille en turnering med 
nogle, som man ikke kender. Disse turneringer bliver gentaget næste år. 

Der har været afholdt 26 onsdagsturneringer i år med et gennemsnit på 55 deltagere. Det bliver til rigtig 
mange spillere igennem en sæson, og rigtig mange præmier, som skal deles ud. 

Sponsorer, hjælpere 
En stor tak til alle vores sponsorer, for uden dem ville det ikke være muligt. 

Til slut stor tak til alle Ny I Golf hjælpere, som har været flittige, og altid møder op, når der er behov. 

Vi ses i det nye år. 

 

Venlig hilsen  

Kaj Møller Pedersen 
Formand 
Ny I Golf 
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Endnu en super sæson - med perspektiver! 
Breinholtgård Golf Klub Eliteafdeling startede sæson 2019 allerede den første tirsdag i november 2018. 
Målsætningen for BGK Eliteafdeling var: 

 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  
 Division damer – forbliven i 1. Division. 

Efter de fire første runder (af seks) var alle fire divisionshold i en situation, hvor man både havde mulighed 
for kvalifikation til oprykningsspil, kunne rykke direkte op til næst højere række eller forblive i den nuvæ-
rende række.  

Alle havde forberedt sig bedst muligt inden 5. og 6. runde i DGU Holdturnering 2019. To turneringsrun-
der, hvor alle blev udfordret af det lunefulde danske august-” klima” og golfspillets overraskelser. 

Lørdagen (5. runde) bød på alt lige fra kraftig regn og kraftig blæst, efterfulgt af opklaring og næsten som-
merlige temperaturer. Søndagen bød bl.a. på tåge, hvilket førte til udsættelse af starten af matcherne på 
bl.a. Sønderjyllands Golfklubs bane 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 
BGK 1. Division damer tabte i 5. runde 8:4 til Kolding på BGK’s anlæg, hvorfor matchen imod Sønderjyl-
lands Golfklub i 6. runde på Sønderjyllands bane skulle vindes, så damerne kunne blive i 1. Division i sæ-
son 2020. Damerne satte ekstra tryk på, og fik en 11:1 sejr over Sønderjyllands damer. 

Tillykke til damerne med den store sejr og dermed forbliven i 1. Division i sæson 2020. 

I 2020 kan det blive en kilometermæssigt drøj omgang. Som konsekvens af, at der er 9 1. divisionshold fra 
Østdanmark og 7 hold fra Vestdanmark til de fire 1. Divisions puljer, så skal der trækkes lod imellem de 
østdanske hold om, hvem der skal med i en af de to Vestdanske puljer. Dette kan medføre, at Dameholdet 
skal ”helt til Sjælland” i forbindelse med en af udebanematcherne i sæson 2020. 

Dette blev afgjort primo oktober 2019, og medførte at BGK damehold ikke skal til Sjælland og spille 
Holdmatch i sæson 2020. 

 

2. division Herrer 
BGK 2. Division herrer havde skabt et godt udgangspunkt, for selv at kunne afgøre, hvorvidt det skulle 
blive til puljesejr og dermed efterfølgende deltagelse i kvalifikationsspil om oprykning til 1. Division. 

Holdet mødte i 5. runde Varde GK på BGK-anlæg. Det var klart stolpe ud for BGK herrerne, der på dagen 
havde afbud fra den normale 1. single, og holdet tabte 14:4 til lokalrivalerne Varde Golfklub. 

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 6. runde. Klart ærgerligt – og måske 
ikke den bedste afskedssalut for Nicolai Dahl og Jeppe Thybo, der begge spillede deres sidste matcher in-
den planlagt afrejse til USA. Det positive er, at holdet forbliver i 2. Division i sæson 2020, hvor holdet med 
sikkerhed ikke skal møde Kolding. Kolding rykker ned i 3. Division. 
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4. division Herrer 
BGK 2. hold/herrer rykkede efter sæ-
son 2018 ned i 4. Division. Målsætnin-
gen for holdet var hurtigst muligt op-
rykning og tilbagevenden til 3. Divi-
sion i sæson 2020. 

I 5. runde delte holdet matchen i Jel-
ling med resultatet 6:6, hvorfor mat-
chen i 6. runde imod Benniksgaard på 
BGK-anlæg var afgørende for, hvor-
vidt holdet kunne nå målsætningen. 

Holdet nåede målet med en ”sikker” 
6,5: 5,5 sejr over Benniksgaard. 

Til lykke til herrerne og captain med 
resultatet.  

 

 

5. division Herrer 
BGK 3. hold/herrer havde ”kniven på struben”. Der skulle sejre på kontoen, hvis holdet skulle forblive i 5. 
Division, og undgå nedrykning til Kvalifikationsrækken. Desværre tabte holdet 9:3 til Ribe i Ribe i 5. 
runde, og 7:5 til Sønderjyllands Golfklub i 6. runde på BGK-anlæg. 

Konsekvensen er, at holdet rykker ned i Kvalifikationsrækken i sæson 2020. 

 

2. division Senior 
BGK Seniorhold i 2. Division, Vest lå 
godt til inden 5. og 6. runde i Holdtur-
neringen. 

I 5. runde blev det til en 8:6 sejr ude 
imod Dejbjerg. 

Puljesejren blev sikret i 6. runde med 
en 11:3 sejr over gæsterne fra Give. 

Super godt gået af seniorholdet, der 
blev puljevinder og skal spille i 1. Di-
vision Vest i sæson 2020. 
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Tak til alle – spillere, captains, trænere og BGK Erhvervsklub - for indsatsen i forbindelse med deltagelsen 
i DGU Holdturnering i 2019. Nu er der lang ventetid til 1. og 2. runde i DGU-holdturnering 2020, der er i 
weekenden 2. – 3. maj 2020. En solid vintersæson med teknisk og fysisk træning (og måske en træningslejr 
– hvem ved!) venter. Start på sæson 2020 er som altid den første tirsdag i november. 

 

Afsluttende skal også lyde en stor tak til de efterhånden flere og flere faste tilskuere på BGK-anlæg i for-
bindelse med hjemmebanematcher. Det betyder meget for spillerne med denne opbakning, som Eliteafde-
lingen ser frem til også at nyde godt af i sæson 2020.  

 

På eliteudvalgets vegne 

Kim Meyer 
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Juniorudvalgets fornemmeste opgave er at skabe et golf- og ungdomsmiljø, hvor alle børn og unge i klub-
ben har mulighed for at udvikle deres golfspil gennem træning, leg og spil. Og det er stadig det, der er i fo-
kus for Juniorudvalget, også efter en del udskiftning af medlemmerne i Juniorudvalget. Det at skabe ram-
merne for juniorerne i Breinholtgård Golf Klub, så alle har mulighed for at deltage i fællesskabet med golf-
spil, venskaber og sammenhold. 

Juniorudvalget lægger stor vægt på det sociale og bredden. Det skal være sjovt, det skal være lærerigt, og 
der skal være muligheder for at udvikle sig både som golfspiller og som menneske. 

Visionen er med juniorbredden at skabe elite.  
Vi forsøger at skabe muligheder for dem, som med en stor vilje, arbejds- og træningsindsats gerne vil ud-
vikle deres talent og blive dygtige golfspillere. Det er glædeligt, at juniorafdelingen i disse år opfostrer en 
del nye talenter til eliteafdelingen. Juniorudvalgets største opgave er at skabe rammerne på en sådan måde, 
at alle juniorer bliver en del af et fællesskab, at de bliver en del af Breinholtgård Golf Klub og får en god 
klubånd. 

Det er vigtigt at lære golfreglerne, men det er også vigtigt at lære etikettereglerne i klubben og generelt på 
golfbanen, så man som ungt menneske kan begå sig på alle golfbaner. Det er heldigvis noget vi er ret gode 
til, der kommer mange anerkendende ord fra de klubber vi besøger, når vi deltager i turneringer rundt om i 
landet, så vores juniorer er nogle fantastiske ambassadører for Breinholtgård Golf Klub. 

Vigtigst af alt for os er, at vores juniorer og unge vil værdsætte den støtte vi får, og de muligheder vi har. 
Intet kommer af sig selv. Hvis man vil nyde, må man også yde. 

Micro Golf 
Er et nyt tiltag, som er startet op i år. Her vil vi forsøge at samle nogle mindre børn helt nede fra 5 års- al-
deren og op. Vi vil forsøge at lære dem golfspillet gennem leg og hygge og sociale arrangementer samt spil 
på par-3 banen. Asger Lund Nielsen er tovholder, og står i samråd med Pro-træneren for træningen. Til-
slutningen i 2019 sæsonen har dog ikke været overvældende, men vi fortsætter i 2020 og vi vil forsøge at 
gøre os meget mere synlige i området, i håbet om, at vi kan tiltrække flere små juniorer.  

Stor ros til Asger, for hans måde at tackle de små på. 

Træningsweekend i marts 2019 
I weekenden, lørdag den 20. marts og søndag den 21. marts, samlede vi juniorafdelingen i nogle busser, 25 
spillere i alt, og kørte til Århus Golf Arena, som har 10 stk. Track Man og 2 indspil greens. Vi havde 2 træ-
nere, Frank Atkinson, som I alle kender og Peter Krøjer, som er træner i Lyngbygård Golfklub, samt vo-
res egen Mathias Gladbjerg. 

Vi fik assistance fra Golf Arena Århus til opsætning og brug af Track Man. Det var 3 timers intensiv træ-
ning, hvor der skulle skiftes mellem Track Man, indspil greens og udslagsmåtter. Spillerne var godt brugte 
bagefter, men smilene var store, og tilbagemeldingen var at alle, uanset handicap, virkelig havde fået noget 
med hjem fra træningen. 

Mens de “store” var i Århus, samlede vi de mindre til leg og hygge i Varde Legeland, med kage osv. Der 
var 12 juniorer med i legeland. Træningen fortsatte om søndagen, hvor vi mødtes tidligt på Breinholtgård. 
Der var 30 spillere og vi kørte til Ho, for at spille. De frigivne spillere, som havde nemt ved at klare sig på 
stor bane, blev sendt ud, sammen med træner Klaus, hvor han brugte tid sammen med de forskellige 
bolde på den store bane, hvor de “talte” golf, om hvad der skulle tænkes på mens man spillede. 

De der ikke var frigivet, eller som ikke var vant til 18 huller, hyggede sig på Pay and Play banen, som også 
kan give lidt udfordringer. Alt i alt en rigtig god weekend. 

 Tak til Claus Mølleskov, for at arrangere træningsweekenden sammen med juniorudvalget. 
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”Junior-dagen” 
Er, som det har været i mange år på Breinholtgård, fredag og det er på disse fredage, at sammenholdet og 
venskaberne skabes. Der er golfrelaterede arrangementer hver fredag eftermiddag fra april til midt i okto-
ber (dog ikke i skolernes sommerferie). Ved fredagsmatcherne er der forskellige matchformer og gennem-
gående turneringer. 

Vi har juniorspillere i alle aldre og på alle niveauer, så fredagsmatcherne afvikles både på stor og lille bane 
– og alle juniorer er meget velkomne. Det er også om fredagen vi laver prøver i forbindelse med frigivelse 
til stor bane, og det er noget som vil fortsætte i fremtiden. 

Vi har bl.a. Spil med en ven-turnering, Sommerferiematch, Short Game match og boldopsamling i søen på 
Skovens hul 2 og 7. 

Junior Open 
Er en gennemgående turnering, som afvikles en gang i måneden. Der er afviklet 6 matcher i år. Vi har i år 
haft enkle sponsorer til nogle af turneringerne: 

Srixon & Cleveland golf, Söderberg og Partner, Intercargo og Pro-shoppen. 

Der spilles i 3 rækker, og der har i gennemsnit været 15 deltagere ved hver match. Vindere af årets vandre-
pokaler er i A-rækken Victor G. Pedersen, vinder i B-rækken er Isabella G. Møller (efter sudden death) 
og vinder i C-rækken, som spilles på Par-3 banen er Alma G. Sigaard. 

Stort tillykke til jer alle tre. 

Matchen mod Erhvervsklubben 
Blev i år afviklet søndag den 10. juli. Der var 31 deltagere, og juniorerne løb med vandrepokalen i år efter 
udlån til erhvervsklubben i et år. 

TUSIND TAK TIL ERHVERVSKLUBBEN for støtte og opbakning til juniorafdelingen. 

Opstartsmøde og –match 
Blev afholdt 6. april med Linh og Tri som sponsor. Matchen blev afviklet som en greensome generations-
match med 44 deltagere, hvor alle spillede på stor bane. Præmierne var gavekort til restauranten, som var 
en stor succes.  

Tusind tak for et fantastisk samarbejde Linh, Tri, An og Thuy. 

Generationsturneringen (før Bedsteforældrematchen) 
Blev igen i år afholdt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvor alle bedsteforældre og børnebørn, foræl-
dre og børn, uanset alder, kan deltage. Matchen blev afviklet den 31. maj med 26 deltagere. Der blev spillet 
greensome stableford. 

Tak til alle deltagerne. 

Sæt kryds i kalenderen fredag den 05. juni 2020, hvor der igen spilles generationsmatch. 

Made in Denmark 
Da vi fik beskeden om, at Mathias Gladbjerg havde klaret cuttet til Made in Denmark, samlede vi 2 busser 
plus lidt ekstra, og kørte til Himmerland for at støtte ham. Vi brugte lørdagen med at følge ham rundt på 
banen, og Mathias gav sig tid på at hilse på. Det var en super oplevelse for alle vores spillere, der med kort 
varsel kunne komme med til Himmerland for at heppe på Mathias. 

Tak til Mathias for oplevelsen . 



Generalforsamling den 21-11-2019  

Juniorudvalgets beretning    
 

Breinholtgård Golf Klub,  Kokspangvej 17 - 19  6700 Esbjerg V     info@bggc.dk     Tlf. 7511 5700    www.bggc.dk 

Fil: 191121_generalforsamling_juniorudvalget-beretning.docx Side 3 af 4
 

RAJT, Ribe Amts Junior Tour 
Er den bedste turnering vi kan tilbyde juniorerne. Her er det sammenhold og gode golfoplevelser, der er i 
fokus. Man kan deltage fra den dag, man bliver frigivet. 

Der spilles i 5 rækker. A og PLUS spiller 18 huller slagspil, B spiller 18 huller stableford og C + D spiller 
9 huller stableford. Rækkerne A til D er juniorspillere, og PLUS rækken er for de 19 til 21-årige. 

Vi har spillet 8 matcher i 2019 fordelt på deltagernes baner. Og vanen tro, blev den sidste turnering i star-
ten af oktober afholdt på BGK. Vi løb med sejren den dag, men det var desværre ikke nok til en samlet 
sejr! I år blev det Kaj Lykke Golfklub, Bramming, men vi kommer stærkt igen næste år. Vi har i år været 
ramt af nedgang i de yngre spillere, og det har stor betydning for os.  

Stor tak til de 20 spillere, og tak til alle forældre og bedsteforældre, der var ude for at hjælpe som for-
caddies, scorerapportører osv. 

Tusind tak til Jesper Mølleskov Pedersen for den store indsats, som holdleder igen i år, samt tovholder 
på turneringen. 

DGU Juniorholdturnering 
Blev repræsenteret af 3 hold fra BGK. Turneringen afvikles som en hulspilturnering fra scratch, hvor hvert 
hold består af 3 spillere. 

Hold 1: Jeppe Thybo, Anders Vad Christensen, Nicolaj Dahl 

Hold 2: Jakob Dam, Jacob Kielberg, Morten Dam  

Hold 3: Emma Pedersen, Frederik Thrane, Jonathan Havndrup Sørensen. 

Stor tak for indsatsen til alle holdledere, både de spillende og dem, som også er med som chauffører. 

JDT 
er en turnering, der afvikles over 6 spillerunder, hvor de 4 bedste runder er tællende. I 2019 afholdt vi den 
sidste turnering af de seks, der er i løbet af sæsonen, og her skal lyde en tak til alle de forældre og bedste-
forældre, der var ude og hjælpe os, både som forcaddies, scorerapportører osv.  

Vi havde 13 spillere fra Breinholtgård Golf Klub med i turneringen, og af dem gik Clara M. Pedersen og 
Vilhelm Sigaard videre til Mini Cup, som de var med til at vinde for distrikt 3.  Flot klaret. Mads B., Vitus 
og Theodor gik videre til Super Cup, som ”de store” og var med til at spille en 2. plads hjem til distrikt 3. 
Flot. 

Tak til Claus Mølleskov Pedersen, som har været holdleder i år. 

“Girls In Between” golfers 
Blev søsat i 2018. Dette er en turnering kun for piger i årgangene 1997 til 2007, og handicap mellem 10 og 
36. Der var desværre kun 14 deltagere, men det går den rigtige vej med tilmeldinger. Vi håber på større op-
bakning i 2020. 

Der blev spillet 27 huller, Skoven/Sletten om formiddagen, og efter frokost blev Ådalen spillet. 

Tusind tak til Helle Munkgaard Pedersen og Jesper Munkgaard Pedersen for den store indsats med 
indsamling af sponsorpræmier.  

Tak til alle sponsorer.  
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Val Controls A/S afslutningsmatch 
Blev afholdt lørdag den 26. oktober. Der blev spillet i to hold med holdkaptajnerne Jakob Dam og Jacob 
Kielberg. Der blev spillet både 9 og 18 huller foursome slagspil og foursome hulspil. Og de mindste, spil-
lede 9 huller Texas scramble på par 3 banen, og dystede i forskellige andre discipliner Tak til Val Cont-
rols A/S for huer til alle spillerne. 

Årets junior 
Stort tillykke til Thomas Guldberg Nielsen, som blev kåret som Årets Junior. Traditionen tro fortæller 
Frank punkt for punkt, hvad trænerteamet har lagt mærke til gennem året. Og med spændingen igennem 
punkterne var det til sidst kun Thomas, der kunne nikke ja. Thomas modtog en Wilson Staff bag, broderet 
med ”Årets Junior” samt et gavekort på 500 kr. til Proshoppen. 

Årets hjælper 
Blev i år delt af to, Jørn og Vibeke Schultz blev årets hjælpere. Tusind tak for hjælpen – tak for hjælp til 
markør-tjansen om fredagen og til RAJT, og når vi skal have Short Game banen tegnet op, og alle de andre 
små ting I hjælper med i juniorafdelingen, og i klubben.  

Weekendturen 
I år overnattede vi på Vejen Centret. Det var en hård kamp at få det til at gå op, da der har været mange 
forskellige turneringer rundt om, som skulle passe ind, men det lykkedes. Der var 17 deltagere på turen. 
Der blev spillet Ribe Golfklub om lørdagen og Holsted om søndagen. 

Tusind tak til Jesper Mølleskov Pedersen, Allan Christensen, Claus Mølleskov Pedersen og Jesper 
Munkgaard Pedersen for en super god weekend. 

Sommercamp 
Blev afholdt over to dage på BGK. Der var 14 deltagere. Man samledes i løbet af eftermiddagen lørdag, 
hvor der var kaffe, kage, Short Game, teltrejsning og grill.  

Tak til Claus Hebsgaard for at vende pølser på grillen.   

Søndag var det så trænerne der havde et program, hvor der var lagt gode frugt og kage pauser ind, og se-
nere Speed-golf, og diverse aktiviteter – tak for underholdningen Thomas Guldberg imens natgolf blev 
sat op på par-3 banen. Og tak for hjælp med træningen om mandagen. Tak til træner-teamet for træning 
søndag og tak til Asger L. Nielsen for arrangementet. 

Klubmesterskab 2019 
Mads Sort Bolding vandt klubmesterskabet med 243 slag foran Mads Munkgaard Pedersen med 246 
slag. Tillykke til Mads Sort Bolding. 

Der var desværre ikke nogen junior piger tilmeldt i år. 

Årgang 1998 
Det er også i år, at vi skal sige farvel til Emma M. Pedersen, Anders V. Christensen og Jonathan H. 
Sørensen, som juniorspillere (21 år) De vil dog stadig være en del af juniorafdelingen.  

En kæmpe tak til Mogens Mikkelsen for samarbejdet, og for at svare 24-7. En stor tak til juniorudvalget 
– Jesper Mølleskov Pedersen, som valgte at blive en del af det igen! Claus Pedersen, Mads Nielsen og 
tak til Asger Lund Nielsen og Rebekka Bathum, som gik ind i udvalget i foråret. 

Juniorudvalget 
Allan Christensen 
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Klubturneringer 
I 2019 er der gennemført 7 klubturneringer (inkl. Pink Cup / Blue Cup) med i alt 534 deltagere, svarende 
til et gennemsnit på 76,3 pr. turnering (det er ekskl. Nisseturneringen, der afholdes den 1. december.) 

Det skal bemærkes, at der kun var 31 morgenfriske deltagere til Pinseturneringen. Det trækker lidt ned i 
statistikken, men vi håber på flere deltagere til næste år. 

 
 Turnering Format Deltagere Sponsorer 

 Vinter 3-kølle turnering Single 48 Golfstore BGK 

 Åbningsturnering Four ball 124 BGK, Sydbank, Restaurant, OK Benzin 

 Pinseturnering Single 31 Loftet Fine Dining, BGK 

 Sct. Hans turnering Greensome 90 BGK 

 Pink Cup - Blue Cup Single/Hold 92 Mange 

 Golf & Revy Hold Sokrates 92 BGK, Ugeavisen Esbjerg 

 Greenkeepers Revenge Mexican scramble 57 MENY 

 

Stor tak til vores turneringssponsorer: 

Tak for støtten og de flotte præmier! 

Tak til de hjælpere der står for afvikling af turneringerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan glædes over en lille stigning i antal deltagere pr. turnering siden sidste år. 

Vi planlægger et lignende antal turneringer i 2020, måske med nogle få justeringer i håbet om, at flere vil 
møde op. 

Putteturnering 
Der har i år for 2. gang været afholdt en putteturnering med 5 spilledage hvor de, der havde lyst kunne gå 
en runde på Puttegreen. Desværre var der ikke så mange - men dog flere end sidste år - der havde lyst. 

19 deltagere spillede i alt 22 runder slagspil. 

8 deltagere med de bedste scorer gik videre til slutspillet (kvart- og semifinale samt finale) - hulspil efter 
cupsystemet. Det blev en spændende formiddag. 

TIL LYKKE til vinderen: Egon Nielsen. 

Vi forsøger igen til næste år med håbet om at endnu flere vil være med. 

Golfmaraton 
Desværre var der kun 18 tilmeldte, så turneringen blev aflyst. 
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Company Day 
Company Day blev afholdt for 26. gang den 2. fredag i august. Desværre var der kun 100 deltagere i år 
mod 120 sidste år, men det lykkedes alligevel at generere et pænt overskud. 

En stor tak til de mange sponsorer, sjældent ses et så stort præmiebord. 

Tak for tilskuddet til Juniorafdelingen. 

Tak til Company Day udvalget og de frivillige hjælpere, der får det hele til at lykkes. 

Klubmesterskaber 
I år blev der for første gang afviklet klubmesterskaber både i hulspil og slagspil. 

Slagspil 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i weekenden den 31. august og 1. september. 

Desværre var der kun 59 deltagere mod 70 sidste år. 

Klubmesterskaberne kunne derfor kun gennemføres i 6 rækker mod 7 rækker sidste år. 

Vinderne i slagspil blev  

 Junior pige: Ikke gennemført 

 Junior drenge: Mads Sort Bolding 

 Senior damer: Ikke gennemført 

 Senior herrer: Brian Lauridsen 

 Veteran dame: Susanna Lauridsen 

 Veteran herre: Lars O. Hansen 

 Midage dame: Ikke gennemført 

 Midage herre: Ikke gennemført 

 Dame: Elisabeth Frimodt Joensen 

 Herre: Peter Ankersø 

Hulspil 

Klubmesterskaberne i hulspil omfattede et grundspil og et slutspil for henholdsvis Damer og Herrer. 

Grundspillet omfattede 5 matcher der blev afviklet i perioden fra 1. maj til den 20. august. 

Der var tilmeldt 20 herrer og 3 damer, dvs. grundspillet kunne kun gennemføres i Herre-rækken. 

De bedste i grundspillet gik videre sammen med Junior- og Herre-mesteren i slagspil til slutspillets kvartfi-
naler. 

De bedste fra Dame-rækken i slagspil gik videre til slutspillets semifinaler. 

Vinderne i hulspillet blev: 

 Damer: Elisabeth Frimodt Joensen 

 Herrer: Morten Porsholdt Dam 

 

TIL LYKKE til alle klubmestrene! 

 

Som sædvanligt var der livescorer på Info-skærme og Restaurantens TV. 

Derudover var der baneservice, hvor deltagere og hjælpere blev serviceret med kaffe, kage, frugt og slik. 

Tak til alle de hjælpere, der igen var med til at sikre en god afvikling af klubmesterskaberne. 

 

Turneringsudvalget 

Niels Erik Jensen 


