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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 19. december 2019 20:33

Emne: Vintergreens - Hjælp juniorafdelingen - Åbningstider - Svamp

Vintergreens. 

Mellem jul og nytår har alle i greenkeepergården fået en velfortjent juleferie, der 

er derfor ingen til at styre, hvornår der skal spilles til sommer,- eller 

vintergreens. Der vil derfor i denne periode blive spillet til vintergreens. 

Hvis vejret tillader det, vil vi naturligvis spille til sommergreens igen, når vi er 

tilbage fra juleferien. 

Når der skal spilles til vintergreens, placeres et orange flag ved tee-stederne på 

vinterbanens hul 1 og hul 12, samt et flag ved hjørnet overfor karnappen til 

restauranten. 

Når sommergreens åbner igen, tilkendegives ved at de orange flag ved tee-

stederne er fjernet 

Spilles der til vintergreen, og en bold kommer til hvile på en sommergreen, må 
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denne ikke spilles herfra, den skal droppes ud. 

Spilleren skal løfte bolden og droppe den inden for én køllelængde fra og ikke 

nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for 

lempelse må ikke være i en hazard eller på en green. 

Flag på vintergreens ændres  

Da vi har lidt udfordringer mht. 

hulkopperne til flagene på 

vintergreens, som ikke kan stå 

ordentligt fast i den kraftige vind, 

ændre vi flagene til de flag I kender 

fra puttingreenen ved klubhuset. 

(Som illustreret her)  

VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP! 

Vi skal have fundet et nyt navn til vores mikro golfere og et bud på hvordan skal 

deres logo se ud.   
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Så spørg din kone, mand, børn, 

børnebørn, far, mor og nabo. 

Skriv og tegn det på et stykke papir 

og smid det i Birdie/Bogey kassen, 

som står ved skranken ved kontoret.  

Husk jeres navn og medlems nummer så vi kan kåre dig som vinder.  

Den der kommer med vinder oplægget får en af de første kasse bolde med det 

nye navn/logo. 

Indleveres senest den 25 januar 2020. 

(kommer du ikke i golfklubben, kan forslaget også sendes på info@bggc.dk) 

Bedste hilsner fra juniorudvalget. 

(Herunder kan du se nogle af navnene, som andre klubber har fundet på)  
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Svamp i greens, er under kontrol. 

Flere har spurgt til greens sundhed, da de kan se afmærkninger som på billedet 

herunder. 

Det er svampeskader, men vel og mærke skader som er under kontrol. 

Der er sket det uheldige at da der er sprøjtet mod svamp, er der en af dyserne 

på sprøjtearmen, som ikke virkede korrekt, dette har medført at der er striber 

på greens som ikke fik svampebehandlingen, og det er her, der har været 

begyndende svampenagreb. Disse er dog behandlet nu, og vil komme sig 

hurtigt, så snart vi får vækst i græsset igen.  

Åbningstider indtil sæsonstart  

Åbningstider på kontoret: 

Den 20. december går vi på juleferie, og er tilbage igen den 6. januar 2020. 
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I vinterperioden fra den 6. januar og til den 1. marts,  anvendes der en 

del tid på mødeaktiviteter ude af huset. 

Kontakt os så du er sikker på, at vi er på kontoret. 

75 11 57 00 – Tast 1 (er vi ikke på kontoret viderestilles telefonen til 

mobiltelefon indenfor nedenstående tider) 

Mandag  09:00 -15:00 

Tirsdag  09:00 - 15.00 

Onsdag  09:00 - 15.00 

Torsdag 09:00 - 15.00 

Fredag   09:00 - 12:00 

 Åbningstider Restauranten: 

Restauranten holder åben til og med den 22. december 

Imellem jul og nytår, er der åben den 28. december 

Herefter går de på en velfortjent vinterferie, og er tilbage igen den 20. februar 

2020 

Åbningstider Pro Shoppen: 

Pro Shoppen holder åben til og med den 22. december klokken 14:00 

Imellem jul og nytår, er der åben den 28. december fra 9:00 til 16:00 

Den 4. & 5. januar er der åben fra 9:00 til 14:00 

Herefter går de på en velfortjent vinterferie, og er tilbage igen den 21. februar 

2020  




