NY I GOLF
Velkommen
i Klubben

BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB
Kokspangvej 17-19
6710 Esbjerg V
75115700
info@bggc.dk
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Velkommen til
Breinholtgård Golf Klub
Vi er glade for at du har valgt at starte i Breinholtgård
Golf Klub. Vi er sikker på, at du får mange dejlige og
fornøjelige stunder ude på banen og sammen med
klubbens mange medlemmer. Vi har en hyggelig og en
uformel omgangstone i klubben og alle hilser på alle,
det skaber sammenhold og alle føler sig velkommen!
Det er nemt, at komme i gang, med at spille golf. Du
kan tilmelde dig når du vil, vi har løbende start hele året
- så hvorfor ikke allerede i dag?
Vi tager hånd om din golf-uddannelse! – det skal være
sjovt og nemt, at komme i gang med golf spillet.
Ny I Golf er en kombination af individuelle
træningslektioner og fælles aktiviteter med andre NY I
GOLF samt erfarne golfere, der hjælper dig tilrette på
banen og i klubben. Du møder nye mennesker og får
mulighed for at indgå i fællesskabet, der kendetegner
Breinholtgård Golf Klub.
Du får bl.a. 5 individuelle træningslektioner hos en af
vores professionelle golftrænere, desuden kommer du
igennem områder såsom golfregler og etikette.
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HUSK, at du under forløbet kan låne golfudstyr gratis
under træning! Ellers spørg i Pro-Shoppen efter et godt
NY I GOLF tilbud.
I Breinholtgård Golf Klub sætter vi en ære i at uddanne
vores golfere rigtig godt, hvilket betyder, at du er
velkommen til, at spille greenfee på andre golfbaner
når du har erhvervet golfkørekortet og blevet endelig
medlem. Golfere kan spille på næsten alle baner verden
over, mod at betale et mindre beløb, kaldet greenfee.
I denne folder finder du oplysninger, der giver dig svar
på mange af dine spørgsmål.
Flere oplysninger om klubben kan læses på
hjemmesiden www.bggc.dk.
Har du spørgsmål, så henvend dig på kontoret eller til
Ny I Golf.
Vi er her for dig!
NY I GOLF-udvalget ønsker dig velkommen i klubben.
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Hvem er hvem
Du møder mange nye ansigter når du starter med
golfen. Her er en oversigt over dem som du får mest
kontakt med.

Mogens Mikkelsen (Golf Manager)
75 11 57 00
mogens.mikkelsen@bggc.dk
Frank Atkinson (Chef Pro-træner)
75 46 11 00
gspro@bggc.dk
Klaus Aagesen (Pro-træner)
75 46 11 00
gspro@bggc.dk
Kaj Pedersen (Ny i golf)
21 20 80 22
kajp@outlook.dk
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Dit golfforløb
Til introduktionsmødet vil du få udleveret en oversigt
over forløbet for golfkørekortet.
Træning finder sted, på det tidspunkt, som aftales.
Mødested er drivingrangen, medmindre andet er aftalt
med træneren.
Ansvarlig er trænerteamet tlf. 75 46 11 00
Par 3 bane matcher. Tilmelding på mail. Mødested
er receptionen. Herefter skal man være klar til
holdinddeling ved par 3 banen senest kl. 17.45
Ansvarlig er Kaj Pedersen tlf. 21 20 80 22
Slagprøve finder sted på træningsanlægget, men
mødested er receptionen efter aftale.
Ansvarlig er Kaj Pedersen tlf. 21 20 80 22
Regelinformation finder sted i klublokalet på 1. sal. Tag
trappen i receptionen. Starter kl. 18.30 og varer ca. 2 ½
time.

Intro stor bane finder sted efter aftale.
Onsdagsmatch, stor bane, starter kl. 18.00 præcis.
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Dit golfforløb
Mødetid er senest kl. 17.30 i receptionen for
holdinddeling og betaling af matchfee kr. 20,-.
TILMELDING SKAL FOREGÅ VIA GOLFBOX.
Ansvarlig er Ruth Pedersen tlf. 30 54 48 12
Inden ovennævnte golfforløb starter, skal du have
gennemgået min. 2 individuelle golflektioner hos vores
protrænere. De bestilles ved at møde op i proshoppen
eller ringe på tlf. 75 46 11 00 (Er betalt).
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Program
For at blive frigivet og erhverve bagmærke, som giver
ret til spil på stor bane i Breinholtgård Golf Klub (BGK),
skal følgende program gennemføres.

1. INTRODUKTION TIL BGK OG
PAR-3 BANEN
Introduktionen finder sted under ledelse af mentoren.
Formålet er at give nye medlemmer et godt kendskab til
Breinholtgård Golf Klubs faciliteter, ledelse og struktur,
samt at NY I GOLF bliver indviet i de elementære
sikkerheds- og etikette-regler.
Herunder, hvordan man skal kommunikere med
greenkeeperne – baneservice og andre spillere på
banen, så der ikke opstår farlige situationer, når der
arbejdes og spilles, på de forskellige huller.
Når introduktionsmødet er gennemført, har man lov
at bruge BGK’s træningsfaciliteter inkl. fri bolde på
Driving Range, spille på par-3 banen og deltage i Par-3
Onsdagsmatcher.

2. INSTRUKTION AF PRO-TRÆNER
I løbet af programmet til dit golfforløb, skal der
gennemføres 5 lektioner à 20-25 minutters varighed fra
en af vore pro-trænere. Her bliver de 5 grundslag i golf
gennemgået og indøvet.
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3. SLAGPRØVEN
Prøven består af de 5 grundslag i golf:
a. Lange slag: Der slås 10 bolde med frit valg af jern
eller kølle. På driving range skal bolde kunne slås 60
meter for kvinder og 100 meter for herrer. Bolden må
tee’s op. De lange slag skal gennemføres med mindst 6
af de 10 bolde.
b. Indspil med pitch slag: Der spilles 10 bolde med
valgfrit jern. Der spilles fra et sted ca. 30 meter fra
greens midte ind over en bunker til greenen. Mindst 6 af
de 10 bolde skal lande på greenen, men må gerne trille
af igen.
c. Indspil med chip slag: Der spilles 10 bolde med
valgfrit jern. Der spilles fra et sted 2-5 meter fra
greenkant ind på greenen. Mindst 6 af de 10 bolde skal
lande på green og blive liggende der.
d. Bunkerspil: Der spilles 10 bolde med valgfrit jern. Der
skal spilles ud af bunker. Mindst 6 af de 10 bolde skal
ud af bunkeren.
e. Putting: På øvelsesgreen skal der puttes til 9 huller
med varieret længde. Bolden skal i hul på de 9 huller
med max. 22 slag.
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4. SPIL PÅ PAR-3 BANE
Start så tidligt i forløbet som muligt. Når du 2 gange har
opnået 18 Stableford point i en par 3 bane match har
du bestået denne del.
Der spilles ”Stableford” (slagspil med points).
Et medlem fra NY I GOLF udvalget er matchleder. Man
får tildelt 3 ekstra slag på hvert hul, dvs. 6 slag pr. hul x
9 huller = 54 slag i alt som spillehandicap.
Der føres scorekort, som afleveres holdvis til
matchleder efter spillet.

4.1 POINTSYSTEM
Bold i hul på
		
		
		
		
		
		
		

7 slag = 1 point
6 slag = 2 points
5 slag = 3 points
4 slag = 4 points
3 slag = 5 points
2 slag = 6 points
1 slag = 7 points (Hole in One)

Bruges mere end 7 slag, samles bolden op og der gives
0 point.
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5. REGELINFORMATION
Regelinformation finder sted i klublokalet på 1. sal og
varer ca. 2 ½ time. Afsluttes med en regelprøve, som
foregår holdvis. Notater og regelbog må benyttes.
Udover regelinformation gives undervisning i at anvende
GOLFBOX

6. INTRODUKTION STOR BANE
Foregår på Ådalen. Hver bold (en bold kan bestå af op
til 4 spillere) ledes af en fra NY I GOLF-udvalget. Inden
spillet starter gennemgås scorekortet og undervejs i
spillet, over de 4 huller gennemgås praktisk regelviden
og etikette.
Formålet er, at spilleren lærer at begå sig på golfbanen,
kende banens afmærkninger, spillets etikette, regler
og vigtigheden af sikkerhed og “flow” på banen.
Oplysningstavler, konverteringstabeller, tidsbetilling,
fletteregler, “lukke igennem”, handicapregulering, lokale
regler, dress code og andet vil blive introduceret.
Husk at medbringe regelbog, tees, flere bolde og
pitchfork.
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7. MATCH PÅ STOR BANE
Onsdagsmatch
Matchen foregår over 9 huller.
Nye golfere får tildelt handicap 72 (se antal tildelte slag
på konverteringstabel) indtil et lavere handicap opnås.
Holdkaptajnen, som er en øvet spiller, vil hjælpe tilrette.
Matchen afvikles som Stableford og afsluttes med
præmieoverrækkelse i BGK´s restaurant.
ONSDAGSMATCHEN skal gennemføres 2 gange uden
noget mindste krav til point. Der meldes til på Golfbox.
Du har nu erhvervet golfkørekortet og er frigivet til at
spille på hele Breinholtgård Golf Klubs 27 hullers bane
på alle tider af døgnet.
Dog skal du forinden tegne et klubmedlemskab ved
henvendelse i sekretariatet.
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Det udfyldte spillebevis afleveres i sekretariatet, hvor
man får udleveret sit bagmærke til BGK og modtager
et DGU-kort med registreret handicap, forudsat at fuldt
kontingent er betalt. Man registreres med handicap
72, medmindre lavere handicap er opnået i de 2
Onsdagsmatcher.
DGU-kortet skal bl.a. anvendes ved spil på fremmed
bane. Bagmærket skal anbringes synligt, og DGUkortet skal altid medbringes og kunne forevises på
forlangende.
Kend dit medlemsnummer og mød altid op i god tid.
NY I GOLF-udvalget opfordrer nye golfere til fortsat
deltagelse i Onsdagsmatcherne, hvor man får
erfaring, kan spille sig ned i handicap og møde andre
medlemmer af klubben.
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Grøn Kort
Introduktion.

Dato/Underskrift

Træningslektioner
gennemført. 5 stk.

1.

2.

3.

4.

5.
Slagprøven.
Par-3 bane. 18 point
opnået.

1.

2.

1.

2.

Regelinformation.
Introduktion stor
bane.
Onsdagsmatch stor
bane.
Godkendt til Ådalen

Navn
Nummer
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