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Sæson 2020 startede godt. 
Julesangene var netop sunget og flæskestegen kun lige spist ved sidste års generalforsamling, da forbere-
delserne til denne sæson gik i gang. 

Som bebudet startede der et samarbejde med DGU omkring Mikro-golf og et Rekrutteringsudvalg. 
Udvalgene var samlet inden nytår og nye ideer kom på bordet.  

Vinteren gik med spil på den nyopfundne vinterbane, udgravning til søen på Slettens hul 9, opførsel af træ-
ningshus og maling af restauranten. 

Vi var i gang med et indstik til Esbjerg Ugeavis og aktivitetskalenderens indhold var på plads og vi i besty-
relsen afholdt et godt og positivt møde med KD Selskabet/baneejerne, hvor der lukkes op for nye ideer og 
videreudvikling af Breinholtgård. 

Jeg plejer at sige, at vi er ikke/og vil ikke være en pensionistklub. Vi vil være en klub med udvikling for 
unge og ældre. Aktiviteter for alle aldersgrupper og niveauer. 
Vi vil have en god og flot bane, vi vil have de dejlige rammer, som vi færdes i på Breinholtgård og vi vil 
have et godt fællesskab. Fællesskabet må vi hver især arbejde med og være en del af, for at det findes. 
Den fantastiske bane har vi gode folk til at varetage – men vi kan gøre en forskel og gør allerede en stor 
forskel ved at mange hjælper til, som frivillige på mange forskellige opgaver. 

Jørn Schultz og et par frivillige hjælpere var kun lige startet på at fjerne det gamle træningshus, da den fri-
villige hjælp kom - nærmest helt af sig selv. Forbipasserende og ”nysgerrige” medlemmer tilbød uopfor-
dret at hjælpe til med arbejdet og efter mange timers arbejde, står der nu et flot og tæt træningshus med nye 
måtter, lys og spejle. 
Ved samme lejlighed fik pro-shoppen/Frank Atkinson installeret en ny boldvasker, som kan holde træ-
ningsboldene rene – også om vinteren.  

Onsdag den 11. marts 2020 kom så meldingen om den ukendte virus - Corona og nærmest alt gik i stå. 
Vi har siden levet med restriktioner og anbefalinger, som er blevet nærlæst og tolket, så vi har kunnet begå 
os i Pandemiens ukendte univers. 

Breinholtgård Golf Klub har hele tiden fulgt Sundhedsmyndighedernes- og DGU’s anbefalinger, retnings-
linjer og restriktioner og taget de forbehold, som pandemien har krævet for, at Breinholtgård Golf Klub har 
været et område, hvor man har kunne færdes i en tid med Corona. 

Der har været mange forbehold, men alle har taget godt i mod dem – også selvom det ind imellem har lydt 
skørt, hvordan forholdsreglerne skulle overholdes, så har der været en fælles opbakning til, at få hverda-
gen/livet til at fungere på ”Gården”. 

De mange restriktioner, som vi alle er bekendte med, har fjernet meget af det sociale ved at spille golf. Re-
stauranten var lukket, borde og bænke var afskærmet og kun nødvendige ophold i lobbyen og i Pro-Shop-
pen var tilladt. Men da så Tri’s (og restaurantens) ”Hotdog to-go” blev lanceret ved hul 1 på Skoven, var 
der glæde at spore blandt mange medlemmer. 

I dag er forholdene sådan i store træk, at udendørsaktiviteterne må effektueres som tidligere dog med for-
samlingsforbuddet taget in mente og at vi færdes indendørs med mundbind. Det betyder også, at vi kan 
komme ind til touchskærmene og bekræfte vores starttid – hvilket vi vil opfordre jer til at gøre igen. 
Touchskærmene er monteret med en antibakteriel film. 

Forholdsreglerne afholder desværre Mogens fra at kunne servere kaffe på skranken om morgenen. Kaffen 
er købt, men kaffemaskinen bliver desværre ikke stillet frem til morgenkaffen, som mange morgengolfere 
før er blevet forkælet med. 

Men ellers ”er der intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget”. 
Golfsporten har haft stor fremgang i medlemstallet – som mange nok har hørt, så er der p.t. mere end 6.000 
flere golfspillere på landsplan end i 2019, det højeste antal nogensinde.  
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Breinholtgård Golf Klub har ikke stået bagerst i køen, da nye golfinteresserede begyndte at komme ud af 
husene. Efter DGU’s udsagn er Breinholtgård Golf Klub, den klub med flest igennem Golfkørekortet i 
2020. 

Det har selvfølgelig også betydet, at Ny i Golf-udvalget og trænerteamet har haft rigtig travlt. Der er gjort 
en stor indsats for at få nye medlemmer igennem, og det endda med Corona restriktioner, som bevirkede, 
at kun få personer måtte samles. 

Onsdagsmatcherne var noget af det første, der kom i gang med forbud og deraf ændrede rutiner. Med en 
lidt langsom start og megen uvished endte matcherne med at blive en kæmpe succes med en utrolig flot 
deltagelse og opbakning fra nye og gamle medlemmer. 

Ny i Golf forløbet, Onsdagsmatcherne og de mange timer, som de nye medlemmer har brugt på at komme 
godt i gang med golf spillet, har heldigvis været godt, sjovt og velfungerende for mange og ved sidste Ons-
dagsmatch i september, overraskede I, Kaj og Ruth med en tak og et klap på skulderen for deres store ind-
sats og deres imødekommende måde at tage imod jer på.  

Der skal også lyde en stor tak herfra til alle jer, som har lagt mange timer i at hjælpe nye medlemmer i 
gang med golfsporten, som kan være til glæde og gavn resten af livet.  

Troldene fra BGK 
En anden succeshistorie er historien om Mikro-golf, som blev til ”Troldene fra Breinholtgård”. Samarbej-
det, mellem DGU og BGK, har udviklet sig fra, at der sidste år var 6-8 små golfere til i år, at der har været 
omkring 30 børn til træning i området omkring flagstangen og par 3-banen. 
Træningen tager udgangspunkt i leg og bevæger sig ofte ind i troldeverdenen, hvor der er sjovt og spæn-
dende. Der er Stjernejagt og Jungletræf. Det er en helt fantastisk indsats, der bliver gjort for dette projekt 
og disse børn. Det er en glæde at se skolekammerater samles og synes, at golf er det fedeste, man kan gå 
til. Gå ind på golf.dk under Børnegolf og læs mere om de sjove aktiviteter i den yngste ende af juniorafde-
lingen.  

Mange spillede golfrunder 
Breinholtgård Golf Klub har i denne sæson haft et stigende medlemstal og med Corona, de færre aktiviteter 
i hverdagen og de manglende rejser, er der blevet spillet rigtig mange golfrunder. Bookningen af tider er 
fordelt på alle de lyse timer og på alle dage.  

Det kan stadigvæk godt give os udfordringer i forhold til, at der er mange 2-bolde på banen. Vi opfordrer 
endnu en gang til at være friske og eventuelt spille med nogle, som man ikke kender, for at få starttiderne 
fyldt op. Vi har dog forståelse for, at der i disse Corona tider og af Corona hensyn spilles 2-bolde, men det 
giver et bedre flow på banen og et bedre flow, når der skal ”flettes” på de første teesteder, hvis der udeluk-
kende spilles 4-bolde. 
Med mange spillere på banen kan det måske ikke undgås, at der vil komme lidt konflikter omkring ”flette-
regler og rettigheder i den forbindelse”, men vi må igen opfordre alle til at overholde starttiderne/fletteti-
derne – det giver det bedste flow på banen. Hold den gode tone og vær behjælpelig - også overfor green-
feegæster, som ikke er vant til baneforløb med 3 baner.  

Baneservice 
Vi arbejder stadigvæk på, at få baneservicen gjort mere synlig. Der er kommet nye og flere frivillige i 
gruppen, som varetager opgaven med at guide spillere på banen for et godt flow og eventuelt minde om de 
gængse etiketteregler, så som at rette nedslagsmærker op og ligge tørv på plads eller måske minde om 
klubbens dresscode. 
Baneservice holder den gode tone, og gør det samtidigt hyggeligt, når der en gang imellem tilbydes en kop 
kaffe eller der er mulighed for at købe øl/vand eller en chokoladebar. 
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Aktiviteter  
Vi har igen i år haft intentioner om at lave aktiviteter og arrangementer for alle. Med Corona i vores hver-
dag er meget desværre blev aflyst, men det har dog, i august og september, været muligt at afvikle nogle 
arrangementer. Alle afviklede arrangementer er sket i forhold til alle regler og retningslinjer i forhold til 
Corona. 

Her kan nævnes: 

Juniorafdelingens Sommer Camp fra den 7. – 9. august. 

3 dage med træning, hygge, sammenhold og masser af golf. 
Weekenden startede med et besøg af TV-Syd, som sendte 8-9 minutter live udsendelsen kl. 19.30. Der var 
fantastiske udsagn fra de unge seje golfspillere, og udsendelse viste en helt igennem aktiv og velfunge-
rende afdeling. 

Maratongolf lørdag den 8. august i samarbejde med Blåvandshuk Golfklub og Varde Golfklub. 

Der blev spillet 3 x 18 huller Stableford på de 3 baner. 
En fantastisk dag og ikke mindst en meget varm en af slagsen.  

Slutspil i Klubmesterskab i hulspil blev afviklet lørdag den 22. august og søndag den 23. august. 

Indledende matcher blev afviklet fra den 15. maj – 15. august. 
Vindere blev Elisabeth Joensen og Jakob Porsholdt Dam.  

Klubmesterskab i slagspil blev afviklet lørdag den 29. august og søndag den 30. august 

med 77 deltagere fordelt på 8 rækker. 

Vindere blev: 

 Juniordrenge: Mads Sort Bolding 
 Senior dame: Susanna Lauridsen 
 Senior herre: Niels Pedersen 
 Veteran dame: Hanne Hansen 
 Veteran herre: Brian Lauridsen 
 Midage herre: Torben Nyborg 
 Dame: Elisabeth Joensen 
 Herre:  Jacob Lykke-Kjeldsen 

Golf og Revyguf blev i samarbejde med Esbjerg Ugeavis og Esbjerg Revyen afviklet fredag den 4. 
september. 

Dagen startede med morgenkaffe og morgenunderholdning med Leif Fabricius, derefter 18 hullers Sokra-
tes, spisning og god underholdning i Musikhuset. Alt i alt en dejlig dag. 

Elite-Am blev afviklet fredag den 25. september med en forrygende afslutning på hul 18, hvor efterårs-
farverne stod flot. 

Søndag den 27. september var forsamlingsforbuddet igen sat ned, men vi fik afholdt, som Niels Erik Jen-
sen sagde i velkomsten, både Opstarts- og Afslutningsmatch for sæson 2020, da alle andre ”almindelige” 
klubturneringer har været aflyst. 

Regionsgolf 
Med Kent Thomsen og Heidi Birkelev i spidsen har Breinholtgård Golf Klub deltaget i Regionsgolf med 9 
hold. Der har været 80-90 deltagere.Regionsgolf er et holdspil, hvor der spilles hulspil mod spillere fra an-
dre klubber. Der er holdinddelinger i alder og handicap, så gå ind og tjek op på det, hvis du er interesseret. 
Tilmeldingen til sæson 2021 er åben i Golf Box.  
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Danmarksturnering 
I foråret var der megen snak om Danmarksturneringen overhovedet skulle afvikles i år. Løsningen blev, at 
der skulle spilles 1 match mod alle hold og matcherne blev afviklet på neutral bane, hvilket gav turneringer 
på Breinholtgård, som ikke var med vores spillere, men vi ”lånte” så til gengæld andre baner i Jylland. 
Det blev en god sæson for Breinholtgård Golf Klub. Tre herrehold kvalificerede sig til oprykningsspil og 
Ungdoms Eliteholdet spillede om DM. 
Det lykkedes 1. hold herre at sikre sig oprykning til 1. division efter en tæt match mod Ørnehøj Golfklub i 
Brønderslev. Oprykningen blev sikret efter at Rasmus Lykke-Kjeldsen vandt på 1. omspilshul. 
Stort tillykke med oprykningen. Vi glæder os til at følge jer i næste sæson og håber, at de øvrige hold, som 
var tæt på oprykning i år, måske kan nå igennem nåleøjet i næste sæson. 

Sletten hul 9 
Den store ændring på banen i år er det flotte signaturhul på Sletten 9. Der er lagt et stort arbejde i det – og 
det er det hele værd. Søen står i dag enorm flot, med flotte græskanter ned mod vandet, en smule siv og 
sikke et vandspejl – som Mogens nu også har fået på puslespil. 
Et utrolig flot hul, som i denne vinter, vil få endnu flere udfordringer med bunkers bag ved green. For 
mange er hullet vist allerede en udfordring, og den udfordring må vi hver især finde en løsning på – om 
bolden skal flyves hele vejen over vandet eller om bolden må mellemlande på græsset til venstre.  

Der har allerede været dykkere i søen, som samlede 1421 bolde, en paraply og et køllehoved op. 

Hullet blev åbnet den 3. juli 2020 efter megen utålmodighed fra Fredrik. Vi afventede i forhåbningen om, 
at vi kunne åbne med lidt mere pragt. Den store fest udeblev desværre, men vi fik åbnet hullet til glæde for 
stedet, for os medlemmer, greenfeegæster og for gæster i restauranten. 

Ådalen 9 
På Ådalens hul 9 var det ikke det arkitektoniske, som var i højsæde, da det blev besluttet, at der skulle sæt-
tes et sikkerhedsnet op omkring teestedet. Teestedet på Ådalen 9 var et udsøgt sted for vildfarende bolde 
fra både Ådalen 8 og Sletten 8.  Sikkerhedsnettet er nu sat op og det ser faktisk ret godt ud. Det falder godt 
ind i naturen og golfspillerne kan med ro i sindet tee ud på hullet. 

Masterplan 
Der sker mange ting på banen og der er mange ønsker og ideer til flere ændringer og udvikling af banen. 
Der er i denne sæson lavet en Masterplan, hvor banearkitekt Jonathan Guant i samarbejde med baneudval-
get har udarbejdet en arbejdsplan med det ønskelige for at få en endnu bedre bane med et endnu bedre lay-
out. 
Det er en langsigtet plan med både forbedringer i det eksisterende, så som bunkers udformning og placerin-
ger og ændringer af huller, placering af teesteder og andet. Masterplanen vil blive gennemdiskuteret og pri-
oriteret både i forhold til opgaver og tidsplan først i 2021. 

Krager 
Om Masterplanen kan holde kragerne væk, det tror jeg næppe, men vi håber, at de er på træk og snart for-
svinder. Der forsvinder rigtig mange bolde for tiden. Kragerne stjæler boldene og flyver væk med dem i 
næbet. Det hænder også, at man kan se dem gå og ”lege” med boldene på green. Vores bedste råd lige nu 
er at spille med røde bolde, som de måske ikke tror er æg. Mogens er i dialog med DGU omkring, hvilke 
tiltag der kan/må tages, hvis problemet ikke snart løser sig selv. 

Nyt på Breinholtgård 
Et par yderligere tiltag, som rækker lidt ud over det normale golfspil, er lige på trapperne. Som I har kunne 
læse i Nyhedsbrevet i denne uge, så har vi arbejdet på at få et samarbejde med TeeBox om opstilling af en 
golfsimulator og en tilladelse til at anlægge bane til padeltennis, som er en sport i fremgang i Danmark. 
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Byggetilladelserne er tæt på at være på plads, så forhåbentligt står TeeBox med Golfsimulatoren her på 
Breinholtgård inden nytår. TeeBox står for alle opgaver, så som opsætning, vedligehold, bookning af tider 
og der betales direkte i systemet. 
Vi håber, at det vil blive til glæde for mange. Vi går ind i en mørk og kold tid, hvor golfsvinget og samvæ-
ret med golfkammeraterne kan vedligeholdes vinteren over i sjove og behagelige omgivelser. Det seneste 
nye fra DGU er også, at man kan deltage i turneringer i Golfsimulator-golf. 

Til foråret skal der anlægges 2 baner til padeltennis i området omkring par 3-banens hul 9. Der skal så la-
ves et nyt hul 9 på par 3-banen, hvilket vist heller ikke gør noget. 
Udvidelsen af aktiviteter kommer forhåbentligt både BGK’s medlemmer og andre gæster til gode, hvilket 
kan være med til at skabe endnu mere ”liv” og atmosfære på Breinholtgård og give nye gæster i restaurant 
og pro-shop. 

Kontingent 2021  
Vi foreslår en kontingentstigning, som kan bidrage til opretholdelse af banens stand/niveau og videreud-
vikling af banen. Vi har et højt aktivitetsniveau, gode faciliteter både træningsmæssigt, på banen og i klub-
huset. Vi har mange muligheder og en lydhør baneejer. Vi har et fælles mål om, at Breinholtgård Golf 
Klub skal være et attraktivt sted at være. 

Banetoiletter 
Vi har fundet det kommende vinterprojekt og er enige om, at banetoiletterne skal prioriteres. Vi starter med 
toilettet på Skoven 5, som gerne skulle stå færdigt inden sæsonstart 2021. 

Greenfee Club no. 1 
Vi fortsætter samarbejdet omkring Greenfee Club no. 1. Stensballegård Golfklub har valgt at udtræde af 
ordningen og i stedet for bliver Horsens Golfklub en af de baner, man kan spille i 2021 med Greenfee Club 
no. 1. Det er muligt allerede nu at købe Greenfee Club no. 1 til 2021 og hvis det købes inden nytår er pri-
sen kun kr. 800 for spil på 5 andre baner i hele sæsonen. 

Vinterbanen 
Nu er der gået et år siden, vi stod her sidst og vi er gået over til spil på Vinterbanen igen. Vinterbanen blev 
allerede taget i brug den 2. november 2020, cirka 14 dage tidligere end forventet. Nu kan vinterprojekterne 
med forbedringer på de lukkede huller komme i gang. Meget af vinterarbejdet drejer sig om dræn ved ud-
satte steder og vi håber på, at arbejdet i år kan føre til, at enten hul 1 på Skoven eller Sletten kan bruges i et 
Vinterbaneforløb til næste år. 

Sæson 2020 blev et år med venten, tolkninger, ændringer, beslutninger og af-
lysninger.  
Nu lukker vi ned for 2020 og håber, at sæson 2021 bliver en sæson med aktiviteter og arrangementer. Den 
overordnede klubkalender er lavet og nu håber vi, at Pandemien kommer så meget under kontrol, at vi igen 
- på lovlig vis - kan begynde at pleje det sociale samvær i både små og store grupper. 

Inden jeg runder af, vil jeg gerne takke alle, som har gjort en frivillig indsats på BGK i den forgangne sæ-
son og en stor tak for alle de positive tilkendegivelser bl.a. på banen, som er kommet i løbet af sæsonen.  

Tak for samarbejdet med Frank, Janet og Klaus i Pro-Shoppen og Tri, Linh, An og Thuy i restauranten. 

Der har været en del udfordringer i forhold til Corona – men det er lykkes både at få kunder i Pro-Shoppen, 
folk på træningsbanen og mad på tallerkenerne i restauranten. Lad os håbe at vilkårene bliver lidt nemmere 
i 2021 og at BGK’s medlemmer vil bakke op om den luksus, det er at have jer. 
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Tak til greenkeeperne for en fantastisk bane. 

 

Tak til Sisse for et godt og behageligt samarbejde. 

 

Tak for samarbejdet i bestyrelsen.  

 

Til slut en meget stor tak til Mogens. 

Det har været en anderledes sæson – men tak for kampen. 

 

Har I lagt mærke til de vinterpyntede krukker og julelysene omkring højbordene.  

Breinholtgård Golf Klub er ”MER’ END GOLF”. 

 

Pernille Porsholdt Dam 
Formand 
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Nu skal vi snart have generalforsamling. Så ved vi, at året snart rinder ud, og der er tid til status. 

Jeg håber, I alle har haft et godt golf år trods Corona, banen har i hvert fald ikke stået flottere end i år. 

Ny sø på Sletten 9 
I 2019 besluttede vi at grave en ny sø på Slettens hul 9, i slutningen af året begyndte vi at grave, og havde 
regnet med 14 dage, så var søen gravet. Den megen nedbør gjorde arbejdet besværligt, ja, og tiden gik, 
men fredag den 3. juli kunne vi holde indvielse på hullet. 
Hullet mangler lige 2 bunkers, som vil blive lavet hen over vinteren. 
Der er blevet etableret ståborde ved hullet, så der er mulighed for at nyde indspil til green. 

Den overskydende jord er blevet brugt til en flot vold ned langs Ådalen hul 1. 

Stor tak til de frivillige der var med til at lægge rullegræs på begge sider af søen. 

Udslagshus 
I februar fik vi lov til at pille det gamle udslagshus ned, og 2 dage, så var det klaret. 
Så brugte vi ca. 3 uger til genopbygning, resultatet er blevet et flot udslagshus, takket være en flok ihær-
dige frivillige og support fra A/S Erik Andersen. 

Diverse arbejder 
Der er blevet indkøbt og monteret nye LED-lamper med automatisk tænding til det ene bagrum, hvilket har 
givet et super lys i rummet, lamperne er energibesparende og med en levetid på min. 5 år. 

Der er opsat nye skilte på banen, hvilket giver et godt overblik over hullerne. 
De gamle skilte var monteret i betonsokler på teestedet, hvilket gjorde, at det var problematisk at prikke 
teestederne. De er nu fjernet. 

Der er blevet opsat sikkerhedsnet på Ådalens hul 9, jeg synes, løsningen falder godt ind i hullet som hel-
hed. 

Slettens hul 7 er blevet drænet, men der er stadig megen vand, som har svært ved at trække væk. 

Slettens hul 8 er en af de hårdest ramt med hensyn til vand. Vi vil prøve at prikke hele banen, vi kan prikke 
ned i 30 cm dybde, men om det er nok til at komme ned og gennembryde det al lag, som kan ligge fra 30 
til 80 cm nede. Vi må se tiden an - (al laget er hede jord, som er så kompakt, og hård som beton). 

I skrivende stund er Vinterbanen taget i brug, det er de samme huller som sidste år, men rækkefølgen er 
ændret lidt, da vi starter på Ådalens hul 1. 

Toiletterne nåede vi ikke i 2020, men det gør vi 2021. 

Tak 
Stor tak til vores Greenkeeper stab og de frivillige der, til Mogens og Frank for super samarbejde, og en 
stor tak til Jette Toft Christensen, som styrer alle de frivillige. Der er ydet en stor indsats af alle for at for-
bedre vores bane og omgivelserne.  

Jeg glæder mig til 2021, og til at tage hul på Masterplanen. 

 

Baneudvalget 
Jørn Sehested Schultz 
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ORH-indsatsområder i 2020:  

 Bedre anvendelse, efterlevelse af samt generel opdatering og forenkling af BGK samlede regelsæt 
for lokale regler 

 Spilletempo - spillehastighed og at lukke igennem på banen (”Lukke(igennem)loven”)  
 Fletteregler imellem de tre sløjfer 
 Anvendelsen af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens – især i forårs- og efterårs-

månederne  
 Fortsat bidrage til at BGK-medlemmer spiller golf med det rette handicap  
 Støtte til ”Baneservice” – med fokus på starthjælp/starter i perioder med maksimal belastning på 

banen, samt 
 Forberedelse af og klargøring til introduktion/implementering af nye Handicapregler fra og med 1. 

januar 2020.  

Golfregler 
Golfsæson 2020 – eller måske rettere golfregelsæsonen 2020 - startede reelt allerede i december måned 
2019, hvor der blev gennemført en åben ”Golfregeljulekalender”, hvor BGK-medlemmer via dette tilbud 
kunne opnå yderligere kendskab til golfreglerne. Tiltaget var gennemført allerede i 2019. 
Denne aktivitet fik igen megen positiv omtale, og vil blive forsøgt gentaget i december 2020. Naturligvis 
”krydret” med spørgsmål vedrørende de nye handicapregler gældende fra og med 1. januar 2021. 

Handicap - indberetning og regulering 
Sæson 2020 startede for ORH også med gennemførelse af den traditionelle ”Årsrevision”. Det er nu godt 
otte år siden, at de nugældende handicapregler blev taget i brug. 
ORH gennemførte endnu engang – men for næst sidste gang - evaluering af BGK-medlemmers handicap. 
ORH kan konstatere, at BGK- medlemmer 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 fortsat øget anvendelse af muligheden for at spille 9 huller med efterfølgende regulering. 
En mulighed for at indberette et ubegrænset antal 9 hullers EDS runder, har i sæson 2020 kunnet udnyttes 
af alle spillere ned til og med handicapgruppe 2 
Handicapgruppe 1 (handicap 4,5 eller lavere) også kunne indberette et ubegrænset antal 18 hullers EDS 
runder i løbet af sæsonen. 
Samlet med henblik på, at alle danske golfspillere har indberettet og fået godkendt flest mulige scores in-
den udgangen af sæson 2020. 

Indberetning af egne personlige scores fungerer bedre og bedre – dog kniber det fortsat med, at alle markø-
rer også godkender de indberettede score. 
Det skal/bør alle fremadrettet blive bedre til. Som konsekvens heraf skal der fortsat gennemføres manuel 
regulering 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 mi-
nimum fire (4) tællende scores i løbet af sæsonen.  

Det kunne således konstateres, at ca. 15. % af BGK-medlemmerne ved udgangen af sæson 2019 ikke 
havde indleveret minimum fire (4) tællende scores i en sæson, med henblik på fra starten af den næstføl-
gende år/sæson at kunne erhverve et fuldgyldigt EGA handicap. ´ 

World Handicap System 
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 har siden sæson 2018 lø-
bende informeret BGK-medlemmer om dette tiltag, hvilket bl.a. er sket via BGK ORH-webside og ugent-
lige Klubnyhedsbreve. 



Generalforsamling den 21-11-2019  

Baneudvalgets beretning    
 

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

Fil: 2020-11-19_bgk-11_generalforsamling_beretning_orh.docx Side 2 af 2
 

BGK ORH planlægger at gennemføre tre (3) ”Handicapregelaftener” i efteråret 2020/foråret 2021, kombi-
neret med information om de nye handicapregler via hjemmeside og Nyhedsbreve. 

Tilbageblik på 2020 og fokuspunkter i 2021 
Målsætningen for sæsonen/året 2020 er i vid udstrækning blevet opfyldt. Der er dog fortsat et stort behov 
for i sæson 2021 bl.a. at arbejde med 

 Løbende opdatering og bedre anvendelse/efterlevelse af BGK lokale regler generelt 
 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 2020 ikke været gennemført behandling af større regelrelaterede hændelser på Breinholtgård Golf 
Klub. Dette peger på, at man udover at følge både golf- og ordensreglerne, også i højere og højere grad ta-
ger hensyn til hinanden på banen, og ikke mindst, at evt. opståede uoverensstemmelser løses i mindelighed 
på laveste niveau, inden man forlader golfbanens område. 

Udover ovenstående har BGK ORH igen i 2020 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) at markant flere og 
flere golfspillere også på vores bane i sæson 2020. Og vi bliver forventeligt ikke færre spillere i den næste 
sæson. Husk derfor at lukke igennem, hvilket fortsat er en udfordrende disciplin for mange, ligesom anven-
delsen af fletteregler og flettetider. 
ORH og ”Baneservice” vil derfor fortsat have fokus på disse emner i sæson 2021, hvor ”Lukke(igen-
nem)loven” igen, igen vil blive et forhåbentligt populært tema.  

ORH-udvalget 
Udvalget består ved udgangen af sæson 2020 af Kim Meyer (udvalgsansvarlig), John Nielsen (Klubber i 
Klubben) og Jørn Schultz (Baneudvalgsformand), Kaj Pedersen med frue (Ruth) (”Ny i Golf”) og Peter 
Plauborg, der fortsat i gang med uddannelsen til Regelansvarlig i BGK. Alle nuværende medlemmer af ud-
valget forventes at fortsætte i udvalget i sæson 2021.  

  

Tak for sæson 2020 
På udvalgets vegne 
Kim Meyer 
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Generelt 
Ambitionerne var høje, da vi startede på 2020. Målet var 100 begyndere, og der var nogle, der rystede på 
hovedet. Men vi troede på det - indtil Corona dukkede op i marts måned. Der var ikke meget golf, der 
kunne lade sig gøre. Men vi startede stille og roligt, i små grupper. Tiden gik, og vi kom ind i maj, og der 
var rigtig langt til 100. 

Alle arrangementer var aflyst, og golfens dag udsat.  

Men stille og roligt fik vi sat ting i gang, som gav nye golfere. Der blev åbnet for lidt markedsføring, og 
pludselig kom der hul på det hele. Der kom 7 unge ishockey spillere, som klarede golfkørekortet på 3 dage, 
fra morgen til aften. De blev rigtig gode spillere, og et par af dem spillede sig fra hcp 72 til hcp 30 på de 3 
dage. 

Vi har også haft 20 juniorer, som valgte at tage golfkørekortet sammen med de voksne. Dejligt med nogle 
unge imellem.  

Men det hele endte i, at der har været 165, der startede på forløbet, og ud af dem ca. 30, som ikke fuldførte. 
Så det har været et travlt år for Ny i Golf, med de udfordringer som skulle løses undervejs. 

Hcp 36 match 
I år har vi haft et forsøg med en match tirsdag kl. 17.30, hvor der var gunstart. Matchen er kun for spillere 
med hcp 36+, og der er plads til max 36 spillere. Forsøget kørte over 4 tirsdage. Matchen er beregnet til 
nye golfere, som spiller i nogenlunde samme hcp, og bl.a. med det formål at man eventuelt kan få et net-
værk. Når hcp er kommet under 36, kan man ikke deltage mere.  Det har været en rigtig stor succes. 

Denne match starter igen første tirsdag i april, og matchen vil være der hver tirsdag, indtil sidste tirsdag i 
september. 

Onsdagsmatch 
Onsdagsmatcherne kom også lidt sent i gang, og i starten var det lidt besværligt. Man måtte ikke hente sco-
rekort, så disse var placeret på det teested, man skulle starte på. Man måtte ikke gå i restauranten, og man 
måtte ikke få præmier. Men heldigvis blev der så åbnet for større forsamlinger. Og pludselig eksploderede 
det - vi satte den ene deltager rekord efter den anden, og til den sidste match i år, var der 102 spillere. Det 
er aldrig sket før. 

Der har været 70 spillere i gennemsnit hver onsdag. 

Så vi har ikke helt fået armene ned endnu. 

Nye spillere 
Men vi er klar til igen rigtig mange nye golfspillere til næste år. 

Til slut tak til alle vores hjælpere og sponsorer, uden jeres hjælp var det ikke lykkedes.  

 

Ny i Golf udvalget 
Kaj Pedersen 
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Målsætning for 2020 
BGK Elite sæson 2020 – på trods af COVID-19 endnu en super sæson og med spændende perspektiver! 

Breinholtgård Golf Klub Eliteafdeling startede sæson 2020 allerede den første tirsdag i november 2019. 
Målsætningen for BGK Eliteafdelings hold i Dansk Golf Union (DGU) var: 

 2.Divison herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 3. Division herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 Kvalifikationsrækken herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 Division damer – forbliven i 1. Division. 

Derudover blev der som konsekvens af en generel omlægning af Juniorholdturneringen under DGU fra og 
med sæson 2020, indledningsvist tilmeldt et og senere yderligere et hold til denne holdturnering. Et hold i 
den såkaldte Elitedivision og et i 1. Division. Begge hold blev i sæson 2020 håndteret i regi af Eliteudval-
get. Fra og med sæson 2021 varetages ansvaret for hold i denne turnering af BGK Juniorudvalg. 

Danmarksturneringen 2020 
Normalt består grundspillet Danmarksturneringen for hvert hold af seks (6) matcher – tre ude og tre 
hjemme. Under indtryk af den i 2020 verdensomspændende COVID-19 pandemi, ønskede indtil flere golf-
klubber i løbet af foråret 2020, at Danmarksturneringen 2020 skulle annulleres og dermed ikke gennemfø-
res. 
DGU besluttede dog primo april 2020, at Danmarksturneringen 2020 skulle gennemføres med tre (3) mat-
cher i grundspillet og med et efterfølgende Finale og Kvalifikationsspil. Alle matcher skulle gennemføres 
på neutral bane i grundspillet, hvilket altid har været tilfældet med Finale- og Kvalifikationsspil. Dermed 
ingen hjemmekampe på egen bane. Et forhold der naturligvis var ekstra uheldigt i netop sæson 2020, hvor 
BGK-bane har fremstået og været super ”skarp” og attraktiv at spille. 

Efter de to første runder (af tre) var alle tre herrehold i en situation, hvor man med sejre i den tredje og sid-
ste runde havde mulighed for at kvalificere sig til oprykningsspil, eller som minimum kunne forblive i den 
pågældende division/række i næste sæson 2021. Som konsekvens af forud for sæson 2020 at have mistet 
tre stamspillere på 1. Division Dameholdet, så vidste vi allerede på dette tidspunkt, at det ville blive svært 
at holde niveauet. Dameholdet havde efter to af de tre matcher ingen point, og kunne kun med meget held 
forblive i 1. Division damer også i sæson 2021. 

Alle spillere, trænere og ”captains” havde forberedt sig bedst muligt inden 3. runde i DGU Holdturnering 
2020. En runde der blev præget af knastørre baner og en af de varmeste dage i august 2020.  

2. Division herrer lå inden 3. runde lige med Varde GK-herrer. BGK-herrer spillede imod Jelling GK på 
Vejen GK-bane, og vandt en sikker 15:3 sejr. Da Varde GK valgte at spille 9:9 med Vejen GK på Jelling 
GK-bane, vandt BGK herrer deres pulje og skulle dermed spille om kvalifikation til 1. Division i sæson 
2021 (Se yderligere herom nedenfor). 

3. Division herrer spillede i 3. runde imod Esbjerg GK 2. hold på Åskov GK-bane. BGK-herrer vandt 
denne match 7:5 og var dermed puljevinder. BGK-herrer havde samtidig kvalificeret sig til spil om opryk-
ning til 2. Division i sæson 2021. 

Kvalfikationsholdet havde i de to første matcher været suveræne i deres pulje og vandt i deres 3. match 
7:5 imod Kaj Lykke GK på Fredericia GK-bane. Holdet var dermed puljevinder og var dermed sikret en 
plads i kvalifikationsspil med mulighed for oprykning til 5. Division i sæson 2021. 

1. Division damehold skulle i 3. match forsøge at hente point, hvilket dog ikke lykkedes, og holdet rykker 
derfor ned i 2. Division i sæson 2021. Som antydet ovenfor indledningen havde holdet mistet tre stamspil-
lere sidst i sæson 2019, hvilket ikke var muligt at erstatte, hvorfor det desværre blev til nedrykning for Da-
meholdet.   



Generalforsamling den 21-11-2019  

Baneudvalgets beretning    
 

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

Fil: 2020-11-19_bgk-11_generalforsamling_beretning_elite.docx Side 2 af 2
 

Som anført havde BGK også to hold med i den nye DGU Junior Holdturnering. Holdet i den såkaldte Elite-
division klarede de første matcher rigtig godt, og havde allerede før den 3. og sidste match kvalificeret sig 
til Slut/-finalespil om Danmarksmesterskabet for Juniorhold. BGK-hold tabte dog den 3. match, der blev 
spillet imod Kolding GK på Fredericia GK-bane, og blev dermed 2´er i grundspilspuljen. 1. Division juni-
orholdet forblev efter de tre runder i 1. Division.  

2. og 3. Division herrer var som anført puljevindere. Begge hold skulle spille om kvalifikation til næst hø-
jere række på Brønderslev GK bane d. 12. september 2020.  

2. Division herrer spillede imod Ørnehøj (ved Ålborg) og vandt efter omspil matchen 
2. Division herrer er i 1. Division Vest i sæson 2021. 

3. Division herrer spillede imod Kolding GK 2. hold og tabte desværre matchen. Holdet forbliver derfor i 
og skal spille i 3. Division Vest i sæson 2021. 

Kvalifikationsholdet havde som anført kvalificeret til at deltage i opryknings spil i Hobro søndag den 13. 
september. Oprykningsspillet blev gennemført med deltagelse af 16 hold, hvoraf de 8 bedste hold rykkede 
op i 5 division. Desværre måtte holdet nøjes med en 11. plads med 6 slag op til den forjættede 8 plads. 
Holdet tilmeldes Kvalifikationsrækken i sæson 2021. 

Juniorhold i Elitedivision i DGU Ungdomsholdturnering havde som anført ovenfor kvalificeret sig til Fi-
nale- og slutspil i DGU Juniorholdturnering. Semifinalerne blev spillet om lørdagen og finalerne om søn-
dagen. Holdet fik en 4. plads i forbindelse med slutspillet. 
Et trods alt supert resultat for dette udviklingshold, der gerne allerede fra næste sæson skal tilføre spillere 
til 1. og minimum 2. hold i sæson 2021. 

En noget anderledes holdturneringssæson er nu afsluttet, på trods af COVID-19. Tak til alle – spillere, cap-
tains, trænere og ikke mindst BGK Erhvervsklub, for indsats og støtte i forbindelse med deltagelsen i DGU 
Holdturnering i 2020. 
En særlig tak skal lyde til Peter Skjærbæk, der efter mere end 10 som holdkaptajn for Kvalifikationsholdet 
vælger at stoppe i denne funktion.  

I skrivende stund er sæson 2021 igangsat med teknisk og fysisk træning, med henblik at udnytte ventetiden 
indtil 1. og 2. runde i DGU-holdturnering 2021, der er i weekenden 8. – 9. maj 2021. 

Afsluttende skal også lyde en stor tak til de efterhånden flere og flere faste tilskuere – også på udebane. Til 
næste sæson forventer BGK Eliteafdeling endnu flere tilskuere, når matcherne spilles på BGK anlæg i for-
bindelse med hjemmebanematcher. Det betyder meget for spillerne med denne opbakning, som vi ser frem 
også at nyde godt af i sæson 2021.  

 

P.u.v. 
Kim Meyer 
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Juniorudvalgets opgave 
Juniorudvalgets opgave er at skabe et golf- og ungdomsmiljø, hvor alle børn og unge i klubben har mulig-
hed for at udvikle deres golfspil gennem træning, leg og spil. 
Og det er stadig det, der er i fokus for Juniorudvalget, også efter en del udskiftning af medlemmerne i Juni-
orudvalget. Det, at skabe rammerne for juniorerne på Breinholtgård Golf Klub, så alle har mulighed for at 
deltage i fællesskabet med golfspil, 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. Juniorudval-
gets 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 og vi besøger, når vi er ude og deltage i turnerin-
ger rundt om i landet, så de 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. 

Corona 
Som alle nok er klar over, blev Danmark jo ramt af Corona og nedlukning, så alle aktiviteter som skulle 
have været gennemført i vinterperioden og op til opstart af en ”normal” golf sæson, blev naturligvis sat på 
standby så aktiviteter som trænings weekend, opstarts match, generationsmatchen og turneringer blev af-
lyst. 

Vi har jo tilpasset os efter de retnings linjer som regeringen, DGU og klubben har udstukket og fik gen-
nemført noget træning, efter lidt andre principper end normalt, og det var noget, som blev rigtig godt mod-
taget, ligeledes etablerede vi en Corona turnering, hvor det gjaldt om at få afleveret scorekort (man måtte 
aflevere alle dem, man kunne, det vil være de 5 bedste scorekort, som var tællende) det blev til en masse 
gode scores, og 127 par, 14 birdies. 

Der var Corona præmier til de tre første i hver række, og en pokal til den der havde flest birdies. 

Vinder i C-rækken Millie Møller. Vinder i B-rækken Clara Pedersen. Vinder i A-rækken Thomas G Ni-
elsen. Vinder af birdie pokalen Thomas G Nielsen. 

Micro Golf, nu trolde 
Er et nyt tiltag, som blev startet op i 2019. Og hvor klubbens medlemmer fik mulighed for at give bud på et 
nyt navn til gruppen. De kalder sig nu Troldene fra Breinholtgård. 
Det må umiddelbart siges at være en succes, da der er ca. 20 nye unger i alderen 4 – 10 år. Her bliver golf 
lært gennem leg, hygge og sociale arrangementer samt spil på par-3 banen. 
Asger Lund Nielsen er tovholder, og træner og har 2 forældre med i en lille styregruppe, Annemette og 
Maja. Det er med hjælp, fra de store junior spillere, Thomas Guldberg og Mads Pedersen, som alle gør et 
kæmpe arbejde. 

Stor ros til Asger, Maja, Thomas og Mads for deres gode humør og gå på mod. 
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”Junior-dagen” 
Er, som det har været i mange år på Breinholtgård, fredage, og det er på disse fredage, at sammenholdet og 
venskaberne skabes. Der er golfrelaterede arrangementer hver fredag eftermiddag, normalt fra april til midt 
i oktober (i år blev det dog juni, inden Corona tillod at opstarte igen). 
Ved fredagsmatcherne er der forskellige matchformer og gennemgående 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 i år trods Corona kunnet afholde, Spil med en ven, Sommer camp, Coronamatch, shortgame 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 3 matcher i år.  

Der spilles i år 4 rækker, da der også er kommet en række for de mindste, troldene. Der har i gennemsnit 
været 20 deltagere ved hver match. 
Vindere af årets vandrepokaler er i A-rækken Jacob Dam, vinder i B-rækken er Hjalte Hjort, vinder i C-
rækken, som spilles på Par-3 banen er Max Møller og i vores nye trolde række, blev det Christian Niel-
sen. 
Stort tillykke til jer alle fire. 
Vi vil fra 2021 udvide rækken, med en ekstra række, som bliver en + - række, i et forsøg i at tiltrække dem 
over 18, og som også må have sin gang i junior afdelingen, og for at give de lavt handicappede en mulig-
hed for at kunne regulere handicappet ved at deltage i fredags turneringerne. 

Matchen mod Erhvervsklubben 
Blev i år afviklet søndag den 21. juni. Der var ca. 30 deltagere, og juniorerne løb med vandrepokalen i år 
igen. 

TUSIND TAK TIL ERHVERVSKLUBBEN for støtte og opbakning til juniorafdelingen. 

West Coast Masters  
Er jo en turnering hvor vi kan vise som klub hvad vi kan, både som arrangører, og med de spiller som er 
med. Den blev desværre også et offer for Corona, junior af delingen brugte i stedet weekenden, til at af-
holde en trænings weekend, og en match, der skulle gøre det ud for opstart og generation match, hvor vi 
afsluttede lørdagen, med et grillarrangement sammen med juniorspillerne og deres forældre.  

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 24-årige. 

Vi har spillet 3 ud af 6 planlagte matcher i 2020 (igen var Corona´en skyld i aflysninger), og det endte da 
også med, at man måtte aflyse hele turneringen. Det blev Vardes junior, der fik pokalen i denne ampute-
rede udgave af RAJT.  

Tak til spillere, og tak til alle forældre og bedsteforældre, der har brugt tid på at køre, og hjælpe under-
vejs. 

Tusind tak til Jesper Mølleskov Pedersen & Rebekka Bathum for den store indsats, som holdleder igen 
i år, samt tovholder på turneringen. 
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DGU Juniorholdturnering 
Efter at DGU har ændret måden at spille turneringer på, så var det ikke muligt for os at kunne stille hold til 
denne turnering i år. 

Danmarks turneringen for ungdom 
Danmarksturneringen for Ungdom er en mulighed for spillerne (U25) at konkurrere på højt plan, og som 
har ambitioner om at udvikle deres golfspil til højest mulige niveau. 

Danmarksturneringen for ungdom er en integreret del af den samlede Danmarksturnering, på lige fod med 
herrer/damer - seniorer, veteraner og superveteraner, det dog muligt at mikse holden mellem piger og 
drenge. 
Der spilles på Danmarksturneringens fastlagte spilleweekender. 

Der har været tilmeldt 2 x juniorhold. Det var meningen, der skulle spilles en kvalifikations match, for at 
grade holdene til de forskellige rækker, det satte Corona´en desværre en stopper for, man ratede i stedet 
holdene, og Breinholtgård fik et 1. hold i Eliterækken, og 2. holdet kom i 1. division, det er jo et flot ud-
gangspunkt. 
De 2 hold kaptajner er Jesper Mølleskov Pedersen (lille Jesper) og Jesper Munkgaard Pedersen (store 
Jesper). 
Juniorernes førstehold gik videre, og var med til at spille om DM i weekenden 12./13. september, de måtte 
tage til takke med en flot 4. plads. 
Juniorernes 2. hold, som spillede med i 1. div. forbliver i 1. div., så man må sige, at selv om der har været 
nogle udfordringer undervejs, så er det godkendt, og en masse erfaring er høstet. 
Der vil fremover også være hold med fra Breinholtgård i Danmarksturneringen for ungdom. 

D-tour (tidligere JDT) 
Er en turnering, der afvikles over 6 spillerunder, hvor de 4 bedste runder er tællende. I 2020 blev det ”kun” 
til 4 afholdte turneringer (Corona), hvoraf det var de 3 bedste, der var tællende. Det endte dog med, at man 
måtte aflyse finale runderne (Mini & Maxi-cup) i skolens efterårsferie, grundet Corona. 

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 16 deltagere i 2020, men det går den rigtige vej med tilmeldinger. Vi håber på større opbakning 
i 2021. 

Der blev spillet 27 huller, 9 huller på Ådalen før frokost, og Skoven/Sletten om eftermiddagen. 

Vi havde selv 4 spillere med fra Breinholtgård. 

Tusind tak til Jesper Munkgaard Pedersen, Claus Mølleskov Pedersen og Rebekka Bathum for den 
store indsats, og for indsamling af sponsorpræmier. Tak til alle sponsorer.  

Efterårsmatch 
Som før blev kaldt afslutningsmatch blev afholdt lørdag den 24. oktober. Der blev spillet i to hold med 
holdkaptajnerne Jakob Dam og Jacob Kielberg. 
Der bliver spillet både 9 og 18 huller foursome slagspil og Grenesome og bedstball som hulspil. 
De mindste spillede 9 huller Texas scramble på par 3 banen, samt dystede i forskellige andre discipliner, 
Det blev holdkaptajn Jakob Dam og hans spiller, som blev vinder af årets Ryder-Cup. 

Tak til forældre der kom med kage og en kæmpe Tak til CS-El for huer til alle spillerne. 
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Årets junior 2020 
Stort tillykke til Mads Munkgaard Pedersen, som blev kåret som Årets Junior. Årets junior er valgt ud 
fra mange kriterier, så som:  

 Opførsel i klubben, og når man repræsenterer klubben ved forskellige arrangementer. 
 At det er en, der tør tage ansvar, for sig selv og det man beskæftiger sig med. 
 At man hjælper til ved forskellige lejligheder. 
 At man også er i stand til at præstere i forbindelse med matcher / turneringer rundt omkring i lan-

det. 
 Osv. 

Traditionen tro, er det et samspil mellem junior udvalget, og så i et samarbejde med træner teamet at finder 
årets junior. Frank gennemgår punkt for punkt, hvad trænerteamet har lagt mærke til gennem året. Og sidst 
var det Thomas, der kunne nikke ja. Mads modtog en Srixon tour bag, broderet med ”Årets Junior”, en sta-
tuette med indgraveret årstal samt et gavekort på 500 kr. til Proshoppen. 

Kæmpe tillykke til Mads M Pedersen. 

Årets ildsjæl 
Man har altid hyldet årets hjælper (eller 2), men med den sæson vi har haft i år, har det været svært for os, 
men vi kunne derimod hurtigt blive enig om årets ildsjæl, det blev i år Asger Lund Nielsen. Asger gør et 
kæmpe arbejde, i forbindelse med klubbens yngste medlemmer, sammen med de hjælpere som utrætteligt 
møder op tirsdag efter tirsdag. Ligesom han også er blevet en del af distrikt 3´s golfudvalg, med fokus på 
de mindste golfer. 
Tillykke til Asger Lund Nielsen.  

Weekendturen 
Skulle i år have været på Vejen Centret. Men Corona var skyld i, at vi måtte aflyse turen, desværre. 

Sommer camp 
Blev afholdt over tre dage på BGK. Der var 14 deltagere. 
Man samledes i løbet af fredag efter middag, hvor det var muligt at tage en ven med, samt vi holdt åbent 
hus i junior afdeling også. 
Da gæsterne var taget hjem, blev der tændt op for grillen og hygget med spillere og forældre. 

Normalt sover man i telt i området ved det store træ foran restauranten, men i år sov man i klublokalet. 
Lørdag skulle der en stor flok til Holsted for at deltage i en afdeling af RAJT. 

Resten af deltagerne tog til Kjelst og spillede fodboldgolf og havde en hygge dag med sociale tiltag og 
hygge, og hvor der var lagt gode frugt og kage pauser ind. 

Der blev afholdt speed golf på par tre banen og andre aktiviteter, inden lørdagen blev afsluttet med nat 
golf. 

Søndag var der træning med hjælp fra de store junior hjælpetrænere, og til slut en lille match. Tak til 
Mads Nielsen og til Morten Vesterskov Erlandsen for at træde til som hjælper til arrangementet. 

Klubmesterskab 2020 
Mads Sort Bolding vandt klubmesterskabet med 243 slag foran Vitus Duelund Jepsen og Vilhelm Si-
gaard med 246 slag. 
Tillykke til Mads Sort Bolding. 

Der var desværre ikke nogen junior piger tilmeldt i år. 
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Vinter aktiviteter  
Fordi der er mindre dagslys, betyder det ikke, at junior afdelingen ligger stille hen, tværtimod. 
Der vil igennem vinteren blive lavet mad sammen med AN fra restauranten, der er film aftener, hvor der 
vises bl.a. Lille Per, fysisk træning vinteren igennem, det vil være muligt at komme til træning om lørda-
gen, samt spille med i en intern vinter-cup for junior spillere og meget andet. 

 

En kæmpe tak til Mogens Mikkelsen for samarbejdet, og for at svare 24-7. 

 

En stor tak til juniorudvalget – Jesper Mølleskov Pedersen, Claus Pedersen, Mads Nielsen, Asger Lund 
Nielsen og Rebekka Bathum, Frank Atkinson og Maria Hebsgaard. 

Allan Grossmann 
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Klubturneringer 
2020 blev året hvor Corona pandemien satte en stopper for en stor del af vores turneringsaktiviteter. 

Der blev kun gennemført 2 klubturnering, alle øvrige planlagte klubturneringer blev aflyst. 

 
Dato Turnering Format Deltagere Sponsorer 

Aflyst Vinter 3-kølle turnering    

Aflyst Åbningsturnering    

Aflyst Pinseturnering    

Aflyst Sct. Hans turnering    

Aflyst Pink Cup - Blue Cup    

04-09-20 Golf & Revy Hold Sokrates 69 BGK, Ugeavisen Esbjerg 

27-09-20 Afslutningsturnering Mexican scramble 62 MENY 

 

Tak til vores turneringssponsorer for støtten og de flotte præmier! 

Tak til de hjælpere der med til afvikling af turneringerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håber at Coronasituationen letter så meget i 2021 at vi igen kan gennemføre vores klubturneringer på 
normal vis. 

Golfmaraton 
Golfmaraton blev gennemført den 8. august med 48 deltagere. I år var det i samarbejder med Blåvandshuk 
Golf Klub og Varde Golf Klub. 

Der blev spillet en runde på hver af de 3 baner og afsluttet med grill party på Breinholtgård. 

Der var stor tilfredshed med arrangementet og de 3 arrangerende klubber har aftalt at gennemføre et tilsva-
rende arrangement i 2021 og 2022. 

Til Lykke til vinderne Anne Krarup, Varde Golfklub og Jacob Kielberg, Breinholtgård Golf Klub. 

Company Day 
Company Day blev desværre aflyst. 

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

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i weekenden den 29. og 30. august. 

Der var en del flere deltagere i år end sidste år - 77 mod 59. 

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

Vinderne i slagspil blev  

 Junior pige: Ikke gennemført 

 Junior drenge: Mads Sort Bolding 

 Senior damer: Susanna Lauridsen 

 Senior herrer: Niels Pedersen 

 Veteran dame: Hanne Hansen 

 Veteran herre: Brian Lauridsen 

 Midage dame: Ikke gennemført 

 Midage herre: Torben Nyborg 

 Dame: Elisabeth Frimodt Joensen 

 Herre: Jacob Lykke-Kjeldsen 

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 15. maj til den 15. august. 

Finalerne blev afviklet den 22. og 23. august. 

Der var tilmeldt 30 herrer og 4 damer, dvs. en pæn fremgang fra sidste år. 

De 16 bedste Herrer og 4 bedste Damer i grundspillet gik videre slutspillets henholdsvis 8-dels-finaler o 
semi-finaler. 

Vinderne i hulspillet blev: 

 Damer: Elisabeth Frimodt Joensen 

 Herrer: Jakob 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 




