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Fra: Breinholtgård Golf Klub <info@bggc.dk >
Sendt: 26. april 2021 20:19

Emne: Road To Himmerland - Tip en 12´er - Pink/Blue Cup

Åbningsturnering. 

Trods morgenfrost blev årets åbningsturnering afholdt i går den 25. april med 

Finn Hansen VVS som sponsor. 

Turneringen blev afviklet som en Bestball, med 158 deltagere. 

Vinderne blev: 

A rækken: 

Kurt og Laila Tjørnelund 

B rækken:  

Pernille Nielsen og Anette Frandsen 

Nærmest flaget: 

Skoven 5       Torben Henneberg      2,09 meter 
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Sletten 4         Merete Mikkelsen      0,81 meter 

Sletten 9         Per Wilton        0,78 meter 

Kære medlem 

Som noget nyt har vi fra Breinholtgård Golf Klub side i år valgt at deltage i 

Danmarks største nærmest pinden-konkurrence. Road to Made in HimmerLand 

er to aktiviteter i én:  

• En nærmest pinden-konkurrence og

• ”Fundraiser” i form af en indsamling til støtte for klubbens juniorarbejde.

Begge aktiviteter understøttes af Made in HimmerLand presented by Freja med

flotte præmier.
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Alle medlemmer der spiller på vores bane i uge 19/på SKOVEN hul 5 og uge 

20/ på SLETTEN hul 9, kan deltage i nærmest pinden konkurrencen. Og der er 

flotte præmier på højkant. Det er gratis at deltage. 

Så hvis du slår et slag, der ligger tættere på flaget end dagens hidtil bedste, så 

husk at skrive dig på sedlen ved green. Hvis du ved dagens afslutning (20:00) 

har slået dagens bedste slag vinder du en partoutbillet til Made in HimmerLand 

i 2022 og en "Birdie And" fra Kids Aid. Vinder du efterfølgende klubbens 

lodtrækning blandt de 7 dagsvindere i den pågældende uge, vinder du 

derudover en eksklusiv VIP billet til dette års udgave af Made in HimmerLand. 

En billet, der er i høj kurs, da der i 2021 ikke bliver mulighed for at købe billet til 

årets turnering overhovet. 

Den anden del af Road to Made in HimmerLand konkurrence er om muligt 

endnu vigtigere for klubben. Vi har oprettet en virtuel støtteturnering KLIK HER. 

Når du tilmelder dig turneringen og betaler et tilmeldingsfee (beløbet er kr. 

100,00) så går dette beløb til klubbens juniorarbejde. Den virtuelle turnering 

åbner for indbetaling af støttebeløb i dag og er åben til og med den 23. maj. 

Beløbet vil anvendt i forbindelse med etablering af en Bålhytte i tilknytning til 

golfbanen. Vi kalder det en virtuel turnering, for der spilles ikke efterfølgende en 

”normal” turnering. Alle medlemmer, der støtter juniorarbejdet med mindst 

100,00 kroner præmieres med en dagsbillet til Made in HimmerLand presented 

by Freja i 2022. 

Alle vindere indrapporteres efterfølgende til Dansk Golf Union, som vil liste alle 

vinderne med navn, afstand og klub på Golf.dk samt videregiver information om 

navn og mailadresse til Made in HimmerLand til brug for udstedelse af billetter. 

Skulle en spiller være så dygtig i løbet af en af ugerne at lave hole in one efter 

gældende regler herfor, så modtager man en særlig præmie fra Made in 

HimmerLand presented by Freja, der består af en overnatning og to runder golf 

for to personer på Himmerland Golf og Spa ressort. 

På forhånd tak for deltagelse og støtten. 
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Vi glæder os til at se dig i klubben i uge 19 og 20/2021 og hvem ved, måske 

bliver det dig, der skal til HimmerLand og se golf i verdensklasse allerede i 

2021? 

Kontaktperson vedrørende denne aktivitet er Kim Meyer, 

mail: kim58meyer@outlook.dk 

Tip en 12´er 

I forbindelse med BGK’s deltagelse i 

DGU’s holdturnering 2021, er der 

mulighed for at tippe resultatet af 12 

matcher i hver af de 3 match 

weekender. 

Alle medlemmer af BGK kan deltage 

– også spillere der deltager på et af

de hold, der er med på tipskuponen.

Se tipskuponen med de udvalgte 

matcher i 1. matchweekend her - klik 

HER 
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Pink Cup/Blue Cup 
Golfturnering for kvinder og mænd 

Søndag den 6. juni 2021 

BGK afholder den 6. juni 2021 Pink Cup / Blue Cup. Turneringen er en åben, 

individuel turnering. 

Der spilles 18 huller, Skoven – Sletten med gunstart kl. 09.00. 

Tilmeldingen er åben fra den 7. maj – fredag den 4. juni kl. 12.00. Der spilles i 2 

lige store rækker, opdelt på handicap, og der spilles holdspil (Sokrates) i én 

række. Holdene sammensættes af turneringsledelsen. Max. handicap er 46. 

Turneringen bliver afviklet under hensyntagen til de – på dette tidspunkt - 

gældende Corona restriktioner. 

Pink Cup er en landsdækkende turnering, arrangeret af Kræftens 

Bekæmpelse, med henblik på at indsamle penge til Brystkræftsagen.  

Blue Cup er en lokal turnering for mænd, der spilles sammen med Pink Cup. 

Det bliver en festdag, samtidig med, at der samles penge ind til et godt formål. 

Mere herom senere, hvor invitationen lægges på hjemmesiden.   




