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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 4. maj 2021 13:49

Emne: Nyhedsbrev

Indspilsområdet ved driving range 

Indspilsområdet, ved siden af driving range, er midlertidigt lukket for spil fra 

græsset. 

Der er spillet rigtigt meget på græsset her i foråret og da græsset ikke for alvor 

er begyndt at gro, har området rigtigt svært ved at reetablere sig. Bunkeren må 

gerne benyttes. 

Driving rangen 

Fra på fredag bliver der åbnet for at kunne slå bolde fra græsset på driving 

rangen. 
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Hole In One  

Stort tillykke til Cate Færgemann 

med Hole In One på 

Ådalens hul 2 

den 16. april. 
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Så starter DGU Holdturnering 2021 – 
kom ud og se god golf og støt op om BGK Elitespillere! 

Alle BGK hold, der deltager i DGU Holdturnering i 2021, skal spille de første to 

af seks matcher i grundspillet i weekenden 8. – 9. maj 2021. 

Matcherne spilles således:  
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Hvor ”BGK” er fremhævet med fed skrift, så angiver dette, at det pågældende 

hold spiller på BGK anlæg. Starttid for den første match i de enkelte kampe 

fremgår af linjen under det pågældende hold. 

Lidt om tilskueradfærd under golfmatcher 

Såfremt man har mulighed herfor, er man som medlem af BGK velkommen til 

at komme ud og se rigtig god golf på BGK´s anlæg de pågældende dage. Har 

man overskud hertil, så er man også velkommen i forbindelse med holdenes 

udekampene. 

Hvis du skal ud og se golf, så vær opmærksom på følgende: 

Som tilskuer må du meget gerne: 

● Følge spillerne rundt på banen (50 m. afstand)

● Hjælpe med at finde bolde under spillet (alle)
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● Rive i en sandbunker efter en spiller

● Klappe eller kommentere ”godt slag” overfor både hjemmebane- og

udebanespillere

● Hjælpe med at tilkalde en dommer/turneringsleder

● Hente mad, drikke og tøj til spillerne

Hvis du observerer uregelmæssigheder, tilkald straks en

dommer/turneringsleder. Kontakt ikke selv spiller eller de pågældende

forældre/tilskuere. Efter golfrunden må du hjælpe din egen spiller med at

kontakte en dommer/turneringsleder i relation til regelspørgsmål

Som tilskuer må du under golfspillet ikke  

● Træde på eller berøre golfbolde

● Give spillerne råd eller trække bag-vognen

● Tale med eller til spillerne

● Komme med tilråb til nogen spiller

● Følge spillerne på tæt hold (hold gerne 50 meters afstand)

Af hensyn til banen må du  

● Ikke benytte nogen form for køretøj

● Ikke gå ind på tee-steder og hold dig fra fairway

● Kun gå ned i sandbunkere for at rive efter en spiller

● Ikke gå ned i søer og vandløb eller betræde green

● Hjælpe med at tilkalde en dommer/turneringsleder

● Hente mad, drikke og tøj til spillerne

Vi ser frem til at møde dig på BGK´s anlæg – og spillerne vil være rigtig glade 

såfremt du kommer ud og støtter dem under matcherne. 

Vel mødt 

Kim Meyer 

BGK Eliteudvalg  

Klubmesterskab i hulspil - tilmelding  



6

 

Husk tilmelding til Klubmesterskab i hulspil. 

Sidste frist for tilmelding 10. maj 12:00 

 

 

Klubmesterskab i hulspil 

Turneringen afholdes i Dame- og herrerækken. 

Alle spiller hulspil fra scratch over 18 huller. 

  

Turneringen omfatter et Grundspil og et Slutspil. 

Grundspillet afvikles fra den 3. maj til den 22. august. 

Matchdeltagerne planlægger selv spilletidspunkt. 

  

I grundspillet spilles der 5 matcher mod forskellige modstandere. 

Turneringsledelsen udfører matchsammensætningen ved lodtrækning. 

  

DAME-rækken spiller fra tee 52, HERRE-rækken fra tee 60. 

I grundspillet kan der dog spilles fra henholdsvis tee 46 i DAME-rækken og tee 

57 i HERRE-rækken, hvis de 2 matchdeltagere er enige herom. 

  

Handicaprestriktioner: 

DAMER: Max 25. 

HERRER: Max 18. 

 

Slutspillet afvikles som en cup-turnering i weekenden den 28. og 29. august, 

med 1/8- dels og kvartfinaler om lørdagen og semifinaler og finaler om 

søndagen. 

  

I Slutspillet seedes spillerne efter placering i grundspillet. 

 

Tilmelding i Golfbox under turneringer.  
  

 

ROAD TO MADE IN HIMMERLAND  
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Kære medlem af BGK 

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

Danmarks største "nærmest pinden-konkurrence". Titlen på denne aktivitet er 

"Road to Made in HimmerLand", og består af to aktiviteter: 

• 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. 

 

 

 

Alle medlemmer der spiller på Breinholtgård Golf Klub bane i uge 19/SKOVEN 

hul 5 og uge 20/SLETTEN hul 9, kan deltage i nærmest pinden konkurrencen. 

Der er flotte præmier på højkant og 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 - også af din markør. Hvis du ved 

dagens afslutning (20:00) har slået dagens bedste slag (= tættets på pinden) 

vinder du en partoutbillet til Made in HimmerLand i 2022 ledsaget af en "Birdie 

And". 

Vinder du efterfølgende klubbens lodtrækning, blandt de 7 dagsvindere i den 

pågældende uge, vinder du derudover en eksklusiv VIP billet til dette års 
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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  

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

endnu vigtigere for klubben. Vi har oprettet en virtuel støtteturnering - se link: 

Vituel Turnering 

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

100,00) så går dette beløb til klubbens juniorarbejde. Beløbet vil blive 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 BGK 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 op 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 (19 og 20/2021) 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. 
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På forhånd tak for støtten. 

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? 

Med Venlig Hilsen 

Kim Meyer 

Næstformand/Breinholtgård Golf Klub  

Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 


