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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 12. maj 2021 20:21

Emne: Company Day - Pinseturnering - Padel kom og prøv

Prøv at spille Padel. 

Har du lyst til at prøve at spille Padel, så kom ud på fredag den 14. maj  og 

prøv spillet. 

Vi holder "åben hus" mellem klokken 11:00 og 15:00 

Vi har selvfølgeligt bolde og bat som kan lånes. 
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Pinseturnering  

Tilmelding til Pinseturneringe er åben på dette link HER 

Du kan vælge enten at spille 27 huller eller 18 huller. 

Rækken A_27-huller spiller: 

9 huller på Skoven med gunstart kl. 05:00 og 18 huller på Sletten - Ådalen med 

gunstart kl. 08:30 

Rækken B_18-huller spiller: 

18 huller på Sletten - Ådalen med gunstart kl. 08:30 

Pinseturneringen laves i samarbejde med Vinea og Posthuset 
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BGK Company Day, fredag d. 13. august 2021  

Company Day på Breinholdtgård er 

en god anledning for firmaer til at 

invitere deres kunder, leverandører, 

ansatte og andre 

forretningsforbindelser til en rigtig 

god golfdag, krydret med hyggeligt 

socialt samvær.  

Det er selvfølgelig også en god 

anledning for private til at få en 

hyggelig dag sammen med gode 

venner.  

Formålet med Company Day er: 

Dels at danne rammerne om en hyggelig dag på golfbanen, der begynder og 
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slutter med lidt mad og drikke i restauranten. 

Dels at generere et overskud, som går ubeskåret til Breinholdtgårds 

ungdomsafdeling. 

Vi håber og tror på, at forsamlingsloftet, som myndighederne annoncerer det, 

afskaffes d. 1. august, så det bliver muligt for 28. gang at afholde Company 

Day på Breinholdtgård fredag d. 13. august. 

Planlægningen er allerede godt i gang. Kritik og ros fra tidligere år er blevet 

hørt, og der arbejdes med nye tiltag for at gøre dagen endnu bedre end 

tidligere år. 

Golfturneringen er for 4-mands hold, hvor der konkurreres både på holdniveau 

og individuelt. Der er mange fine præmier til de bedste. 

Alle hold, der deltog sidste gang, bliver inviteret til at deltage igen i år. 

Hvis du ikke deltog sidste gang, men gerne vil høre nærmere, og evt. deltage 

med et hold i år, er du meget velkommen til at kontakte en af nedenstående fra 

Company Day udvalget. 

Prisen for et hold er uændret 4.100 kr. 

Vi håber, at rigtig mange hold vil tilmelde sig, og støtte op om arrangementet. 

Turneringsbestemmelser, praktiske oplysninger, billeder og resultater fra 

tidligere år kan ses på vores hjemmeside. 

Program for den 13. august: 

07:45-08:45  

 Servering af morgenmad i restauranten.

 Velkomst.

 Uddeling af scorekort, holdscorekort samt 2 stk. drikke kuponer pr.

person.

 Lodtrækning om starthul.
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09:00            Gunstart på de respektive huller.  

09:00-14:00 Baneservice under spillet. 

Servering af grill pølser ved terrassen når man turner.  

14.45            Frokost i restauranten.  

Ca. 16:00     Præmieoverrækkelse (efter desserten) 

Tilmelding kan ske på dette link KLIK HER 

Med venlig hilsen 

Company Day udvalget 

Allan Baun 

2968 5924 

labaun@outlook.dk 

Sven Jensen 

4010 9598 

svenlivsnyder@gmail.com 

Jacob Lykke-Kjeldsen 

2177 8184 

mail@jacoblykke-kjeldsen.dk 

Søren Lysgaard 

2085 9842 

slys.privat@gmail.com 

Kent Thomsen 

2887 4201 

keth@hth.dk 
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Niels Erik Jensen 

3027 0759 

nej@esenet.dk 

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


