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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 17. maj 2021 14:44

Emne: Banestatus - Nærmest Pinden - Pink Cup - pinse turnering

Banestatus. 

Et vejrmæssigt, noget anderledes og for græsset, hårdt forår, som har givet 

næsten ingen vækst, men et stort slid på banerne, har betydet, at vi indtil nu 

har skulle lægge op på fairway og de kortklippede områder. Nu sker der dog 

endeligt noget og græsset er begyndt at gro og vi kan derfor nu, fra i morgen 

tirsdag, stoppe med at skulle lægge op. 

Greens har af samme årsag været hårdt presset i år og vi er da stadig heller 

ikke helt tilfredse med dem, men der bliver arbejdet hårdt med at gøde, efterså, 

tromle osv. 

De næste par dage møder greenkeeperne ind i løbet af nattetimerne og 

propper greens, dette gøres således, at banerne er spilbare fra 

morgenstunden. 

Nærmest pinden konkurrencen fortsætter i uge 20/2021.  
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Dagsvindere uge 19/2021 blev 

Birdie bjørnen som er en del af gevinsten, kan afhentes på kontoret.  

Ugevinder uge 19/2021 fundet ved almindelig lodtrækning blev  

”Nærmest Pinden Konkurrencen” fortsætter i uge 20/2021 – men nu på 

SLETTEN Hul 9. Konkurrencen gennemføres på alle ugens dage (fra mandag 

til og med søndag) i tidsrummet fra kl. 08:00 – 20:00.   
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Dagsvinderne og den endelige ugevinder oplyses dagligt via Breinholtgård Golf 

Klub Facebookside: Breinholtgård Golf Klub - Golf i Esbjerg | Facebook 

Alle dags og ugevinderen ønskes til lykke, og opfordres til at få fat i yderligere 

en billet ved at støtte den igangværende ”Fund Raiser” turnering til fordel for 

Juniorudvalgets tiltag med henblik på at etablere en Bålhytte på golfbanens 

anlæg. Følg dette link: GolfBox  

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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Pink Cup kunsttryk 
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GI’ ET BUD 

– beløbet går ubeskåret til BGK’s indsamling til Brystkræftsagen.

”SORT SOL I MARSKEN” 

Dette fine kunsttryk af Morten Christoffersen, bortauktioneres i forbindelse med 
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afviklingen af 

 PINK CUP & BLUE CUP, søndag den 6. juni 2021.   

Der kan løbende afgives bud på litografien ved at sende en sms til 

mobil 30 93 46 66, Karin Thybo eller en mail til bgkfrivillig@gmail.com  

Litografien sælges til højstbydende.  

Sidste frist for afgivelse af bud:  

Søndag den 6. juni 2021 kl. 14.00.  

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


