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BREINHOLTGÅRD GOLF 

KLUB 
 

 
 

Så er chancen der igen, for at deltage i ”Ægtepar/Samlever turneringen på Breinholtgård” 
og derved få mulighed for at spille med/mod par I normalt ikke spiller med.  
Det er en rigtig god mulighed, for at lære nye golfere at kende. 
 
Alle ægtepar/samlevere, der er medlemmer i Breinholtgård Golf Klub, kan deltage i 
turneringen.  
 
Deltagerne inddeles i grupper på 5 til 6 par, hvor alle par i den samme gruppe, spiller mod 
de andre par i gruppen, dette foregår i løbet af 5 måneder hen over sommeren, grupperne 
sammensættes, hvis muligt således, at parrene har nogenlunde samme styrke, og i 
videste mulig omfang ikke har spillet sammen i sidste sæson. 
 
Matchformen er Mixed Greensome hulspil, hvor der spilles max 18 huller. 
Det vil sige at både manden og kvinden driver ud fra alle teesteder, hvorefter man vælger den bold man 
mener det er mest hensigtsmæssigt at spille videre med, hvorefter man slår skiftevis til denne ene bold til 
bolden er i hul. 
 
Matchprogrammet løber fra lørdag 01. maj 2021 til og med søndag 19. september 2021 
 
For at der skal være lidt at spille om, har vi fastsat en uændret matchfee på: 
300,00 kr. pr. par, og der vil være præmie til de 2 bedste par, i hver gruppe. 
 
De nærmere matchpropositioner vil I modtage sammen med holdinddelingen. 
 
Tilmeldingen til den gennemgående ægtepar/samleverturnering 2021 sker ved at man 
senest søndag 18.04.21 sender en mail til følgende mailadresser:  
 
 
Til: hev@esenet.dk & per@norsten.dk, 
 
Mailen SKAL indeholdende følgende tekst:  
 
Vi ønsker hermed at tilmelde os ægtepar/samleverturneringen 2021 
Herrenavn, medlemsnummer, telefon el mobilnummer, e-mailadresse 
Damenavn, medlemsnummer, telefon el mobilnummer, e-mailadresse 



 
 
HUSK derefter at overføre den nævnte matchfee på 300,00 danske kroner pr. par til 
følgende konto: 
 
Reg. nr.  
6684 konto nr. 0014 863 788  
 
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL TURNERINGEN ER søndag 18.04.2021.  
 
Vi håber, at der atter i år er mange, der har lyst til at tilmelde sig denne turnering. 
 
Så tilmed dig og din ægtefælle /samlever NU medens du husker det.  
 
NB: Man kan sagtens deltage i den løbende turnering, der afsluttes med 
præmieoverrækkelse, selv om man er forhindret i, at deltage, i årets afslutningsmatch  
(idet afslutningsmatchen er en selvstændig match, med egne præmier). 
 
I er meget velkommen til at stille os spørgsmål, hvis der er noget I er i tvivl om.  
 
De nye databeskyttelsesregler gør det vanskeligere at udbrede kendskabet til turneringen. 
Vi opfordrer derfor til at være med til at sprede budskabet – ved at opfordre andre til at 
deltage i turneringen. 
 
Fælles afslutningsmatch med efterfølgende festmiddag afvikles i år således: 
Lørdag den 25. september 2021 fra kl. 12.00. 
 
Afslutningsmatchen spilles i år ligesom sidste år som Texas Scramble, der kommer 
udførlig information når vi nærmer os tilmeldingstidspunktet. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere oplysninger følger. 
De bedste golf-hilsener fra: 
 
 
Bente M. og Henning Vestergaard Tlf. 75 11 76 60 - hev@esenet.dk 
 
Jette og Per Nørsten  Tlf. 41 40 67 00 - per@norsten.dk 
 
Billeder af et par, der ikke nåede at tilmelde sig 2021 turneringen, lad det ikke ske for dig.    
 
 
 
 
  
 


