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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 2. juli 2021 12:34

Emne: Hole In One - Sommerferie på Par 3 banen - TeeBox

Hole In One  

Stort tillykke til Peter Ankersø som i 

Danmarks Turneringen 2021 slog 

det ultimative golfslag på 

Skovens hul 8 
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Også stor tillykke til Hanne Guldager 

som ligledes slog det ultimative 

golfslag på Sletten hul 4 

Peter og Hanne modtager begge 

HIO præmien, en flaske Kutterrom 

fra "Slik for Voksne" samt den fine 

"Hole in One" coin.  

Sommerferie på Par 3 banen 

TeeBox  
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Kære medlemmer, 

En kedelig tid med COVID-19 er så småt ved sin ende og vi har været enormt 

kede af, at indendørssæsonen i vinteren ikke blev som vi havde håbet. Der har 

været en stor tilslutning til TeeBox, men grundet verdenssituationen, har en 

nedlukning været en nødvendighed for at overholde regeringens restriktioner. 

Udendørssæsonen er godt i gang, vejret er godt og vi er enormt glade for at se 

livet blomstre i vores golfklub. TeeBox åbner for booking igen d. 1. Juli 2021, og 

i TeeBox har du mulighed for at spille i køligere rammer, udnytte TrackMan til at 

få en masse data omkring dit spil samt spille over 100 af verdens mest 

anerkendte baner. 

Vi kan derfor varmt anbefale at kombinere spillet på vores flotte bane med 

træning og runder i TeeBox, så I får det bedste af begge verdener.  Hold 

desuden øje med www.Teebox.dk, hvor der henover sommeren og efteråret vil 
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være masse af præmieturneringer, hvor der er præmier til en værdi af 10.000 

kr. 

Vi oplevede allerede stor interesse for konceptet inden COVID-19, men ønsker 

at bygge videre på succesen. Derfor kommer holdet bag TeeBox forbi vores 

klub d. 10 og 11. juli, hvor de tilbyder at alle medlemmer kan få én times gratis 

introduktion til brugen af huset, samt de forskellige muligheder TrackMan-

simulatoren byder på. 

Man tilmelder sig en introduktionstime igennem klubbens Golfbox 

10. juli tilmelding= https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3017501

11. juli tilmelding = https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3017509

Der er mødepligt, hvis man reserverer en tid, da der er begrænset med tider og 

pladser. 

Det vil være muligt at booke tid fra kl. 08:00 og indtil kl. 17:00, hvilket betyder at 

der samlet er 10 mulige tider at booke sig ind på, hvor der er plads til 6 

personer pr. tid. 

Dette tilbud er forbeholdt for personer, som ikke har købt et årskort til TeeBox 

endnu. 

(Undtagelser kan gøres i enkelte tilfælde, kontakt TeeBox direkte på 

info@teebox.dk) 

Du får samtidig 10% rabat på årskort på dagen! 

Kontakt kontoret, såfremt I har spørgsmål vedrørende arrangementet. 

Vi håber at mange af jer vil gøre brug af dette fantastiske tilbud! 




