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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 30. august 2021 15:14

Emne: Klubmesterskab i hulspil - Pro Shoppen - Bunkers - TeeBox

Vinderne af klubmesterskab i hulspil 2021 

Dorte Omann vandt i finalen over Elisabeth Frimodt Joensen. 

Elisabeth lagde sig i spidsen fra start og førte med 1 – 2 up på de første 8 

huller, derefter var stillingen AS på de fleste huller - også på hul 18. 

Dorte vandt omspillet på hul 18 med en birdie. 

Jakob Porsholdt Dam vandt i finalen over Jakob Kristensen med 3 & 2. 

Jakob Dam lagde sig i spidsen fra start og førte under hele runden med 2 – 3 

up. 
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Golfstore Breinholtgård lukket 

På onsdag den 1. september, er 

Golfstore Breinholtgård lukket, da de 

er på messe. 

Bunkers  

Der er en del som "glemmer" at rive bunkers efter sig og nogen er i tvivl om, 

hvordan riven placeres i bunkers. Der er her 2 parametre, som gør sig 

gældende: 

 Ligger riven uden for bunker, er det en forhindring for greenkeeperne,

når der klippes græs rundt om bunker. Endvidere er det ærgerligt,

såfremt en bold træffer riven og derefter unødigt bliver sendt i bunker.
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 Ligger riven på langs af spilleretningen, kan der være stor chance for, at

bolden bliver stoppet af rivens tænder.

Så venligst placer hele riven i bunker efter brug, og placer den på tværs af 

spilleretningen. 

TeeBox  
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Kære medlemmer,  

TeeBox kommer løbende forbi klubben og holder gratis introduktionstimer for 

alle, der har lyst til at høre mere om konceptet. Det er en A-Z gennemgang af 

selve konceptet og TrackMan-simulatoren, hvor man lærer alt fra, hvordan man 

booker, til hvordan man får og benytter data fra ens sving, til hvordan man 

tilmelder sig turneringer og til, hvordan man sætter en bane op, og spiller en 

runde golf på en af de mange fantastiske baner. 

Vi kan varmt anbefale at benytte denne mulighed for at blive oplært i brugen af 

TrackMan-simulatoren, således at I kan kombinere spillet på vores flotte bane 

med træning og runder i TeeBox, og dermed får det bedste fra begge 

verdener.    

Holdet bag TeeBox kommer forbi vores klub d. 11. og 12. september, hvor det 

er muligt at få halvanden times gratis introduktion til brugen af huset, samt de 

forskellige muligheder TrackMan-simulatoren byder på, og ikke mindst deltage i 

TeeBox’ hole-in-one konkurrence, hvor man kan vinde 10.000 kr.! 

Det vil være muligt at booke tid fra kl. 08:00 og indtil kl. 17:00, og der er plads til 

6 personer pr. tid. Tilbuddet 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) 

 Man tilmelder sig en introduktionstime på: www.teebox.dk/introduktion 

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

og pladser) 

Du får samtidig 10% rabat på årskort på dagen, og derudover får du resten af 

sommeren oveni gratis! (Dit årskort gælder så til d. 30 september 2022, hvis du 

køber nu). 

Følg desuden TeeBox på Facebook og LinkedIn, hvor der henover sommeren 
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og efteråret vil være masser af præmieturneringer, hvor der er præmier til en 

værdi af 10.000 kr., samt muligheden for at spille en runde med Nanna Madsen 

i Smørum Golfklub. 

Kontakt TeeBox, såfremt I har spørgsmål vedrørende arrangementet - Vi håber 

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




