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GOLFKLUBBEN
Kontoret/Golf Manager
Mogens Mikkelsen 75 11 57 00
Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag  kl. 8.00 - 15.00

Pro-shoppen
Janet & Frank Atkinson 75 46 11 00
 E-mail: gspro@bggc.dk
Åbningstider:
Mandag-fredag: kl. 9.00 - 18.00
Weekend/ helligdage: kl. 9.00 - 14.00

Restaurant Breinholtgård
Tri og Linh  75 11 57 00
 E-mail: restaurant@bggc.dk

Chefgreenkeeper
Fredrik Engstöm 75 11 57 00
Greenkeepere 75 11 57 00

Golfklubbens bestyrelse
Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11
Kim Meyer  40 25 06 61
Kaj Pedersen 21 20 80 22
Jørn Schultz 20 23 08 30
Karin Thybo Olesen 30 93 46 66
Bente Marie Vestergaard 23 80 50 08
Jannick Brunsgaard 24 41 70 93
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KLUBUDVALG
Ordens-, regel- og handicapudvalg
Kim Meyer  40 25 06 61
Claus Mølleskov Pedersen, Peter 
Plauborg, Jørn Schultz, Ruth Pedersen, 
Kaj Pedersen.

Baneudvalget
Jørn Schultz* 20 23 08 30
Fredrik Engstöm*, Frank Atkinson*, 
Mogens Mikkelsen*, Sisse Droob, Søren 
Gammelgaard Nielsen, Peter Ankersø. 
* Medlemmer af Driftsudvalget.

Baneservice
Jannick Brunsgaard 24 41 70 93
Kim Meyer, Jørn Schultz, Knud Erik 
Laursen, Torben Svendsen, Jørgen 
Pallesen, Peder Nielsen, Carsten Thybo, 
Henning Vestergaard.

Ny i Golf 
Kaj Pedersen 21 20 80 22
Ruth Pedersen, Jytte Kjærbro, Karl Otto 
Bjerre, Susanne Bjerre, Gitte Mikkelsen, 
Preben Madsen, Lilli Frøkjær, Susanna 
Lauridsen, Jens Anders Mikkelsen, 
Peter Plauborg, Helle Keimling, Klaus 
Kusk Augustinus, Jette Christensen, 
Carsten Christensen.

Junior- og ungdomsudvalget
Christel Hebsgaard Skaarup 26 29 31 00
Frank Atkinson, Claus Mølleskov Peder-
sen, Rebekka Bathum, Asger Lund Niel-
sen, Maria Hebsgaard, Allan Grosmann 
Christensen, Morten Erlandsen.

Sportsudvalget
Kim Meyer  40 25 06 61
Robin Thybo, Frank Atkinson, Karin 
Thybo Olesen, Pernille Porsholdt Dam, 
Claus Mølleskov Pedersen.

Eliteudvalget / træningslokalet
Kim Meyer  40 25 06 61
Frank Atkinson, Klaus Aagesen, Peter 
Meyer Hansen, Klaus Kusk Augustinus, 
Nickie Michelle Stig.

Turnerings- og aktivitetsudvalget 
Niels Erik Jensen 30 27 07 59
Henning Vestergaard, Jannick Bruns-
gaard, Anni Høst, Jette Christensen, 
Pernille Porsholdt Dam.

Restaurationsudvalget 
Tri, Linh, Mogens Mikkelsen, Pernille 
Porsholdt Dam.

Klublokale 
Jette Christensen 30 57 16 14

Company Day udvalget 
Allan Baun  29 68 59 24
Sven Jensen, Søren Lysgaard, Niels Erik 
Jensen, Jacob Lykke-Kjeldsen.

West Coast Masters 
Pernille Porsholdt Dam 23 46 00 11
Niels Erik Jensen, Frank Atkinson, 
Anders Fredsted, Jacob Kiellberg An-
dersen, Jakob Porsholdt Dam, Morten 
Porsholdt Dam.

Klubblad/Medlemsnyt 
Hanne Johansen 25 36 21 02
Jakob Kristensen, Bente Kirkegaard, Re-
bekka Bathum, Pernille Porsholdt Dam.

Hjemmeside/sociale medier
Niels Erik Jensen, Mogens Mikkelsen.

Regionsgolf Danmark 
Kent Thomsen keth@hth.dk
Heidi Birkelev birkelev@live.dk

Frivilligeudvalget 
Jette Christensen 30 5716 14

bgkfrivillig@gmail.com

Breinholtgård Golf Klub
Kokspangvej 17-19
6710 Esbjerg

Tlf. 75 11 57 00
www.bggc.dk
info@bggc.dk
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SÆSON 2021 GÅR PÅ HÆLD 
Træerne har fået efterårsfarver og banen har allerede haft 
en enkelt lukkedag på grund af for meget regn. Dagene 
bliver kortere og nogle golfspillere er gået på vinterpause, 
men der er også rigtig mange, som nyder at spille golf i 
vinterhalvåret. Som I nok allerede har læst, så holdes alle 
3 baner åbne denne vinter og enkelte huller vil så løben-
de lukkes ned, alt efter vind, vejr og arbejde på banen.

I disse dage arbejdes der på at forbedre driving range. 
Græsarealet omkring træningshuset planes ud, så niveau-
erne fjernes og udnyttelsesmulighederne bliver bedre. 
Græsarealet bliver større og genopretning, af de områder 
som allerede er brugt og mangler græs, får bedre betin-
gelser. Læs mere om vinter-projekterne på side 7.

Nu hvor Covid-19 restriktionerne er væk, glemmer 
man hurtigt, hvordan det egentlig var. Men sæson 2021 
startede ud med mange restriktioner i forhold til forsam-
lingsforbud og brug af faciliteterne. Vi ønskede vist alle, at 
vi snart kunne komme mere ud og at det sociale liv ville 
vende tilbage.

Søndag den 21. marts blev første klubturnering 
afholdt med mundbind i lobbyen, løbende start og ingen 
fælles præmieoverrækkelse – men med goodiebags, 
varm kaffe og Hotdog to go. Ikke mindre end 172 spillere 
deltog, hvilket betød at der var starttider fra kl. 8 – 13. 
Godt nok var det ”BGK Forårsmatch”, men med frisk vind 
og kun 4-5 graders varme, føltes det ikke særlig forårsag-
tigt og da vi den 11. april ville afholde ”Åbningsturnering”, 
var det snevejr og turneringen måtte udsættes 14 dage. 

Så var vi da i gang og restriktionerne blev derefter 
heldigvis gradvist ophævet og allerede fra Pinse og Pinse-
turneringen, kunne turneringer afholdes med gunstart og 
fællesspisning i restauranten.

Sæson 2021 har været endnu et godt år, hvor mange 
nye golfspillere har valgt at blive en del af Breinholtgård 
Golf Klub. Velkommen til jer alle. I er kommet til en klub, 
hvor alle hilser på hinanden og hvor vi ønsker gode facili-
teter, en god bane og et godt socialt fællesskab.

BGK bryster sig med at være ”Mer’ end golf” og for at 
kunne tilbyde gode og sjove aktiviteter for alle og gøre en 
frivillig indsats i forhold til vores faciliteter på Breinholt-
gård, så har vi behov for mange frivillige hjælpere. 

Det er sjovt at være frivillig – og vi har heldigvis man-
ge frivillige, som gør en stor indsats. Tusind tak for det. 

Der er mange nye golfspillere i klubben og det er 
svært at kende alle. Mon ikke at der imellem jer, også er 
nogle, som har lyst til at være en del af et fællesskab, som 
gør noget for, at vi har en god klub med sociale aktiviteter 
og dejlige faciliteter? Giv jer endelig til kende. Læs mere 
på side 9.

Vi har haft endnu en sæson, hvor vores bane har stået 
fantastisk. Forårets kulde betød, at vi måtte vente lidt på 
de gode greens. Men Fredrik var ikke et sekund i tvivl, det 
var kun et spørgsmål om tid – og varme.

Breinholtgård Golf Klub har haft mange gæster i løbet 
af sæsonen. Greenfeegæster, som har spillet på en god og 

velplejet bane og besøgt både restaurant og Pro-Shop.
Blandt greenfeegæsterne har der også været en del, 

som har medlemskab i vores Club No. 1 aftale. Aftalen 
blev i år udvidet med Horsens Golfklub, hvor medlem-
mer med Club No. 1 har haft mulighed for at spille endnu 
en bane. Der er lavet nye aftaler for sæson 2022, hvor Søn-
derjyllands Golfklub bliver en del af samarbejdet.

Vinteren nærmer sig, sæsonen er ved at være slut og 
generalforsamlingen er lige rundt om hjørnet.

Sæsonen 2021 blev rundet godt af med Greenkeepers 
Revenge og Sponsor-/Hjælpermatch. Begge turneringer 
have stor tilslutning.

Jeg har været en tur i TeeBox’en og det var en rigtig 
god oplevelse. Jeg tror, at vi ALLE kan lære at ”betjene” 
systemet og hvis vi kommer over usikkerheden omkring, 
”hvad TeeBox’en er for én”, så kan det blive et rigtig godt 
og sjovt ”stykke legetøj” for mange. Overvej om den 
indendørs golfoplevelse kunne være et alternativ for dig 
og dine golfkammerater. Læs mere på side 16.

Tak for sæson 2021 og rigtig god vinter til alle.
Pernille Porsholdt Dam

Gormsgade 100 · 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 73 77

Blomster er vores passion
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ESBJERG • VEJLE • ODENSE • LYNGBY • WWW.INGVARDCHRISTENSEN.DK

IKONER AF  
HANS J. WEGNER

Oplev et stort udvalg af Wegners møbler i 
vores møbelhuse i 

 Esbjerg, Vejle, Odense og Lyngby

PRISER OG KAMPAGNER 
Se mere på vores webshop 

ingvardchristensen.dk

CH24 - Y-stol

CH07 - Skalstolen

CH25 

ESBJERG
75 47 01 11

VEJLE
75 85 82 11

ODENSE
55 37 74 11

LYNGBY
45 16 10 70

AARHUS
86 17 01 11

INGVARDCHRISTENSEN.DK
kontakt@ingvardchristensen.dk

KAMPAGNE
WING CHAIR

Nu introduceres den ikoniske Wing Chair af 
Hans J. Wegner i bæredygtig polstring i 5 flotte 

afdæmpede farver. 
Mode stoffet fra Maharam er fremstillet af 

80% genbrugsmateriale. 

Wing Chair - CH445

Kr. 21.500,-
Skammel - CH446 
Kr. 7.500,-

Se mere på vores webshop 
ingvardchristensen.dk



GENERALFORSAMLING 2021
Golfsæson 2021 i Breinholtgård Golf Klub er ved at være 
slut.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 18. no-
vember 2021 kl. 18.00.

Covid-19 restriktionerne er heldigvis væk og sætter 
derfor ikke en stopper for afholdelse af generalforsamlin-
gen på ”gammeldags vis”. Vi er tilbage ved normalen og 
afholder generalforsamlingen, som tidligere med gene-
ralforsamling og spisning.

Selve generalforsamlingen afholdes i klublokalet på 1. 
salen fra kl. 18.00.

Der er indkaldt til generalforsamling og dagsordenen 
kan ses på hjemmesiden, som opslag i lobbyen og her i 
bladet. Udvalgenes beretninger kan læses på hjemme-
siden fra den 8. november og formandens beretning vil 
fremlægges på selve dagen.

Vi er 7 medlemmer i bestyrelsen og de 5 af med-
lemmerne er på valg i år. Det lyder af mange, men det 
skyldes, at Jannick Brunsgaard er i bestyrelsen, som sup-
pleant.

De 5 bestyrelsesmedlemmer på valg er:
• Jannick Brunsgaard
• Bente Vestergaard
• Kaj Pedersen
• Jørn Schultz
• Kim Meyer
Karin Thybo Olesen (kasserer) og undertegnede Per-

nille Porsholdt Dam (formand) er ikke på valg.
Et fast punkt under Eventuelt er, at Erik Knudsens 

Fortjeneste plakette uddeles til en person eller en gruppe 
der har ydet en særlig indsats for klubben.

Efter generalforsamlingen inviterer Breinholtgård Golf 
Klub til middag i restauranten, dog med en lille egenbe-
taling. I skrivende stund arbejdes der på, at der vil være 
musikalsk underholdning i restauranten.

Kom og vær med. Hør hvad der sker i din klub.
Vel mødt

Pernille Porsholdt Dam

Esbjerg, den 4. november 2021
Til BGK`s medlemmer. 
Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsam-
ling: 

Torsdag, 18. november 2021, kl. 18.00

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Udvalgenes beretninger forefindes på hjemmesiden 

fra den 8/11/2021
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godken-

delse.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontin-

genter for det kommende år. 
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Forslag fra medlemmerne.
8. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
Pernille Porsholdt Dam

Vedr. punkt 6:
Sidste rettidige modtagelse af forslag fra medlemmerne 
er ifølge vores vedtægter senest 8 dage efter bekendtgø-
relsen via opslag i lobbyen og på hjemmesiden. (Seneste 
modtagelse af forslag er derfor den 12. november 2021).

•
•

o

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
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NYHED
Joey & Mathilda koala 

Fra kr. 349,-

Jakob Gladbjerg 
Indehaver

Ove Dahl Jensen 
Indehaver

Danny Lindgren 
Butikschef

Kaj Andersen
Møbelhandler

Paula Jakobsen 
Boligtilbehør

Mette Pontoppidan 
Boligtilbehør

Mikael Lokjær 
Møbelhandler

Anders Duus
Møbelhandler

Lennart Borgvardt 
Møbelhandler

Morten Dam 
Møbelhandler

Åbningstider:
Mandag-fredag  10.00-17.30
Lørdag  10.00-14.00
1. søndag i mdr. 10.00-14.00

Strandby Plads 7
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 88 66
www.bo-bedre.com

Ure
Fra kr. 899,-

Hay dot pude  Kr. 549,-
Componibili med 3 rum
Mat hvid eller mat sort.  Kr.1.223,-

Woody birds 
by cooee
Fås i eg eller sort

Fra kr. 275,-

NYHED

NYHEDgenopladelige led lys.
Fås i mange størrelser.

Fra kr. 179,-



GREENKEEPERS HJØRNE 
Projekter for vinteren 2021/22:
De sidste par år er der, som tidligere beskrevet, arbejdet 
på at lave en Masterplan for udviklingen og vedligehol-
delsen af vores baner, masterplanen er lavet i samarbejde 
med Jonathan Gaunt, som har været banearkitekt på 
Skoven og Sletten dengang disse blev etableret. Master-
planen er vi nu begyndt at udføre, det er en Masterplan 
som indeholder rigtig mange spændende tiltag, såsom 
ændringer af bunkers, flytning af teesteder, oprydning i 
træer, dræning af udvalgte huller og meget mere.

Første del af masterplanen påbegyndes arbejdet med 
omkring 1. november, hvor den nye green på Slettens 
hul 4 vil blive lavet færdig. Slettens hul 4 bliver forlænget, 
således at det bliver et par 4 hul i stedet for det par 3 hul 
vi kender i dag. Den nye green samt bunkers omkring 
denne vil blive bygget i den første uge af november 
måned. Når foråret kommer i 2022 og den nye green er 
klar til spil, så skal den del af arbejdet, som vil forstyrre 
spillet lidt, påbegyndes, arbejdet består i at lave den 
gamle green på Sletten 4 om til fairway, her vil der i en 
periode skulle arbejdes med dette, hvorfor der vil blive 
lavet et midlertidigt hulforløb på dette hul, der vil nok i 
en periode skulle spilles fra et provisorisk teested til den 
nyetablerede green.

Slettens hul 9, er også et af projekterne for november 
måned, her vil der blive etableret bunkers bag greenen 
og greenen vil blive lavet større. Derfor vil der fra den 1. 
november blive spillet fra det gamle teested på Sletten 9 
og til en provisorisk green.

Driving-rangen vil også få en ”kærlig” hånd, her vil 
græsområder blive jævnet ud/ fyldt op, således at de ikke 
er i så mange forskellige niveauer i højden, dette vil give 
en bedre udnyttelse af græsområdet.

Toilettet på Ådalen står også på ønskelisten til at nå at 
blive bygget i samme stil, som det nye toilet på Skovens 
hul 5.

Padel
Padelbanerne blev færdiggjort i foråret og har nu kørt 
den første sæson igennem. I løbet af sæsonen er banerne 
blevet godt besøgt. Der har bl.a. været besøg fra folke-
skoleklasser som har været ude at prøve padelspillet.

Foråret 2021
I foråret var vi ”ramt” af nogle usædvanlige kolde og fug-
tige måneder, som var medvirkende til de svampeskader 
som greens fik. Da temperaturen endelig steg lidt og der 
kom vækst i græsset, kunne greenkeeperne komme ud at 
arbejde med greens. I et par dage kørte greenkeeperne 
ud på banerne i nattetimerne og proppede greens, top-
dressede og fik eftersået og gødet, der blev kørt omkring 
2 tons sand på hver eneste green. Det betød ca. 14 dage 
hvor green ikke ligefrem var en fryd for øjet eller en fan-
tastisk putteoplevelse, men effekten af arbejdet var ikke 
til at tage fejl af, greens helede fint, svampeskaderne var 

væk, og igen var det en fornøjelse at få bolden på green, 
”eneste ulempe var måske, at nu var der ingen undskyld-
ning for at 3 putte”.

I 2022 er det planlagt, at der vil blive lavet banepleje 
i form af f.eks. prikning, vertikalskæring osv. med et in-
terval på 3 uger, det er lavet således, at det vil få minimal 
indvirkning på tidsbestillingen, da det primært vil blive 
udført inden klokken 8:00, samme tid vil det hyppigere 
interval mellem arbejdet gøre, at det ikke vil kunne ses 
eller mærkes på spillet i nær så stor grad som tidligere. 
Greens vil også blive topdresset én gang i ugen i løbet af 
sæsonen, dette gør at vi kan lægge et så fint lag sand, at 
det ikke vil blive bemærket.

Træfældning
I foråret blev der ryddet godt op i mange træer rundt 
omkring på banerne, der blev fjernet rigtig mange træer, 
langt de fleste træer var ”ammetræer”, træer som for 
mange år siden var sat for at beskytte de træer, som man 
gerne ville have voksede op, disse ammetræer var dog 
aldrig blevet fjernet, det er de nu og der er ryddet yder-
ligere op og flere steder er det gjort nemmere at finde 
bolden, hvis der bliver slået en skævert.

Par 3 banen
På Par 3 banen forsvandt det som tidligere var hul 9 og 
blev til Padelbane. Et midlertidigt hul er blevet lavet såle-
des at der stadig er 9 huller. Planen er, at der kommer et 
permanent nyt hul, således at det midlertidige hul fjernes 
igen og at vi stadig har 9 huller at spille på. 

Søen der blev fundet frem
Søen på Ådalen langs fairway på hul 7, er blevet synlig-
gjort. En sø, som der var mange medlemmer, der slet ikke 
vidste fandtes.

Stærekasser
De mange stærekasser som blev sat op i foråret, ser ud 
til at have haft en positiv indvirkning på de stære, der 
tidligere byggede reder under taget i klubhuset. Det var 
til stor gene omkring restauranten, når ungernes fugle-
lort skulle fjernes fra reden og ofte blev tabt lige ned på 
terrassen. I år har der været langt færre redebyggere ved 
klubhuset. 
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NY I GOLF - ONSDAGSTURNERING OG FASTHOLDELSE
Igen i år har vi for alvor mærket den store interesse for 
golf, både fra tidligere medlemmer, som er kommet i 
gang igen og fra helt nye golfspillere, som har gennem-
ført golfkørekort forløbet hos os.

Ny I Golf
I 2021 har vi sagt ”velkommen” til omkring 160 nye, som 
har valgt at tage golfkørekort hos os. De fleste har færdig-
gjort forløbet, og er blevet medlemmer på Breinholt-
gård. De mange nye er med til at give ekstra gang i både 
restaurant og proshoppen og så giver det jo naturligvis 
også et rigtigt godt boost til medlemstallet. Vi ved, at der 
hvert år er en naturlig afgang af medlemmer og derfor er 
det også rigtigt vigtigt, at vi får nye medlemmer i klub-
ben.

Når de nye er kommet godt gennem golfkørekortet 
og er klar til at skulle ud på de ”store” baner, så er det 
også vigtigt, at vi får hjulpet, de som ikke har så mange at 
spille med, til at finde nogle spillemakkere. Det kan være 
ved optagelse i nogle af vores Klubber i klubben, fort-
sætte med at spille onsdagsturnering, spille med i nogle 
af de Ny I Golf turneringer, som der bliver spillet løbende 
hen over sæsonen. I år har vi også haft handicap 36+ 
turneringer kørende om tirsdagen, hvilket har været en 
store succes som har været med til at skabe mange nye 
relationer. Det er også lykkedes at få lavet et netværk med 
en gruppe piger, som derfor har fået et større netværk at 
spille med.

Onsdagsturnering
Igen i år har det været en kæmpe succes, hvor der på den 
sidste onsdagsturnering for i år, var 92 deltagere. Der har i 
alt været 26 turneringer, og her har der været ét medlem, 
som har deltaget hele 25 gange, han fik lov at holde fri én 
enkelt gang 

Ruth har igen i år styret det med hård hånd, og forsøgt 
at få matchede alle spillere på holdene således at alle fik 
en god oplevelse.

Alt dette har kunnet lade sig gøre, fordi der har været 
en masse gode sponsorer og mange hjælpere, som tro-
fast møder op, hver gang der er brug for dem. 

Så målet for 2022 er helt klart at fortsætte det gode 
arbejde, så vi igen kan introducerer en masse nye til golf-
sporten og til vores gode klub.

2022 vil dog blive et lidt anderledes år, da både Ruth 
og Kaj Pedersen, efter mange år ved roret, henholds-
vis for Ny I Golf og Onsdagsturneringerne, har valgt at 
overdrage det til andre, både Ruth og Kaj fortsætter dog 
i en glidende overgang og det skal da ikke afvises, at de 
stadig herefter vil kunne ses i samme funktioner, blot 
hvor der er andre med til at udfylde de drivende roller. 
En stor tak skal lyde til Ruth og Kaj, for deres store og 
gode indsats, en indsats som også blev påskønnet på den 
sidste onsdagsturnering med gavekurv, gavekort og tale 
til Ruth og Kaj.

Også stor tak til alle de nye golfere, fordi de valgte 
Breinholtgård Golf Klub, og som Kaj siger ”fordi jeg nu har 
160 navne mere at huske på” 

Kaj og Ruth Pedersen

Gammelby Møllevej 14 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7513 0674
www.porstryk.dk · mail@porstryk.dk

TOTAL-LEVERANDØR
...lad PORS TRYK sætte aftryk på din næste tryksag!

● BØGER ● HÆFTER ● KATALOGER

● BROCHURER ● BREVPAPIR ● KUVERTER 

● VISITKORT ● FAKTURAER ● ETIKETTER 

● PLAKATER ● POSTKORT ● KALENDER 

● STREAMERS ● STORFORMATPRINT

● DIGITAL-PRINT ● STEMPLER 

● SKILTE ● ROLL-UP

A
F TR

YK
SA

G
ER

DIGITAL PRINT 

I SMÅ OPLAG
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BGKFRIVILLIG 
Endnu et golfår går på hæld! Vi har haft tæt på normale 
tilstande i en stor del af sæsonen, og det betyder at 
mange BGKFrivillig har løst både små og store opgaver. 
Til jer: Tusind tak for hjælpen!

Vi er en stor klub med mange aktiviteter, og vi vil 
gerne have flere aktiviteter, men det kræver at vi er flere 
frivillige til at løse opgaverne, og som tidligere skrevet:

Vores mål er at de frivilliges opgaver bliver mindre og 
færre, og det kræver at flere involveres! Og frem for alt 
skal vi gerne undgå “Tordenskjolds soldater”!

I BGK har vi brug for frivillige, vi har brug for jer! – 
For at give kommende frivillige et billede af de mange 

forskellige opgaver kan nævnes, at der i år ved hjælp af 
frivillige er:

• lavet forårsoprydning på banen i samarbejde med 
greenkeeperne

• lagt græs ved padelbanerne også i samarbejde med 
greenkeeperne

• afviklet mange turneringer med frivillige som forcad-
dies, scorerapportører, baneservice osv.

• og ikke mindst lavet nyt toilet ved Skoven hul 5 og 6.

Som BGKfrivillig inviteres du, via Nyhedsbrevet, til at 
deltage i årets Sponsor og Hjælper match. 

Har du lyst til at blive en del af BGKfrivillig så send 
gerne en SMS til 30571614/eller mail til BGKfrivillig@gmail.
com. 
Fortæl om du er til:
A. Skovl og rive - Oprydning på bane og grønne områ-

der
B. PC og papir - Scorerapportør eller bruger af f.eks. 

GolfBox
C. Kaffe/te og kage - Baneservice 
D. Har bare lyst til at være en del af BGKfrivillig, kan lave 

alt.
Håber på at høre fra jer!

BGKFrivillig 
Jette C

Se også efterfølgende, som er skrevet af en ”garvet” 
frivillig, samt indlæg side 27, skrevet af en af de frivil-

lige som har deltaget i både planlægning og afvikling af 
Greenkeepers Revenge…

Livet som frivillig 
Jeg er på 3. år tilmeldt det hold, der hjælper til med frivil-
ligt arbejde i Breinholtgård Golf Klub. 

Det har givet dejlige, positive oplevelser og kan virke-
lig anbefales til andre golfspillere. 

I foråret hjalp vi til med at samle afskårne grene imel-
lem golfbanerne. Vi blev holdvis sendt rundt omkring 
på banen for at samle træaffaldet i store bunker, så det 
nemt kunne opsamles og køres væk. Jeg kom til at tale 
med en golfspiller, som var forholdsvis nyt medlem hos 
os. Han kom fra Bornholm og var rigtig spændende at gå 
sammen med - og gjorde opsamlingsdagen til en god og 
hyggelig oplevelse.

Ved sidste år og dette års klubmesterskab hjalp jeg til 
med at indrapportere scores ved Skoven hul 5. Det var en 
positiv og dejlig oplevelse, at hilse på de mange golfspil-
lere, der kom forbi. De virkede så taknemmelige for, at vi 
er nogen, der har lyst til at bidrage med lidt hjælp i den 
forbindelse. Så bliver man da bare så glad. Jeg havde 
ellers mit strikketøj med - men det blev slet ikke taget i 
brug. Der var jo hele tiden golfspil at se på rundt omkring 
på banerne.

Så jeg kan kun anbefale flere golfspillere at tilmelde 
jer holdet, der varetager det frivillige arbejde i vores dej-
lige klub. Man får stor tak for at gøre en forskel - at træde 
til når der er brug for det.

Rita Jeppesen 
BGKFrivillig

Pause i oprydningen

Rita Jeppesen - en af Breinholtgårds mange frivillige…
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BGK ELITE 2021 
- på trods af COVID-19 begrænsnin-
ger, en sæson med sportslige og 
resultatmæssige udfordringer – og 
rigtig godt, at der er en ny sæson 
2022 om hjørnet!

Breinholtgård Golf Klub Eliteaf-
deling startede traditionelt sæsonen 
den første tirsdag i november 2020. 
Målsætningen for BGK Eliteafdelings 
hold i Danmarksturneringen var:

• 1. divison herrer – skulle forblive 
i puljen og om muligt kvalificere 
sig til oprykningsspil

• 3. division herrer – gerne vinde, 
men forblive i puljen og om mu-
ligt kvalificere sig til opryknings-
spil (som i 2020)

• Kvalifikationsrækken herrer – 
vinde puljen og kvalificere sig til 
oprykningsspil

• 2. division damer – forblive i 2. 
division.
Derudover har der deltaget et 

Seniorhold og et Superveteranhold 
(70+) i DGU’s Danmarksturnering. 
Seniorholdet (50+) rykkede desværre 
ned og skal i næste sæson spille i 2. 
division vest. 

Superveteranholdet, der var en 
nyskabelse i denne sæson, fik en 
god start i Kvalifikationsrækken, og 
holdet vil blive tilmeldt igen i 2022. 

Breinholtgårds Juniorafdeling 
havde også hold med i Danmarkstur-
neringen for ungdomshold. Holdet i 
Elitedivisionen måtte desværre rykke 
ned og skal næste år spille i 1. divi-
sion vest. Junior 2.-holdet rykker ud 
af 1. division vest og skal i givet fald 
spille i Kvalifikationsrækken næste 
sæson.

Danmarksturneringen var i 2021 
tilbage til ”normalen”, hvor hvert hold 
spillede seks matcher i grundspillet 
– tre ude- og tre hjemmebanemat-
cher. På grund af den verdensom-
spændende COVID-19 pandemi, var 
turneringen i 2020 reduceret til tre 
matcher = en match imod hvert af de 
øvrige hold i pågældende pulje og 
på neutral bane. Dermed var der igen 
i 2021 tre hjemmekampe på egen 
bane. Et forhold der naturligvis var 
ekstra heldigt i netop sæson 2021, 
hvor vores bane jo har fremstået og 

været super ”skarp” og attraktiv at 
spille for alle.

Forudsætningerne for at støtte 
op om og deltage i Danmarksturne-
ringen er naturligvis, at man har det 
fornødne antal spillere til rådighed 
når der skal stilles hold. I Breinholt-
gård Golf Klub er der, sammenlignet 
med mange andre golfklubber, tale 
om mange hold. 

Ved sæsonstart så det rigtig posi-
tivt ud, idet der dog grundet afgang 
af især damespillere, kunne blive ud-
fordringer i relation til at stille både 
et 3. hold herrer og vores damehold. 

Udfordringerne blev forstærket 
af, at deltagelsen i Danmarkstur-
neringen blev indirekte påvirket af 
COVID19. Rigtig mange fejringer, 
bryllupper og fester var blevet ud-
skudt, og de skulle derfor gennemfø-
res i løbet af sommerhalvåret. 

Det betød, at der i forbindelse 
med holdsætning for både herre- 
og dameholdene, var rigtig mange 
afbud, hvorfor der desværre ikke har 
været den hidtidige kontinuitet på 
holdene. 

Alle spillere og tilknyttede BGK 
Elite, ydede på trods heraf en kæmpe 
indsats for dem selv, holdet og golf-
klubben.

Desværre rakte indsatsen ikke til 
at vi, i lighed med sidte sæson, fik 
indtil flere hold med i opryknings-
spillet til næste højere række. 

Det lykkedes desværre ikke at 

honorere de opstillede målsætninger 
for alle hold:

- 1. hold herrer, der rykkede op i 1. 
division i sæson 2020, blev en flot nr. 
2 efter Odder Golf Klub i deres pulje, 
og skal derfor også spille i 1. division 
vest i sæson 2022.

- 2. holdherrer spillede om opryk-
ning til 2. division i 2020, men måtte 
desværre rykke ned i 4. division i 
sæson 2022. 

- 3. hold herrer fik en god place-
ring i deres pulje i Kvalifikationsræk-
ken. 

- Dameholdet, her kan det konsta-
teres, at det på trods af lige mulighe-
der for damespillere i Breinholtgård 
Golf Klub, så blev det svært for 
holdet i sæson 2021. Fem nederlag 
og en sejr, var desværre ikke tilstræk-
keligt med henblik på at forblive i 
2. division vest, hvorfor holdet skal 
spille i 3. division vest i sæson 2022. 
Sidst i sæson 2021 har der dog været 
tilgang af damespillere, hvilket peger 
på, at der vil være et damehold i 
sæson 2022, og holdet og spillerne 
på/om holdet, vil gøre alt hvad der 
muligt for at vende to sæsoners ned-
rykning, med henblik på oprykning 
til næste højere række.

Målsætningerne for sæson 2022 
for alle hold er i skrivende stund 
under konsolidering. Klubben vil 
også i sæson 2022 have tre herrehold 
i hhv. 1. og 4. division, samt i Kvali-
fikationsrækken, og et damehold 

Herreholdet i Danmarksturneringen 2021
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i 3. division vest. Derudover vil der 
fortsat være et Seniorhold (50+) og 
et hold i Superveteranrækken (70+). 
BGK planlægger også at deltage med 
et hold i Veteranrækken (60+). 

Deltagelsen fra BGK’s side vil i 
klubmæssig sammenhæng være 
unik, idet BGK dermed vil have hold 
med inden for alle spillerkategorier/
rækker i Danmarksturneringen i 
sæson 2022. Herudover vil der også 
være Juniorhold der vil deltage i 
Danmarksturneringen. Samlet udtryk 
for, at den sportslige del af Brein-

holtgård Golf Klub er stærk, og at 
medlemmerne, uanset alder, fortsat 
ønsker at konkurrere og få endnu 
flere golfoplevelser med i bag´en. 

Tak til alle – spillere, captains, 
trænere, Breinholtgård Erhvervsklub 
og boldsponsor - for samarbejde, 
indsats og støtte i forbindelse med 
deltagelsen i Danmarksturneringen 
i 2021. BGK Eliteudvalg håber at I alle 
fortsat er med i sæson 2022. 

Nu er der lang ventetid til 1. og 2. 
runde af Danmarksturneringen, der 
spilles i weekenden 7. - 8. maj 2022. 

En solid vintersæson med teknisk 
og fysisk træning (og måske en 
træningslejr – hvem ved!), kombine-
ret med turneringsaktiviteter både 
inde og ude venter. Start på sæson 
2022 er som altid den første tirsdag i 
november.

Afsluttende skal også lyde en stor 
tak til de efterhånden flere og flere 
faste tilskuere til holdenes matcher – 
også på udebane. BGK Elite håber at 
opbakningen vil være mindst lige så 
stor i sæson 2022.

Kim Meyer

PROJEKT TALENTGOLF ESBJERG 
– HVAD ER DET OG HVORFOR?
Siden 2017/18 har Breinholtgård Golf 
Klub (BGK) indledningsvis sammen 
med Esbjerg Kommune og Esbjerg 
Golf Klub og siden 2020 suppleret 
med repræsentanter for Kaj Lykke og 
Ribe golfklubber, drøftet muligheder 
for et samarbejde på tværs af de fire 
golfklubber. 

BGK har deltaget i drøftelserne 
mellem klubberne og kommunen. 
Med afsæt i BGK værdier, er det for-
søgt at tilgodese BGK’s egne spillere 
og klubbens muligheder bedst mu-
ligt samtidig dog også med respekt 
for forskelligheden og mulighederne 
de deltagende klubber imellem. BGK 
har i 2021 påtaget sig det koordine-
rede ansvar for gennemførelsen af 
pilotprojektet.

Drøftelserne hen over årsskiftet 
2020/2021 førte til, at de fire klubber 
fra og med 2021 indgår i og bidrager 
til Pilotprojekt benævnt ”Talentgolf 

Esbjerg”. Indledningsvis i 2021 – 
men med mulighed for at fortsætte 
projektet til og med sæson 2023. Va-
righeden er fastsat, med henblik på, 
både at have et solidt grundlag for at 
træffe beslutning om samarbejdets 
eventuelle fortsætte, men om muligt 
også at kunne ”måle” effekten hos 
deltagerne, således at også dette for-
hold i givet fald kan medinddrages i 
vurderingerne og mulige beslutnin-
ger om at fortsætte samarbejdet. 
Formålet med aktiviteten er at gen-
nemføre 

• Træningssamlinger i rammen 
af træningssamarbejde de fire 
klubber imellem, med henblik 
på at gennemføre funktionelle 
træningsøvelser og behandling 
af emner/områder som ikke ses 
at være indeholdt i den øvrige 
træning der tilbydes de udvalgte 
spillere i respektive golfklubber

• At træningssamlingerne, ud-
over den tekniske træning, også 
indeholder spilletræning på bane, 
samt være præget af både et 
socialt godt men også et konkur-
rencepræget miljø

Målet med pilotprojektet er at bl.a.
• tilbyde 4 - 8 spillere fra de delta-

gende klubber fælles trænings-
samlinger, hvor der kan ske
- videreudvikling af de enkelte 

spilleres tekniske kompetencer
- udvikling af deres taktiske 

evner som golfspillere
- deltagelse i aktiviteter der in-

deholder elementer som udgør 
en del af forudsætningerne 
for at kunne blive en bedre 
golfspiller. Disse emner kunne 
være mental træning, kost og 
konkurrence, individuel fysisk 
træning etc.Deltagerne i 2. samling i Kaj Lykke Golfklub. FORTSÆTTES…
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Målgruppen er spillere umiddel-
bart uden for allerede eksisterende 
elitegrupper i respektive klubber 
– men mulige emner til de allerede 
eksisterende/fremtidige elitegrup-
per. Aldersgruppen 11 - 15 år og 
naturligvis af begge køn. Det er 
endvidere målet, at det via gennem-
førelsen af træningssamarbejdet i 
golfsæson 2021 afklares, hvorvidt der 
er grundlag for at fortsætte træ-
ningssamarbejdet.

Indhold
Der blev planlagt og gennemført fire 
træningssamlinger – en i hver klub – i 
golfsæson 2021. Der blev gennem-
ført en yderligere samling, hvor der 
primært blev evalueret og konkur-

reret inden for kompetenceområder 
der havde været i fokus i løbet af 
sæsonen.

Evaluering og afrapportering
I forbindelse med hver træningssam-
ling blev der gennemført evaluering 
på stedet, og efterfølgende skriftlig 
evaluering med mulighed for at 
bidrage fra alle deltageres side. I 
forbindelse med sidste træningssam-
ling blev der gennemført evaluering 
af de gennemførte aktiviteter i hele 
forløbet under medinddragelse af 
alle deltagende spillere og Pro’erne. 
Afrapportering sker i oktober 2021 
og i november 2021 træffes der 
beslutning om hvordan og i hvilket 
omfang skal gennemføres i 2022.

Som anført pågår udarbejdelse 
af grundlaget for afrapporteringen. 
Men erfaringerne peger på den 
sportslige side på, at tiltaget fasthol-
der deltagerne i golf, og motiverer 
yderligere til at deltage i og selvstæn-
digt tage ansvar for egen kompeten-
ceudvikling som golfspiller. I relation 
til organiseringen har det fungeret 
tilfredsstillende, idet alle deltagende 
klubber – med afsæt i de vilkår der 
er til stede i respektive klubber – har 
budt ind og bidraget til at formål, 
mål og indhold er blevet tilgodeset. 
Gennemførelsen af pilotprojektet i 
2021 har for alle involverede klubber 
også synliggjort bl.a. hvilke omkost-
ninger der er ved gennemførelse af 
projektet – i det omfang og med det 
ambitionsniveau der indtil videre er 

fælles fodslag om. Et af de emner 
der forventeligt vil være afgørende 
for, hvor vidt pilotprojektet også skal 
fortsætte i henhold til den aftalte 
hensigt, vil være, hvorvidt Esbjerg 
Kommune ikke kun af navn vil være 
en del af projektet, men også af 
gavn, i form af tilskud til denne type 
aktiviteter – i fire af kommunens 
golfklubber. 

Som kuriosum kan det oplyses, 
at dette pilotprojekt i den ovenfor 
beskrevne form, er unikt i dansk golf. 
Der finder naturligvis forskellige sam-
arbejder sted imellem klubberne og 
Dansk Golf Union på landsplan, og 
der findes enkeltklubber der arbej-
der sammen, og har fusionshold der 
deltager i DGU Danmarksturnering. 
Men der findes, i regi af DGU, intet 
lignende samarbejde sted i Danmark. 

Perspektiverne
BGK forventer, såfremt de fire klub-
ber kan opnå enighed herom, at 
fortsætte samarbejdet inden for den 
aftalte periode, hvilket er vigtigt – til 
gavn for de enkelte deltagere og 
fastholdelsen af deltagerne inden 
for golf og i de respektive klubber. 
Men måske mindst lige så vigtigt, at 
skabe grundlag for at golfklubberne 
i Esbjerg Kommune arbejder mere 
sammen med henblik på at facilitere 
og udvikle grundlaget for at endnu 
flere unge mennesker vælger golf-
spillet til – i skarp konkurrence med 
en mængde andre gode idrætstilbud 
i Esbjerg Kommune.

Deltagerne i 3. samling i Ribe Golf Klub. 
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NYT HANDICAPSYSTEM – HVORDAN GIK DET SÅ?
Næppe var 2021 gået i gang, før der skete noget helt 
nyt og i visse henseender revolutionerende på golfhan-
dicapområdet. Den 11. januar 2021 skiftede alle danske 
golfspillere til det nye handicapsystem ”World Handicap 
System”. Dette havde man fra Dansk Golf Union (DGU) i 
samarbejde med alle danske golfklubber forberedt siden 
2018. Overgangen til World Handicap System (WHS) 
var oprindelig planlagt gennemført hen over årsskiftet 
2019/2020. Grundet udfordringer med den tekniske 
løsning, blandt de nationer der brugte det nye system i 
2019, valgte man fra DGU’s side at udskyde overgangen til 
årsskiftet 2020/2021.

Ordens-, Regel- og Handicapudvalget i Breinholtgård 
Golf Klub har siden 2019 indgået i DGU’s korps af handi-
capambassadører. Udvalget har løbende informeret om 
WHS og konsekvenserne heraf. Informationerne er sket 
via Nyhedsbreve, udlevering af foldere, artikler, præsenta-
tioner m.v. Og udvalget deltog i efteråret 2020 i et ”handi-
cap preview”, hvorefter alle afventede hvad der ville ske i 
2021 – udover at bede til at COVID19 ville forsvinde.

Den 11. januar 2021 skiftede alle danske golfspillere til 
det nye handicapsystem. De umiddelbare og synlige kon-
sekvenser heraf var, at ”lavhandicappere” typisk fik et lidt 
lavere handicap, 1/3 af alle golfspillere beholdt samme 
handicap som før årsskiftet, og mange ”højhandicappere” 
fik et lidt højere handicap – fra 1 til 3 slag. Se indsatte 
figur. Bemærk at betegnelsen ”Handicapkategori”/Handi-
capgruppe” ikke eksisterer i det nuværende system.

Det blev et næsten problemfrit skifte fra gammelt til 
nyt handicapsystem - alle fik et nyt handicap, med nye 
ting at vænne sig til. Tidligere begrænsninger er fjernet 

og der er flere, ja næsten ubegrænsede muligheder for at 
aflevere scores. Ingen handicapkategorier, ingen grænse 
for handicapstigninger over 36, ingen begrænsninger på 
9-18 hullers tællende runder og alle spillere kan reguleres 
på private runder. Scores skal indberettes elektronisk 
(hurtigst muligt) for beregning af handicap, og systemet 
beregner et nyt handicap for alle spillere så snart en ny 
score afleveres. Regulering, evt. af PCC, sker den følgende 
nat og nyt/reguleret handicap er klar senest kl. 05:00 
dagen efter. Princippet i rammen af WHS er, at alle runder, 
som udgangspunkt, er tællende og så er det muligt at 
aflevere tællende 10-17 hullers runder.

I forbindelse med indførelsen og anvendelsen af 
WHS var der selvfølgelig nogle udfordringer, heraf kan 
nævnes: ”Soft og Hard CAP”, golfhandicap til begyndere, 
udfordringer i relation til elitespilleres handicap. BGK ORH 
modtog i løbet af foråret 2021 en række spørgsmål til 
begreberne ”Hard og Soft Cap”. Information herom kan 
stadig læses på BGK ORH hjemmeside som kan tilgås via 
BGK’s hjemmeside. 

Formålet med denne ”CAP” funktionalitet er at til-
sikre, at en spillers handicap ikke stiger ”for meget” over 
spillerens grundniveau – der er fastsat som det laveste 
handicap spilleren har haft de senest 365 dage (Betegnet 
som ”Low Handicap 365” eller LH365). Funktionaliteten 
sikrer, at en spillers handicap ikke stiger for meget og for 
hurtigt – f.eks. i en periode med dårlig form eller lignen-
de. Funktionaliteten ”caps” begrænser derved stigninger 
automatisk. Forudsætningen er dog, at LH365 siger noget 
reelt om spillerens spillestyrke, der stadig har relevans 
nu (da det er inden for kun et år). Såfremt det ikke siger 
noget relevant om nuværende spillestyrke, forsvinder 
forudsætningen. I forbindelse med skiftet til WHS, hvor 
rigtig mange spillere steg i handicap til et rigtigere 
niveau, kunne LH365 for de fleste være et ”gammelt EGA-
handicap” fra 2020, som faktisk var ”for lavt”, og dermed 
ikke bør begrænse en spillers nuværende handicap. I en 
situation, hvor en spiller bliver begrænset af ”cap” i at få 
et reelt og korrekt handicap, som afspejler spillerens spil-
lestyrke, kan man i undtagelsestilfælde nulstille LH365 til 
det nuværende niveau. En nulstilling gennemføres ved at 
lave en manuel regulering til spillerens nuværende niveau 
og i den forbindelse at nulstille LH365 til den samme som 
reguleringen. Det bliver så det nye LH365, og spillerens 

Laveste Handicap
inden for 12 måneder

Max
5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 måneder

<-5 -5 -4 -3 -2 -1 ±0,5 +1 +2 +3 +4 +5 >+5

KAT1 - 4,5 0,4% 0,7% 2,2% 9,9% 33,3% 19,7% 30,9% 1,8% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

KAT2 - 11,5 0,4% 0,5% 1,0% 2,0% 6,2% 8,6% 59,3% 11,6% 8,2% 1,6% 0,5% 0,1% 0,1%

KAT3 - 18,5 0,3% 0,3% 0,7% 1,3% 2,7% 3,0% 37,1% 18,0% 26,4% 8,3% 1,2% 0,3% 0,2%

KAT4 - 26,5 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 2,3% 2,4% 29,1% 11,2% 28,5% 19,1% 3,8% 0,6% 0,4%

KAT5 - 36 0,4% 0,4% 0,9% 1,9% 3,2% 2,6% 35,5% 7,3% 16,6% 18,3% 8,3% 3,6% 1,0%

KAT6 - 54 0,4% 0,3% 1,4% 4,0% 5,5% 3,7% 58,6% 5,8% 6,3% 4,5% 4,4% 3,9% 1,1%

KAT7 - 72 82,9% 3,6% 3,4% 3,6% 3,4% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 3,4% 0,5% 1,0% 2,1% 4,0% 3,6% 37,6% 9,9% 18,4% 12,6% 4,3% 1,8% 0,6%

FORTSÆTTES…
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handicap kan få lov til at udvikle sig derfra.
Alle spillere er i forbindelse med skiftet til WHS, sat 

til golfhandicap 54, uanset tidligere (og højere) golfhan-
dicap. Sådan er det bare og det er grundlæggende IKKE 
til diskussion. Konsekvensen af den arbitrære besluttede 
løsning er, at medlemmer med hcp. 54 + (= medlemmer 
med et højere golfhandicap end 54) reelt ikke ser hhv. 
har det rigtigst mulige spillehandicap når der udskrives 
et scorekort. Udskriften tager nemlig afsæt i og anvender 
alene hcp. 54 som grundlag for angivelse af spillehandi-
cap (= golfhandicap + tildelte slag). Yderligere konsekven-
ser er, at spilleren ikke umiddelbart

• kan se det rigtige og reelle handicap,
• har mulighed for at spille til og med det korrekte 

handicap, og
• kan følge handicappets udvikling – forhåbentlig 

nedad og indtil golfhandicap 54.
Forholdet håndteres ved at begyndere i golf oprettes 

i Golfbox med handicap 54 og et ”skjult” eller begynder-
handicap på 72, der som følge heraf er udtryk for den 
pågældende spillers spillestyrke. Spilleren kan derved 
spille golf på eksempelvis en rated par 3 bane, og via 
indberettede scores, løbende opleve en forbedring af sit 
golfhandicap. Når den pågældende spiller når handicap 

54, sker der to ting. Afmærkningen ”WHS Begynder” i 
GolfBox forsvinder, og alle scores før den sidste der bety-
der at man ”krydser grænsen”, til at være ikke-tællende. 
Dette sikrer bl.a. at der fra dette tidspunkt kun er én score 
i scorearkivet. Når der så efterfølgende beregnes et nyt 
handicap på et scorearkiv med én runde med et handi-
capresultat på eksempelvis 55,6, så opnår spilleren et nyt 
handicap på 53,6. Derved tilsikres det, at der er overens-
stemmelse imellem spillestyrke og golfhandicap.

Den tredje markante erfaring med WHS både i ind- og 
udland er, at med WHS er det blevet lettere at få et lavt 
handicap. Dette er reelt et problem for elitespillere, der jo 
på lige fod med alle andre, i modsætning til tidligere, kan 
aflevere scores fra private runder og 9-18 hullers runder. 
Mange oplever at der er prestige i at have et lavt handi-
cap, og dermed mulighed for at være ”plus-handicapper”. 
Fordelen herved er, at et lavere handicap giver adgang 
til flere turneringer, hvorfor ønsket om turneringsdelta-
gelse/lavt handicap frister nogle til at aflevere ”kunstigt 
lave” scores. Resultatet er forkerte deltagere i eliteturne-
ringer, hvis nogen har sikret sig et for lavt handicap ifht. 
faktisk spilleniveau. P.t. arbejdes der på verdensplan med 
tre mulige løsninger: 

• Straffe snydere og derigennem sikre korrekt hcp til 
alle. Men hvad er snyd, og hvad er heldige/hjemme-
bane runder? Bruge særlige overvågningsmekanismer 
i software, men generelt meget udansk og svært at 
administrere for klubturneringer med eksterne spillere

• Beregne et alternativt ”turneringshandicap” – kun 
turneringsscores i gennemsnit. Dette er dog ikke en 
mulighed i WHS handicapsystem. Det er teknisk svært 
at bygge ind i eksisterende handicapberegning, og 
hvilket handicap er så det ”rigtige” at bruge til turne-
ringer. Endelig så vil det devaluere det korrekt bereg-
nede handicap for elitespillere.

• Adgang til turneringer kun fra rangliste(r), for deri-
gennem at undgå problemer med handicapsnyd, og 
således at kun resultater fra turneringer tæller med. En 
idé kunne være en særlig ”elite-licens” baseret på alle 
resultater fra klubturneringer på en samlet national 
rangliste, der kan fungere som erstatning for at give 
adgang baseret på handicap. Dette skal i givet fald 
udvikles af/i GolfBox, hvilket ikke er bekræftet muligt. 
Sæsonen 2021 evalueres for hvilken løsning der vil 
være bedst fra og med sæson 2022.
For nærværende arbejdes der i DGU regi på udvikling 

af rapporter til brug i forbindelse med en evt. handicapre-
vision, der i givet fald skal gennemføres inden sæsonstart 
2022. Såfremt der skal gennemføres handicaprevision, så 
vil det ikke som før 2021, ske automatisk. BGK medlemmer 
vil naturligvis blive informeret herom forud for og hvis 
dette skal gennemføres. 

Endvidere arbejdes der ligeledes i DGU regi på bedre 
muligheder for indberetning af scores (elektronisk), en 
GolfBox app til turneringsrunder med markør, GolfBox 
app til private runder – ny version og bedre mulighed for 
mobil adgang til handicap/scorearkiv.

Finn Hansen

 

A/S

 

VVS-installation

www.finnhansen.dk
Tlf. 75 16 77 11

Kvalitet 
kræver
viden &
godt 
håndværk

• vvs-arbejde
• ventilation
• varme
• vand
• badeværelse
• alternativ energi
• m.m.
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GOLFMARATON 2021 – OG VI FORTSÆTTER I 2022!
I golfsæson 2018 blev der for første gang gennemført 
Golfmaraton i Breinholtgård Golf Klub. Det var en åben 
turnering og der deltog 36 spillere fra både BGK og andre 
klubber i nærområdet – og allerede dengang også med 
spillere fra andre dele af Jylland og Fyn. Aktiviteten blev 
grundet vigende deltagerantal ikke gennemført i 2019.

I 2020 – og på trods af de daværende COVID19 relate-
rede begrænsninger (hvis man endnu kan huske dem!), 
blev det besluttet at gennemføre Golfmaraton igen. Men 
efter et anderledes koncept. BGK tilbød naboklubberne i 
Varde og Esbjerg kommuner, at være en del af aktiviteten 
i 2020. Blåvandshuk og Varde Golf klubber sagde ja til 
samarbejdet. Konceptet for aktiviteten blev ændret fra 3 
x 18 huller på BGK’s flotte anlæg, til en runde på hver af 
de tre deltagende golfklubbers bane på samme dag, med 
afsluttende runde på BGK’s anlæg, og med efterfølgende 
fællesspisning, foto, præmieoverrækkelse m.v.

Aktiviteten blev i 2021 gennemført den 26. juni 2021. 
Det kan på baggrund heraf konstateres, at aktiviteten er 
en succes. I 2021 deltog der 58 spillere fra de tre arrange-
rende golfklubber samt flere deltagere fra klubber uden 
for nærområdet. En stor del af deltagerne er gengangere 
fra tidligere, så måske har denne aktivitet ”bidt sig fast” i 
rigtige mange golfspilleres erindring, og er næsten blevet 
en tradition.

Aktivitetens tidligere hovedsponsor, et golfressort i 
Spanien, valgte med kort varsel op til Golfmaraton 2021 at 
takke nej til at fortsætte som hovedsponsor. Det lykkedes 
dog at finde en ny hovedsponsor til aktiviteten Nordic-
Golfers.Com, der samtidig tilkendegav også at ville være 
hovedsponsor i 2022. Hovedsponsoratet indebærer at 
vinderne i herre- og damerækken hver vinder et golfop-
hold på et golfressort i Spanien.

Derudover mødte arrangementskomiteen stor vil-
lighed til at ville være synlige og donere præmier fra en 

række øvrige sponsorer, hvoraf skal nævnes Fa. DITUR 
(kendt fra ”Løvens Hule”); Purepower - sports- og energi-
produkter, og en række andre lokale firmaer i nærområ-
det.

Samlet betød denne velvillighed at præmiebordet 
blev flot, ja næsten bugnede af flotte præmier. Og det 
er nu en tradition at nr. 1 – 6 i herrerækken, 1 – 4 i dame-
rækken, bedste score på hver bane i begge rækker og 
naturligvis ”Hole in One” honoreres med præmier Samlet 
værdi af præmiebord – med lidt støtte fra de tre arrange-
rende klubber – er nu over 25.000,00 kr. Så der er bestemt 
noget at spille om. FORTSÆTTES…
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Vinder i herrerække blev Jan Hansen/BGK. Vinder i damerække blev Dorte Omann/BGK.

TEEBOX
Efter en lang og hård start for TeeBox i 2021, hvor de 
grundet Covid-19 restriktionerne måtte holde helt lukket 
indtil den 1. juli, er der nu kommet gang i TeeBoxen igen 
og de holder jævnligt introduktionsdage, hvor alle kan 
komme og prøve. 

I TeeBox har du mulighed for at spille i opvarmede 
rammer, udnytte TrackMan til at få en masse data om-
kring dit spil samt spille over 100 af verdens mest aner-
kendte baner. 

Medlemskab: 2.000 kr./år
Familiemedlemsskab: 3.000 kr./år
Når blot én spiller i TeeBox’en er TeeBox-medlem er 

timeprisen 100,- kr. Så hvis I er 4 spillere, er det kun 25 kr. 
i timen. Uden medlemskab er timeprisen kr. 300,- (husk 
igen, at det er for alle spillere)

Book din tid i GolfBox, som du gør, når du skal spille 
en udendørs runde.

• Vælg banen ”TeeBox” 
• Vælg TeeBox klub f.eks. Breinholtgård Golf Klub 
• book din tid

• Betaling foretages ved bookning af tid
Se meget mere på www.teebox.dk

Deltagerne forplejes før, efter og under runderne, og 
sørger selv for transport imellem 1. og 2. runde der blev 
spillet i henholdsvis Blåvandshuk og Varde Golf klubber 
med løbende start, og så samles alle til 3. runde på BGK’s 
anlæg, hvor der indtil 2021 er blevet spillet med gunstart.

Arrangementskomiteen, der består af repræsentanter 
fra alle tre arrangerende klubber, har evalueret aktivite-
ten i 2021. Erfaringerne er, den nødvendige organisation 
fungerer, logistikken fungerer, at tidsplanerne nu er af-
prøvet og fungerer og kan i stort omfang genbruges samt 
at transportudfordringen for deltagerne ikke er nogen 
større udfordring. I sæson 2022 vil der dog af hensyn til 
deltagerne være løbende start i alle tre runder, således 
at ventetiden imellem 2. og 3. runde bliver reduceret 
for dem der er først færdige efter 2. runde på respektive 
baner. Bane- eller spilforløbet vil i 2022 være det samme 
som i 2020 og 2021. 

Arrangementskomiteen har efter evaluering af aktivi-

teten i 2021 besluttet, at det i forbindelse med evaluering 
af aktiviteten i 2022 overvejes gennemført på de samme 
tre baner – men således at rotationen imellem banerne 
udvikles. Det vil betyde at man slutter med 3. runde på 
en ny bane hvert år. Endvidere vil det blive overvejet at 
tildele koordinations- og praktisk ansvar for gennem-
førelsen af aktiviteten det pågældende år, til den klub/
bane, hvor 3. og afsluttende runde gennemføres. Dette 
vil overordnet bl.a. betyde at belægningen af banerne til 
denne aktivitet udlignes over tid. 

Aktiviteten er planlagt gennemført den 25. juni 2022 
– med første start kl. 5:30 på hhv. Blåvandshuk og Varde 
golfbaner. Interesserede kan følge aktiviteten på Golfma-
raton hjemmeside på Facebook – ”Danmarks Vestligste 
Golfmaraton”. Og sæt endelig kryds i din kalender – for 
det er en udfordring og anderledes men spændende 
golfoplevelse. 
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KLUBMESTERSKAB I SLAGSPIL 2021
Klubmesterskabet i slagspil blev afholdt den 18. og 19. 
september 2021. Der var 77 tilmeldte – præcis det samme 
antal deltagere som i 2020. Den markante forskel til dette 
års klubmesterskab i slagspil var dog, at kun 7 piger/da-
mer havde valgt at tilmelde sig. I 2020 var der dobbelt så 
mange, altså 14 pige-/damedeltagere. 

Klubmesterskaberne bliver afviklet i 10 rækker inddelt 
efter alder og køn. De 7 tilmeldte piger/damer kunne des-
værre kun samle til afvikling af en række, da rækkerne kun 
afvikles med minimum 4 deltagere. Veteran Dame ræk-
ken blev afviklet med 4 deltagere og de øvrige 3 tilmeldte 
havde ikke alderen med sig, de var desværre for unge, og 
kunne derfor ikke deltage. Klubmesterskabet blev derfor 
så afviklet med 74 deltagere – fordelt på 6 rækker.

De 5 rækker på herresiden var fordelt med 8 junior-, 
17 herre-, 8 midage-, 15 senior- og 22 veteranspillere. 
Veteranrækken hos herrerne bliver bare større og større 
år efter år. Måske det er fordi, de ved, at servicen er i top 
denne weekend. Klubmesterskabet er selvfølgelig en 
sportslig weekend med gode golfrunder, men også en 
rigtig hyggelig weekend, hvor frivillige hjælpere sørger 
for scorerapportering og baneservice ved hul 5 og 15, 
med bl.a. kaffe, kage, frugt, snolder og en lille en til at 
rette sigtekornet op med, hvis det skulle knibe lidt med 
det, og selvfølgelig en hyggelig snak. Derfor undrer det 
os også endnu mere, at der ikke er flere piger/damer, 
som har lyst til at deltage. Vi skal bare huske på, at vi ikke 
allesammen kan vinde – men at det er rigtig godt at være 
med og hvem skal vinderne ellers spille med og mod?

Klubmesterskabet afvikles således, at Senior- og 

Veteranrækkerne spiller 18 huller lørdag og 18 huller 
søndag. Junior-, midage- og dame-/herrerækken afvikles 
med 36 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen. 
Midage rækken spiller fra klubtee (tee 57/46), hvorimod 
junior- og dame-/herrerækken spiller fra back tee (60/52).

Senior herre blev vundet af Peter Skjærbæk med 157 
slag.

I Veteran dame-rækken løb Carina Stig med sejren 
med 175 slag foran sidste års klubmester Hanne Hansen.

Der var stor spænding i Veteran herre-rækken. Efter 
lørdagens runde var Per Christensen i front med 80 slag, 
efterfulgt af Lars O. Hansen med 81 slag og Peter Lykke-
Kjeldsen med 82 slag. De 3 gik sammen i førerbolden om 
søndagen og der var spænding til det sidste. Per havde 
ikke verdens bedst søndag, golfmæssigt, og måtte se sig 
slået af rivalerne. Kampen blev afgjort på hul 18 (i dette 
tilfælde Skoven 9), hvor Peter Lykke-Kjeldsen lavede 
birdie og Lars O. Hansen måtte nøjes med en par. Peter 
gik søndagens runde i 77 slag og vandt dermed Veteran 
rækken med 159 slag mod Lars O. Hansens 160 slag. Peter 
sikrede dermed også Lykke-Kjeldsen familien en plads på 
Klubmesterskabstavlerne i 2021.

Fra de ældste til de yngste. Det er dejligt, at der var 
8 junior drenge spillere med og der var tæt løb. Efter 
lørdagens to runder lå Alexander Thomsen med 167 slag 
og Oliver Grosmann Møller med 168 slag bedst placeret. 
Søndag trak Alexander det længste strå og vandt med 
249 slag foran Olivers 253 slag. 

I Midage herre-rækken havde Niels Pedersen valgt 
at deltage, trods at han har alderen til at kunne deltage 

Klubmestrene 2021: Alexander Thomsen (Junior drenge), Peter Lykke-Kjeldsen (Veteran herrer), Peter Skjerbek (Senior herrer), Niels 
Pedersen (Midage herrer), Peter Ankersø (herrerækken) og Carina Stig (Veteran damer).

FORTSÆTTES…

 MedlemsNyt · Oktober 2021 17



i Seniorrækken. Niels ”Bager” Pedersen vandt suverænt 
rækken med 224 slag. 

Herrerækken var godt besat med 17 deltagere - 6 spil-
lere i +handicap og lige så mange omkring handicap 0-1. 
Peter Ankersø og Rasmus Lykke-Kjeldsen startede første 
runde ud med 70 slag. Efter lørdagens 2 runder havde 
Peter Ankersø brugt 141 slag (70+71 slag) og de nærmeste 
forfølgere var nu Jacob Kiellberg Andersen, som lå med 
147 slag og Jakob Porsholdt Dam med 148 slag. Med 6 
slags forspring kom sejren aldrig rigtig i fare. Jacob Kiell-
berg spillede 3 stabile runder og beholdt 2. pladsen med 
221 slag stærkt efterfuldt af Rasmus Lykke-Kjeldsen med 
222 slag og Jacob Lykke-Kjeldsen med 223 slag. Peter 
Ankersø vandt sin 4. titel, som klubmester, efter 3 runder i 
samlet 216 slag.

For at finde de 6 klubmestre blev der slået både man-
ge gode og mindre gode slag. Der blev lavet 2 eagles, 144 
birdies, 1095 pars og så alle dem, som var værre. 1 slag var 
dog helt exceptionelt – det ultimative slag. 

Vores dejlige hjælpere var ikke blege for at snakke 
med de forbipasserende og give komplimenter – måske 
lidt på den jyske måde. Så da Lars Sparre Skjellerup lørdag 
slog sit slag mod flaget på Sletten 6, fik han da også 

en kommentar med på vejen, om at det var et fint slag. 
Lars syntes godt nok, at der skulle noget til at imponere 
dem, som stod og kiggede på, for det var da et helt godt 
slag. Holdet gik videre og det var først, da de kom op på 
greenen, at spillerne opdagede, at bolden var gået i hul – 
hvilket kunne høres på jubelbrølet fra holdkammeraterne.

Stort tillykke til Lars med hole in one og stort tillykke 
til de nye klubmestre.

Tusind tak til de frivillige hjælpere, som er med til at 
gøre weekenden til noget specielt og tak til alle jer spil-
lere, som med smil, hygge og en kæk bemærkning også 
gør det til en god weekend for hjælperne på sidelinjen.

Lars Sparre Skjellerup scorede hole in one under klubmester-
skaberne på Sletten 6.

Kør ind til

HENRIKS
AUTOSERVICE
Professionel service 
– også under fabriksgarantien

Henriks Autoservice ApS
Smedevej 19 · 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 15 19 55

Henrik Søndergaard
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info@ea-esbjerg.dk • www.ea-esbjerg.dk

• Tag
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KLUBMESTERSKAB I 
HULSPIL
Hulspil er ”den rigtige matchform”, i hvert fald hvis man 
kigger tilbage i golfhistorien, så kan man se, at hulspil 
var den oprindelige form for golfspil. Hulspilsformatet er, 
meget kort beskrevet for dem som ikke måtte vide det, to 
spillere mod hinanden og den som først vinder nok huller 
til ikke at kunne blive indhentet af sin modstander vinder. 
Et vundet hul tilfalder den, som kommer i hul på færrest 
slag på hvert enkelt hul.

I år var 3. gang der blev afholdt 2 klubmesterskaber på 
Breinholtgård - et i hulspil og et i slagspil.

Hulspilsklubmesterskabet strækker sig over en læn-
gere periode, hvor deltagerne selv skal arrangere tids-
punkt for afvikling af matcherne og mesterskabet blev så 
afgjort i et finalespil lørdag den 28. august og søndag den 
29. august.

Grundspillets 5 runder blev afviklet i perioden den 1. 
juni til den 23. august med 18 deltagere i herrerækken og 
6 deltagere i damerækken.

De 8 bedste herrespillere og de 4 bedste damespillere 
gik videre til slutspillet.

Herrerækken startede lørdag med kvartfinaler.
Jakob Porsholdt Dam vandt desværre uden kamp, 

da Allan Rasmussen blev forhindret i at møde op på 
grund af arbejde.

Klaus Aagesen vandt 5 & 3 over Morten Porsholdt 
Dam. Klaus lagde sig straks i spidsen og førte under hele 

runden med 3 – 4 ups. Morten fik aldrig rigtig gang i spil-
let og der var således ikke tvivl om sejren.

Jakob Kristensen vandt 3 & 2 over Jonathan Havndrup 
Sørensen. Det var en meget lige match på de første 9 hul-
ler, men på bag-9 trak Jakob fra og førte med 2-3 ups på 
de fleste huller og lukkede dermed matchen efter hul 16.

Jacob Kiellberg Andersen vandt med 2 & 1 over Ma-
thias Siig Mortensen. Det var en meget lige match og stil-
lingen var All Square efter 15 huller, men så vandt Jacob 
de to næste huller og sejren var i hus.

Søndag morgen var der så semifinaler i både dame- 
og herrerækken. 

Damerne lagde for med Dorte Omann og Nickie Mi-
chelle Stig i en match, hvor Dorte Omann vandt 3 & 2.

Den anden match stod mellem Elisabeth Frimodt 
Joensen og Pernille Porsholdt Dam. Elisabeth lagde hårdt 
ud og førte med 4 ups efter 4 huller, men med et delt 
hul på hul 5, fik Pernille sat en lille stopper for Elisabeths 
fremmarch og gode spil. Efter hul 6 begyndte Pernille at 
hente lidt ind på Elisabeth og fik reduceret føringen til 1-2 
up. Efter hul 17 var Elisabeth én up og da hun også vandt 
hul 18 – endte matchen med 2 & 0 i Elisabeths favør.

Herrernes semifinale stod mellem Jakob Porsholdt 
Dam og Klaus Aagesen i den ene match og Jakob Kristen-
sen mod Jacob Kiellberg Andersen i den anden. 

Klaus Aagesen vandt det første hul mod Jakob Dam, 
men derefter tog Jakob fat og førte resten af matchen 
med 2-4 ups. Jakob vandt matchen med 3 & 2.

I den anden match førte Jakob Kristensen hele runden 
og vandt sikkert med 5 & 4.

Finalen i damerækken blev en rigtig gyser. Elisabeth 
Frimodt Joensen mod Dorte Omann. Elisabeth vandt hul 
1 og hul 2 og holdt føringen til hul 9. Efter hul 9 var stil-
lingen All Square. Elisabeth førte på et par huller på bag-9 
men ellers var stillingen All Square og det var den også, 
da de nåede til hul 18. Dorte havde honnøren og slog bol-
den op på green, det samme gjorde Elisabeth og med to 
put til hver, var stillingen All Square efter 18 huller og der 
måtte omspil til på hul 18 – til glæde for tilskuerne. Dorte 
havde stadigvæk honnøren og lagde bolden på green, 
tæt ved hullet til et birdieput. Elisabeths bold ramte deri-
mod lige uden for greenen og blev liggende der. Dorte 
fik sin birdie og vandt matchen 1 & 0 efter 19 huller. Dorte 
fravristede Elisabeth titlen med rigtig godt spil og en vilje 
til sejr. Mega flot kæmpet, Dorte og stort tillykke med 
titlen som klubmester i hulspil.

I herrerækken var der knap så meget spænding. Jakob 
Porsholdt Dam mod Jakob Kristensen. Jakob Dam førte 
under hele runden med 2-3 ups og vandt matchen med 2 
& 1. Jakob Porsholdt Dam genvandt titlen og fik pokalen 
med hjem på hylden igen.

Det var en god og hyggelig weekend for spillere, 
caddies og tilskuere. På terrassen efter spillet blev der 
fulgt Europa touren på mobiltelefonerne og præmieover-
rækkelsen måtte udsættes til Rasmus Højgaards sejr var i 
hus ved Omega European Masters i Schweiz – så der var 
meget at fejre.

Vinderne klubmesterskaber hulspil - Stort tillykke til Jakob 
Porsholdt Dam og Dorte Omann.
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I forbindelse med diverse nedlukninger i vores samfund, 
og også indenfor mit erhverv som golfspiller, var det med 
glæde at der, som noget helt nyt i 2021, blev lavet en ny 
turnering, hvor det skulle foregå i simulator golf. Selve 
turneringen skulle afvikles i begyndelsen af året og for 
mit vedkommende blev de tre matcher spillet hos West-
Coast golf i Blåvand, hvor en af mine trofaste sponsorer 
har en trackman. 

Turneringen var opbygget sådan, at en sejr ville give 
wild card til Made in Denmark på Europatouren, der-
udover ville der også være spil om adgang til at spille 
Challengeturneringen, som skulle afvikles i Esbjerg på 
Marbækbanen i august måned. En helt ny måde at skulle 
forberede sæsonen på, og jeg havde virkelig forberedt 
mig godt og grundigt.

Desværre var det kun lige ved og næsten med at 
skulle spille Made in Denmark og adgangen til Challenge 
Tour glippede også desværre. Vi spillede tre forskellige 
baner og selvom simulator golf ikke er som golf i den vir-
kelige verden, var det alligevel en god oplevelse at prøve 
dette. Jeg kan derfor også kun anbefale medlemmer i 

Breinholtgård, til at booke tider i den opstillede Tee Box 
så man derved også kan forlænge sin golfsæson.

Når jeg kigger på min sæson 2021, er det desværre 
ikke blevet til det jeg havde håbet, da jeg gik ind i det 
nye år. Jeg havde et par gode turneringer i begyndel-
sen af året og kunne få fornemmelsen af at være med i 
toppen igen, men mine egen forventninger er langt fra 
blevet indfriet. I Spanien med Winter series blev det til to 
missede cuts, men i begyndelsen af maj blev det til en 4. 
plads i Lindbytvätten i Sverige, hvilket det også blev til i 
Himmerland ugen efter. Jeg havde især glædet mig til at 
skulle spille på Lübker, men efter pro-am deroppe var jeg 
nødt til at køre hjem med sygdom i kroppen. Mit immun-
forsvar har ikke været helt på toppen efter jeg har haft 
Corona i november 2020 og jeg kunne derfor ikke gen-
nemføre turneringen. I august er det blevet til et par 10. 
pladser i Fredrikshavn og i Ålborg, men året som helhed 
har ikke været optimalt. 

Visby Open 2021
I slutningen af september tog jeg mod øen Gotland på 

GOLFSÆSONEN 2021 
Mathias Gladbjerg

REVISION • SKAT • OUTSOURCING • RÅDGIVNING

Dokken 8
6700 Esbjerg

Tlf. 79 12 84 44
www.deloitte.dk

Esbjerg@deloitte.dk T L F . 7 5  4 5 4 0 8 0 · W W W . A - H S . D K 
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Sveriges østkyst, en lang tur, men en tur der var det hele 
værd! Visby Golf Klub er kåret til Sveriges bedste golf-
bane, og jeg så hvorfor!

Det var en turnering jeg sidste år valgte fra, men som 
Fredrik, vores greenkeeper på Breinholtgård, fortalte mig 
jeg måtte opleve! Fredrik er nemlig fra Visby. Det er nok 
det bedste jeg nogensinde har set en bane stå i stand 
med helt perfekte og hurtige greens, desuden var banen i 
sig selv en sand perle bygget op på klipperne helt ude på 
kysten. 

Turneringen derovre var desværre ikke, for mit ved-
kommende, den store succes, men banen har gjort så 
kæmpestort indtryk på mig, at det er den jeg vælger at 
skrive om her. 

Faktisk mødte jeg Fredrik og vores greenkeeper Jakob 
Borup derovre, Jakob havde nemlig valgt at bruge sin 
afspadsering på at tage med Fredrik til Visby, hvor Fredrik 
havde sørget for, at Jakob kunne være en del af greenkee-
per teamet før og under turneringen, så Jakob var en del 
af de 18 greenkeepere, som satte banen helt perfekt op til 
os! Det har garanteret været en oplevelse at se, hvordan 
teamet sætter Sveriges bedste bane op til en professionel 
turnering og jeg synes det var sindsygt cool, at man som 
greenkeeper bruger sin “fritid” på at rejse 10 timer væk, 
for at gå på arbejde et andet sted! 

Jeg kunne ikke lade være at være lidt stolt over, at vi 
har så engagerede medarbejdere på Breinholtgård, at 
man gør sådan for at lære nye ting om hvordan vi kan få 
den bedst mulige bane hjemme på gården! 

Jakob’s arbejdsdag under turneringen var fra 5-11 og 
da jeg i 2. runde havde starttid kl 11:30 spurgte han selv-
følgelig, om ikke han skulle gå caddie for mig. 

Det er altid en stor hjælp og det var virkeligt fedt at 
have ham med, desværre havde jeg den koldeste putter 
man kan forestille sig på en runde, hvor spillet ellers viste 
gode takter igen, og turneringen endte desværre med et 
misset cut. Men stadig en uge jeg tog hjem fra, med et 
smil på læben, fordi jeg var helt fyldt med fede indtryk!… 
Tusind tak til Fredrik og Jakob 

Jeg er flyttet til Fredensborg, hvor jeg nu bor sammen 

med min kæreste og det giver mig nogle gode betingel-
ser omkring transport til turneringer i Sverige. Det giver 
mig også mulighed for at træne med flere af mine kol-
leger, da en del bor i samme område. Min træning foregår 
stadig i Silkeborg og Kolding og jeg har også spillet for 
BGK divisionen i de tre weekender, hvor vi heldigvis har 
formået at blive i divisionen. 

I får lige lidt inspirationsbilleder fra Gotland og I er al-
tid velkommen til at kontakte mig eller Fredrik hvis I skulle 
få lyst til at besøge dette fantastiske sted. 

Rigtig god vintersæson til jer alle
Hilsen Mathias Gladbjerg 

Byens bedste service & priser!
Jeg kommer når det passer Jer.

Telefon 28 89 92 03
Kirkegade 12 A · 6800 Varde

Mathias Gladbjerg med caddie Jakob Borup i Visby Open.
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NYT FRA USA – JEPPE THYBO
Tredje år, ”Junior Year”, af min col-
legekarriere er nu i gang og det er 
skørt at tænke på, at jeg allerede er 
halvvejs, når det føles som om jeg 
tog afsted i går for første gang. Med 
det sagt så glædede jeg mig til at 
komme afsted igen efter en god lang 
sommer i Danmark, og var sindssygt 
spændt, eftersom turen nu gik til en 
ny skole og en ny stat. Efter 2 år på 
King University i Tennessee gik turen 
nu mod Rolla, Missouri og Missouri 
University of Science and Techno-
logy, så på mange måder føltes det 
som om jeg skulle afsted på ny, idet 
jeg igen skulle lære et nyt sted at 
kende og møde nye venner. Men alt 
i alt var jeg superspændt og kunne 
ikke vente med at komme afsted, og 
efter nu små to måneder i Missouri 
kan jeg kun sige, at jeg elsker at være 
her. 

Min nye skole er en rimelig stor 
skole med ca. 10.000 elever, så lidt 
en omvæltning fra de 1.200 på min 
gamle skole, og selve campus og 
området, er derfor også stort. Skolen 
er over 100 år gammel, men bygnin-
gerne og faciliteterne er rimelig nye, 
så det er et super fedt sted. Skolen er 
primært en ingeniørskole og faktisk 
en af de bedste ingeniørskoler i USA, 
så mange af eleverne, der går her, er 
meget skole- og karriereorienteret, 
hvilket også afspejler sig i, at det 
akademiske niveau er markant højere 
end det var på min gamle skole. Så 
det har kun gjort hverdagen mere 

presset, at skolen nu fylder mere 
og kræver mere tid, men jeg får det 
altid til at hænge sådan nogenlunde 
sammen. Skolen har også et football 
hold, hvilket jeg har været rimelig 
oppe og køre over, men desværre har 
weekenderne været optaget med 
golf, så jeg har lidt at se frem til efter 
sidste golfturnering. 

Jeg bor nu i lejlighed sammen 
med fire andre, én af dem spiller jeg 
golf med og de to andre er henholds-
vis fra Spanien og Tjekkiet. Heldigvis 
er de alle virkelig flinke og vi har 
det godt sammen. En anden ting er 
at skulle vænne sig til at lave mad, 
handle ind, gøre rent og alle de prak-
tiske ting, der følger med en lejlig-
hed. Dog er jeg glad for ikke at bo på 
skolen mere, da det er billigere, der 
er mere plads, og vi har adgang til 
udendørs pool og spa, som er blevet 
brugt rigeligt af gange. Derudover 

har jeg købt en cykel af min træner, 
som får mig transporteret til og fra 
skole. 

Golfmæssigt er mine nye hold-
kammerater superflinke, og vi har 
det rigtigt godt sammen. Pt. er vi 
9 på holdet, og samlet set har vi et 
rimeligt godt hold. Desværre har vi 
ikke helt levet op til det gode poten-
tiale i de første 3 turneringer, men 
personligt er det blevet til T-19, T-44 
og T-17 så det har ikke været helt 
skidt, men der er stadigvæk en del at 
arbejde på. Til dagligt træner vi på 2 
baner, Oak Meadow Country Club og 
St. James Golf Club, som er 2 baner, 
der ikke er noget specielt ved, men 
som ligger tæt på skolen og derfor 
er nemt for os at bruge. Til gengæld 
tager vi typisk rundt i området og 
spiller kvalifikationsrunder, og her 
har vi spillet nogle super fede baner. 
Vi har morgentræning hver mandag, 
onsdag og fredag kl. 5.45, så det, lagt 
sammen med skole og golftræning, 
gør, at hverdagene går hurtigt. 

Alt i alt så er jeg glad for min nye 
skole og glæder mig til de mange 
kommende turneringer samt alle de 
nye oplevelser, jeg får her i Missouri. 
Jeg har desværre ikke haft tid til rig-
tigt at opleve kulturen her i Missouri 
og få et glimt af, hvordan det afviger 
fra Tennessee, men jeg ved det nok 
skal komme. Til sidst vil jeg takke 
jer alle i Breinholtgård for at følge 
med i min collegetid, det er altid en 
fornøjelse at vende hjem og se alle 
de velkendte ansigter. Tusind tak, jeg 
håber I alle sammen har det godt og 
nyder de sidste runder golf på BGK, 
inden vinteren sætter ind. 
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DEJLIGT MED ET ”ALMINDELIGT” 2021 
- MEN HVOR BLEV DET AF? 
Efter et meget mærkeligt 2020 glædede vi os voldsomt 
til at komme i gang med et almindeligt år 2021 i Brein-
holtgård Erhvervsklub. Desværre rakte Corona langt ind i 
2021 og hvert arrangement vi havde planlagt, var stadig 
afhængig af om ”det var tilladt”.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Corona havde 
gjort sit til, at mange af vore medlemmer var pressede 
på økonomien og derfor var nødsaget til at melde sig ud, 
men heldigvis var vi også i den situation, at andre bød ind 
og gerne ville være med, så vi endnu engang kunne gøre 
en indsats for at samle penge sammen til ungdom og 
elite i Breinholtgård Golf Klub.

Vi sparkede 2021 langsomt i gang, da vi måtte vente 
med generalforsamlingen til det var tilladt at samles. Men 
herligt at være tilbage og ses med medlemmerne igen. 

Udover en forening til indsamling af støttemidler, så 
er Breinholtgård Erhvervsklub nok lige så meget et socialt 
netværk, hvor vi mødes i sociale sammenhænge og 
hygger om det som vi alle sammen er fælles om, nemlig 
golfen.

Vi sætter stor pris på vores mange medlemmer. Uden 
dem kunne vi ikke give støtte videre til Ungdoms- og Eli-
teafdelingen i Breinholtgård Golf Klub. Det er også skønt, 
at så mange bakker op om de aktiviteter som Erhvervs-
klubben planlægger. Arrangementer eller ej, så ville vi 
i bestyrelsen ikke kunne gøre det vi gør, hvis medlem-
merne ikke bakkede op om vores arbejde.

Som medlem i Erhvervsklubben, er du nemlig med 
til at sørge for, at der kan videregives midler til de unge 
og meget dygtige spillere i Breinholtgård Golf Klub. Med 
midlerne fra Erhvervsklubben får de bl.a. mulighed for at 
komme på træningslejre, få ordentlige træningsfaciliteter 
og klubtøj, så de på bedste vis kan udvikle deres talenter 
og repræsentere Breinholtgård Golf Klub i diverse turne-
ringer rundt om i Danmark og udlandet.

Håbet er, at det arbejde vi gør i Erhvervsklubben, kan 
være med til at bringe vore golftalenter langt indenfor 
golfsporten, og i sidst ende gøre dem til nogle rigtig gode 
golfspillere, der får mulighed for at blive professionelle, 
sådan som det lykkedes for Mathias Gladbjerg. 

Vi håber, at vort arbejde i årene frem vil give endnu 
flere medlemmer til Erhvervsklubben, så vi kan støtte 
endnu flere af Breinholtgårds talentfulde spillere. Det er 
skønt at se, at det arbejde vi gør, giver mening og hjælper 
talenterne godt på vej.

2021 i Breinholtgård Erhvervsklub er gået hurtigt og 
vi føler næsten, at vi er færdige med sæsonen inden vi 
fik begyndt. Til trods for det, vil vi i bestyrelsen fortsætte 
vores arbejde og vi ser med stor optimisme frem til, også 
i sæson 2022, at kunne samle midler og ikke mindst give 
”pay back” til vores mange medlemmer.

Kunne du tænke dig at vide mere om Breinholtgård 

Erhvervsklub og blive medlem, så tjek vores hjemmeside 
www.BGKE.dk, hvor du også kan se mere om medlemsbe-
tingelser og priser. Du er også velkommen til at kontakte 
vores medlemsansvarlige Jesper Vohs Nielsen på telefon 
21549190.

På bestyrelsens vegne
Breinholtgård Erhvervsklub

Heidi Birkelev

Tarp Byvej 32 · 6715 Esbjerg N
Tlf. 2172 1277

Mail: info@nielsenbiler.dk
www.nielsenbiler.dk
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EN RIGTIG GOD SÆSON I REGIONSGOLF!
Også i 2021 stillede Breinholtgård 
Golf Klub hold til deltagelse i den 
landsdækkende turnering i regions-
golf.

Vi har i 2021 været repræsenteret 
med et rekordstort antal hold, nem-
lig 11 hold fordelt på ABCD, Senior og 
Veteran. 

Turneringen startede tilbage i 
april 2021 og fortsatte til og med juni 
måned, hvor puljespillet blev afslut-
tet. Vi havde flere hold, der gik videre 
til slutspillet som blev afviklet hen 
over sommeren og frem til septem-
ber.

Ét hold nemlig B8-holdet be-
stående af Kent Thomsen, Dorte 
Omann, Per Wilton, Ole Byrresen, 
Nasko Atanasov og Heidi Birkelev 
formåede at gå hele vejen og vinde 
VEST-finalen. Den 26/9-21 spillede 
holdet Landsfinale på Fyn og vandt 
7-4 over Simons Golfklub fra Sjæl-
land. Bag-mærke og pokal var én 
ting, men at vinde over Sjælland var i 
sig selv en stor fornøjelse  …det er 
nu 2. gang på 3 år, at Breinholtgård 
har taget sejren og kan kalde sig 
landsmestre i Regionsgolf… ikke så 
ringe endda.

Regionsgolf er både en sjov, 
men også krævende turnering. Man 
spiller for holdet og matchen er ikke 
slut, førend den sidste bold er i hul. 
Det er helt op til holdets kaptajn at 
bestemme, hvordan holdet sammen-
sættes ud fra den bruttotrup man har 
til rådighed. 

Kaptajnens valg af spillere 
kan bl.a. afhænge af, om 
de, der er med i brut-
totruppen, spiller 
godt, om han-
dicap passer 
til modstan-
derne og 
derudover 
om der 
hives sejre 
hjem med 
det hold 
man har 
sat. Vinder 
holdet ikke, 
er det helt op 
til kaptajnen om 
han til den næste 
kamp vil vælge nogle 
andre spillere fra brutto truppen.

Sagt på en anden måde; ”Her 
handler det ikke kun om at være 
med”! Det er nemlig kun med sejre, 
at holdet kan komme videre fra pul-
jespillet til kvart- og semifinaler, for 
derefter at ende i landsdelsfinalen 
og til sidst i landsfinalen, hvor Vest 
spiller mod Øst.

Vi har netop gennemført en 

lille afslutningsturnering på 
hjemmebane for alle dem, 

der har deltaget i 
regionsgolf og nu 

glæder vi os til 
sæson 2022 

og håber at 
så mange 
som 
muligt 
melder 
til. 

Jo 
flere vi er, 

jo større 
mulighed 

er der for at 
vi kan stille hold 

og endnu engang 
bringe Breinholtgård på 

Danmarkskortet.
Tilmelding til turneringen er 

mulig fra oktober til januar 2022 og 
skal ske gennem Golfbox - så hold 
godt øje!

Ønsker du at høre mere om 
turneringen, er du velkommen til at 
kontakte koordinator Kent Thomsen 
(keth@hth.dk) eller medkoordinator 
Heidi Birkelev (birkelev@live.dk).
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GOLF OG REVY
Så blev det igen tid til årets golf og 
revy. En begivenhed der ses frem til i 
klubben.

Som ny golfer og medlem måtte 
man jo deltage i dette arrangement, 
der også viste sig at være en rigtig 
god oplevelse.

92 spillere mødtes til morgenmad 
kl. 8 i restauranten på Breinholtgård. 
Leif Fabricius, lokal revy guru, deltog 
og havde et lille underholdende 
indslag som opvarmning til aftenens 
begivenhed i Musikhuset Esbjerg. 
I restauranten summede der af liv, 
glæde og forventning om en dejlig 
dag. Der blev talt på kryds og tværs 
af holdene – nogen om sidste års 
begivenhed, sidste års vindere, for-
ventninger til holdenes præstation 
denne dag. Alle virkede til at have 
det ene for øje – at have en hyggelig 
og god dag omkring det vi alle kan 
lide; nemlig at spille golf.

Matchen, som var Stableford, 

havde gunstart kl. 9.30 på Skoven-
Sletten. Spillere, nye som ”gamle” var 
koncentrerede og gjorde deres bed-
ste. Efter 4-5 timer var alle færdige. 
Nogen få var misfornøjet og rigtig 
mange var glade. Der var tegn på at 
det havde været en god match.

Nu skulle der tælles point og 
vindere opgøres. 

Kl 18 mødtes hele forsamlingen 
i foyeren i Musikhuset, Esbjerg. Her 
blev vinderne hyldet og præmieret 
med fine præmier, inden vi blev 
bespist med lækker 3-retters menu. 

Igen var der en summen af snak, 
latter og skål. Stemningen var god. 
Vi var godt varmet op til aftenens 
forestilling med Esbjerg Revyen.

Trine Gadeberg, Jan Svarre, 
Farshad Kholghi og Gordon Kennedy 
stod for underholdningen de næste 
par timer i selskab af kapelmester 
Peter Bom. Skal da lige love for at 
Esbjerg By og fodboldklub fik en 
kommentar med på vejen. 

Alt i alt en rigtig god dag som 
bestemt er værd at gentage.

HOLE IN ONE 2021
Sletten Hul 6 Anders Simmelsgaard 28.02.2021

Ådalen Hul 2 Ole Færgemann 16.04.2021

Ådalen Hul 2 Søren Gravesen 06.05.2021

Sletten Hul 6 Per Wilton 15.06.2021

Skoven Hul 8 Peter Ankersø 20.06.2021

Skoven Hul 5 Ole N. Andersen 22.06.2021

Sletten Hul 4 Irma Larsen 25.06.2021

Skoven Hul 8  Jytte Olsen 26.06.2021

Sletten Hul 4 Hanne Guldager 29.06.2021

Sletten Hul 9 Peter Skjærbæk 17.07.2021

Sletten Hul 9 Bjarne Mikkelsen 13.08.2021

Ådalen Hul 2 Frank Andersen 01.09.2021

Sletten Hul 9 Jørgen Brinck 01.09.2021

Sletten Hul 6 Lars Sparre Skjellerup 18.09.2021

Ådalen Hul 4 Jørn Uth Jensen 12-10-2021
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AFSLUTNING PÅ ÆGTEPAR / SAMLEVER TURNERING 2021 
Lørdag den 25. september blev der i glimrende vejr af-
holdt afslutningsmatch i årets ægtepar/samlever turne-
ring.

Den gennemgående turnering
I 2021 kunne vi i kølvandet af Corona-pause, igen invitere 
til ægteskabs/samleverturnering. Ialt 39 ægtepar/samle-
vere har deltaget i årets turnering.

Igen i år har turneringen været præget af god stem-
ning, socialt samvær og gode matcher, hvor der spilles 
mod andre par med nogenlunde samme handicap. Der 
er dermed lagt op til jævnbyrdige matcher, hvor det ofte 
er marginaler, der afgør vinderne af de enkelte matcher. 
Således er 4 af 7 grupper afgjort på intern match, mellem 
hold, der har fået lige mange point.

Så godt som alle matcher er afviklet til tiden, og det er 
matchledelsens overordnede indtryk, at det er gået rime-
ligt smertefrit med at få aftalt og afviklet matcherne.

Resultater af selve turneringen, samt afslutningsmat-
chen kan ses under "Turneringer" på www.bggc.dk

Vi ønsker vindere og runner up’s tillykke og ønsker de 
øvrige deltagere bedre held næste sæson.

Afslutningsmatch
Der var tilmeldt i alt 28 par til afslutningsmatchen. Des-
værre måtte nogle melde mere eller mindre fra i sidste 
øjeblik.

Vi mødtes til velkomst og introduktion af dagens 
matchform i klublokalet kl. 12:00

7 hold i A-rækken gik ud på Skoven/Sletten og 7 hold i 
B-rækken gik ud på Sletten/Ådalen.

Der var stærkt pres på banen, så der blev minimale 
muligheder for at gå ud på flettetider. Alle blev dog 
færdige så betids, at det lykkedes at være samlet igen til 
aftenens festmiddag kl. 19:30

Festmiddag
Aftenens tre retters festmenu blev suppleret med god 
stemning, hyggeligt samvær og spædet fornuftigt op 
med vin, øl og vand.

Efter hovedretten var der præmieuddeling for såvel 

den gennemgående turnering og dagens turnering samt 
nærmest flaget. Vi takker pro-shoppen og restauranten 
for gode sponsorpræmier, så der også blev lidt klappe-
præmier.

Matchledelse
Bente og Henning og Jette og Per har siden hhv. 2009 og 
2010 udgjort matchledelsen. Vi finder tiden inde til at give 
stafetten videre og opfordrer derfor til, at efterfølgere 
melder sig på banen og efterlyser derfor interesserede, 
der vil udgøre den fremtidige matchkomite.

Ingen meldte sig umiddelbart, men nogle lovede 
senere at ville vende tilbage. Det ser vi frem til. :-)

Gennemgående turnering
Gruppe 7 Point
1. Lone og Henrik Haumann  8
2. Bitte og Niels Peter Mackeprang 8
Gruppe 6
1. Lisbeth og Holger Olesen 8
2. Annette og Hans Peter Hansen 7
Gruppe 5
1. Kerstin og Brian Olesen 7
2. Mette Axelsen og Johan Lorentzen 6
Gruppe 4
1. Merete Mikkelsen og Steen Holzmann  8
2. Kirsten Hansen og Jørgen Sørensen  8
Gruppe 3
1. Lone og Leif Rasmussen  6
2. Gitte og Peter Meyer Hansen  6
Gruppe 2
1. Annelise og Søren Lysgaard 8
2. Karin Tofte og Erik Pedersen 7
Gruppe 1
1. Heidi Birkelev og Robin Thybo  6
2. Iben og Steen Nybo  6

Afslutningsmatchen
B-Rækken, Sletten/Ådalen
Tættest flaget
Sletten hul 9 damer   Ingen på
Sletten hul 9 herrer Per Østergaard 2,23
Holdspil
1. Helle og Per Østergaard /

Bente og Henning Vestergaard 77 slag
2. Lisbeth og Allan Baun / 

Bitte og Niels Peter Mackeprang  81 slag
A-Rækken, Skoven/Sletten
Tættest flaget
Sletten hul 9 damer Lone Rasmussen 9,37
Sletten hul 9 herrer  Ingen på
Holdspil 
1. Iben og Steen Nybo / Tina og Jimmy Larsen 73 slag
2. Karin Tofte og Erik Pedersen /

Lone og Leif Rasmussen 75 slag
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GREENKEEPERS REVENGE
Så blev det endelig den 9. oktober 2021 og årets begiven-
hed Greenkeepers’ Revenge sponseret af Menu, Hjerting 
kunne løbe af stablen.

Så venter vi…

Alle 105 spillere mødte forventningsfulde op, og i god 
tid før starttidspunktet var der stuvende fuldt omkring 
putting green, hvor Pernille Dam i vanlig god stil bød 
velkommen, for derefter at give ordet videre til Breinholt-
gårds One & Only turneringsleder Niels Erik. I høj sol og 
ingen vind informerer Niels Erik spillerne om holdforde-
lingen og spilleformen, og godt ”klædt” på med dessiner, 
begav holdene sig nu afsted. Men hovsa, vi skulle ikke 
spille Skoven/Sletten… Næhhhh greenkeeperne havde 
da snedigt flettet hullerne sammen til en helt anden sløjfe 
end vi kender, og vi skulle endda ned på det – for mange 
– hemmelige sted, nemlig Par 3 banen, hvor højrehån-
dede spillere spillede med venstrehåndsudstyr og vice 
versa

Tak til Niels Erik

Vi blev i det hele taget udsat for alverdens udfor-
dringer på den nyanlagte Par 76 bane: spil med junior-
udstyr – hvilket var OK for os lidt mindre høje personer 

 – vandslanger på tværs af green, andre teesteder end 
sædvanligt, dæk & spyd som spærrede for hullet, drilske 
hulkopper, hul i bunkers, gennemførelse af et enkelt hul 
bagvendt, antal huller osv. osv.

I højt humør kom alle i klubhuset, og kl. 19.00 satte 
vi os til bords ved Trih og Lin´s flot pyntede borde, og 

kort efter en lille velkomst ved Klaus. Vi nød en lækker 
3-retters menu, mens DJs sørgede for musikken. Imel-
lem retterne skulle vi jo til det alvorlige – nemlig at kåre 
vinderne. 

4. pladsen med 74 slag gik til hold 24
• Hanne Johansen
• Karin Ebbesen
• Jacob Kiellberg Andersen
• Claus-Henrik Hvid Jørgensen
3. pladsen med 73 slag gik til hold 07
• Janet Atkinson
• Tina Larsen
• Michael H. Lykke-Jensen
• Martin Stenstrup
2. pladsen med 73 slag gik til hold 25
• Hanne Hansen 
• Ulla Kappel
• Henrik A. Hansen
• Jannick Brunsgaard
1. pladsen med 71 slag gik til hold 13 
• Karin Tofte
• Joan Valeur
• Jan Hansen 
• Jesper Fries
Vinderholdene blev præmieret med flotte gavekurve 

sponseret af Menu i Hjerting. 

Vinderne grenkeepers revenge

Stor tak til Menu – uden jer gik det ikke.
Der var også et par andre vindere; da holdene på 

henholdsvis 12. og 24. pladsen vandt gavekort lydende på 
”Rettigheden til at deltage i frivilligt arbejde i Breinholt-
gård Golf Klub i 2022”  vi glæder os max. til at se jer � 

Langsomt, men sikkert, kom der fut i dansegulvet og 
vi festede lige til kl. 01.00ish.

Stor tak til Greenkeeper-teamet for kæmpestor indsats 
med planlægning og etablering af banen.

Og på vegne af festudvalget skal lyde en stor tak til 
alles festlige og glade deltagelse gennem match og fest; 
vi glæder os til at se jer næste gang.

Klaus, Helle & Mette
Frivillige i BGK
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ORDENE FRA JUNIORUDVALGET
NYT NYT NYT - intet er så skidt, at det ikke er godt for no-
get andet. Det har vi også måtte erfare i Juniorudvalget, 
hvor der det sidste år er sket en del udskiftning - nogle 
medlemmer er enten flyttet eller har haft behov for at 
hellige sig andre projekter i livet. Det har de fleste nok 
bemærket, og med nye kræfter bag roret, er der nye tiltag 
undervejs. 

Vi har derfor fået ny formand ved navn Christel. Chri-
stel skal fremadrettet være med til fortsat at sikre et godt 
samarbejde i klubben, og til at drive værket, når juniorud-
valget tager fat i alle afskygninger. 

Juniorudvalget består i dag af både nye og “gamle” 
kræfter, så vi stadig har vores diversitet. Udskiftning på 
enkelte poster sker derfor dynamisk. Efter ændringerne 
finder vi altid fodfæstet igen. 

Vi anser det fortsat som vores fineste opgave at fast-
holde et hyggeligt samvær på tværs af køn og alder som 
et must i Juniorafdelingen. Først og fremmest, skal det 
være sjovt at gå til golf, men ikke kun sporten er vigtig, vi 
synes ligeledes det er vigtigt, at spillerne elsker at komme 
i klubben. 

I bestræbelserne på dette, havde vi i foråret nogle af 
de store juniorer på et ”junior- & begyndertræner kursus”, 
så de kan assistere trænerteamet under træning i junior-
afdelingen – Det er gået rigtig godt, og mange af de lidt 
ældre juniorer tager nu fat og hjælper i afdelingen. Dette 
tiltag blev lavet, så også de større spillere, ville blive ved 
med at synes, at træning og golfsporten både er sjovt og 
spændende. Feedbacken på kurset fra de store juniorer 
har været fantastisk, og tiltaget vil derfor helt sikkert være 
et af de punkter, som vi vil arbejde videre med i fremti-
den. 

Golf for de mindste: Vi har i junior afdelingen fortsat 
projektet Troldene
Micro golf er golf for de mindste, som Asger Lund er tov-
holder for. Der leges golf, på nogle helt andre måder end 
man før har gjort - så fortvivl ikke – hvis I ser en flok børn, 
der har det sjovt nede i en bunker enten med at grave 
bolde op og ned eller bygge sandslotte. Derudover kan 
I også risikere at støde på en mand pakket ind i kæmpe 
klovnedragt, som børnene skyder til måls efter. Tænk 
blot, at det er Asger og hans slæng der hygger sig. I er 
altid velkomne til at kigge forbi og lege med eller tage en 
snak med os om projektet. 

Man kan starte hos Troldene, når man er 4/5 år og 
opefter, men det forventes at der er voksne til stede, da 
det er ikke nemt for træneren, at koordinere og holde 
styr på en flok af de små, når der skal kigges på blomster 
eller frøer, og der samtidig er en der skal ind og besøge 
toilettet, så her er der brug for lidt voksen-hjælp i form af 
bedsteforældre eller far og mor.

HJÆLP! 
Men det er ikke kun hos de mindste, vi gerne vil have 

hjælp af forældrene. Her skal der lyde en ros til langt de 
fleste forældre, der gerne hjælper til. For i den periode, 
hvor juniorerne træner benhårdt for at blive frigivet og 
komme med ud på den ”store” bane, er vi helt og holdent 
afhængige af, at få hjælp til at gå med rundt, tælle og 
nogle gange holde modet oppe, da selv par-3, banen, 
godt kan være lidt uoverskuelig i starten. 

Når man først er frigivet, og skal på ”den store” bane, 
så er der brug for forældre der vil træde til og hjælpe 
som markør. Vi sammenligner ungernes fremskridt, men 
følelsen man som voksen har, når man lige får kørekort 
- så er der naturligvis stadig et stykke vej til at være helt 
selvkørende. 

Vi, der er i juniorudvalget, prøver efter bedste evne at 
hjælpe alle de skønne unger - både i deres op- og nedtu-
re, men da dette er ikke nogen SFO-ordning, og alle vores 
medlemmer af juniorudvalget er hængt op af andre ting 
også, så er der et ekstremt stort behov for forældrehjælp.

Når vi går og taler med dem i forbindelse med træ-
ning og turneringer, så får vi afklaret mange små spørgs-
mål. Oftest er humøret højt, og de hygger enormt godt 
sammen, ligesom at de også ser frem til træningen og det 
sociale i den forbindelse. Vi favner også de unger, som en 
gang imellem har en off-day af den ene eller anden årsag, 
hvad enten det skyldes golf eller bare livets strabadser, så 
er det vigtigt for os, at de er trygge nok til at dele deres 
oplevelser med os. 

Turneringer
Vi har hen over året afholdt en del forskellige turnerin-
ger og arrangementer i juniorregi. I den forbindelse kan 
eksempelvis nævnes åbningsturneringen sponsoreret af 
restauranten på Breinholtgård, generationsturnering og 
en turnering mod erhvervsklubben. 

Derudover har vi haft “spil med en ven”, der er en 
turnering, hvor juniorerne kan invitere venner med ud til 
golfklubben, så de også kan prøve kræfter med sporten 
og mærke sammenholdet hos juniorerne. 

Desuden spiller vi også den gennemgående interne 
juniorturnering “Junior Open”, som er en turnering, alle 
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juniorspillerne kan deltage i. Turneringen forløber over 
hele sæsonen og inddelt i forskellige rækker efter han-
dicap, så der spilles på par-3 banen også (C-rækken). Der 
afsluttes hver gang med fællesspisning og præmieover-
rækkelse. 

Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være spon-
sor for denne turnering eller en anden turnering/arrange-
ment i juniorafdelingen, så tag endelig kontakt til os, også 
hvis man kunne have en interesse i at få sit navn/logo på 
juniortøjet. Vi deltager og er synlige ved rigtig mange 
turneringer rundt i regionen - Så det er god reklame.

Husk altid lige at nævne vores fantastiske Erhvervs-

klub, som støtter junior og eliten i vores klub. Uden 
Erhvervsklubben kunne vi ikke tilbyde juniorerne den 
sublime træning, turneringer og løbende arrangemen-
ter som afholdes over året, og som bidrager til, at vi kan 
holde spillerne i klubben. Det er vi meget taknemmelige 
over - dermed ikke sagt, at vi ikke stadig vil gøre, det vi 
i juniorafdelingen kan, for at vinde den interne pokal i 
vores turnering mod Erhvervsklubben.

Juniorafdelingen er en afdeling, hvor der er fuld fart 
på. Vi er i skrivende stund, ved at tilrettelægge vinterens 
aktiviteter og udfordringer, så sammenholdet beholdes 
også selvom vejret ændrer sig. 

BYD VELKOMMEN TIL TROLDENE FRA BREINHOLTGÅRD
Har I mon lagt mærke til de mange 
børn rundt på golfbanen? De lærer 
golf gennem leg. Juniorafdelingen 
har sat et nyt projekt i gang for de 
helt unge golfspillere. Golf for 4 - 
11årige blev tidligere omtalt som 
mikro-golf. Nu er de unge spillere 
omkring denne aldersgruppe en del 
af ”Troldene fra Breinholtgård”. Et 
navn som børnene kan forholde sig 
til og synes er sjovt. Træningen tager 
udgangspunkt i leg og vi vil ofte 
bevæge os ind i en troldeverden hvor 
vi leger os gennem træningen.

Som en del af ”Troldene fra Brein-
holtgård” er der altid garanti for en 
masse leg, sjov, hygge og selvfølgelig 
golf. Golfen bliver gennem forskel-
lige spil, lege og aktiviteter leget ind 
sammen med masser af grin og ikke 
mindst et fantastisk kammeratskab.

Billede: troldeleg + troldeleg1
Asger Lund Nielsen (ansvarlig for 

troldene) fortæller, at man som Trold 
i Breinholtgård hurtigt bliver en del 
af et fællesskab fyldt med sjov, og 
hvor der udleveres både trolde-med-
lemskort, trolde-drikkedunke m.m. til 
alle børn, der har lyst til at lege med.

Er du en tur på par3-banen en fre-
dag eftermiddag, vil du måske møde 
billeder af fx gorillaer og zebraer på 
fremrykkede teesteder samt bånd 
om nogle af hullerne. Det er fordi 
troldene spiller stjernejagt på par-3 
banen. Her øver de sig i at få bolden 
inden for ringen på 5 slag og samler 
stjerner alt efter hvor mange gange 
det lykkedes. Når stjernekortet er 
fyldt, bliver sværhedsgraden tilpasset 
og stjernejagten kan begynde igen.

Nogle gange har vi de helt små 
spillere ude at spille jungletræf. Her 
træder børnene ind i et jungleuni-
vers, hvor de skal klare forskellige 
jungleopgaver samt spille par 3-ba-

nen. Her kan der opleves junglefod-
spor mellem hullerne og børn der 
fx går som gorillaer til næste hul. 
Jungletræf er altså en aktivitet for de 
nyeste og yngste børn. Konceptet 
danner rammen for, at børn i golf 
introduceres til det at spille turnering FORTSÆTTES…
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på en sjov, simpel og legende måde. Til hvert træf spilles 
der efter konceptet ”junglegolf” og så sluttes der af med 
at alle får en guldmedalje. Børnene griner og får slået 
mange gode golfslag imens de er på besøg i jungleverde-
nen.

Samme tid som jungletræf, afvikles der Super-6 for 
de lidt større spillere. Det er et samarbejde, hvor flere 
klubber på skift lægger anlæg til afholdelsen. Super-6 er 
en samlet betegnelse for de spilkoncepter, der spilles til 
disse ungdomstræf. Et træf varer cirka 3 timer og består 
typisk af en fælles opvarmningsaktivitet, en sjov turnering 
og en fælles afslutningsaktivitet. Følgende er eksempler 
på hvilke spilkoncepter, der kunne udgøre Super-6: Drive, 
Pitch & Putt, Four-Ball, Speedgolf, Snoregolf, Scramble, 
DGU Short Game, Golfbanens Hævn og Greensome.

Tag godt imod os og kig forbi hvis du er nysgerrig på 
at møde os eller se os træne. Vi mødes ved flagstangen 
hver tirsdag klokken 16.30-17.30 - og de der har lyst mø-
des igen fredag klokken 15.30-16.30. Måske har du nogle 
gode golf-fif til os. 

WEEKENDTUR 2021
Breinholtgaards Juniorafdeling tager 1 gang om året på 
weekendtur – I år var ingen undtagelse.

Igen i år havde vi lagt weekendtur samme weekend 
som RAJT (RIbe Amt Junior turnering) i Kaj Lykke Golf-
klub, så vi kan få så mange spillere med som muligt. RAJT 
bliver på den måde en del af programmet.

Turen gik i år til Rødding Idrætscenter, hvor der er 
mange fede faciliteter – herunder svømmehal. Børnene 
boede i hytter, og der blev hygget med golf, svømning og 
leg til langt ud på natten. 

Derudover sendte vi en del af spillerne til Lillebælt, 
hvor der skulle spilles D-tour. De øvrige juniorer spillede 
samtidig golf i Vejen. Selvom juniorerne skulle meget 
tidligt op, så var servicen hos Rødding Idrætscenter i top, 
fra kl. 4.00 stod man klar med fuld morgenmad med æg, 
bacon og det hele. Det faldt i meget god jord hos spil-
lerne.

Minigolf med forhindringer.

Fra skrot  
til nyt smykke! 
Vi elsker at smede 
unikke smykker  
- gerne af dit  
gamle guld. 

Vi tager imod alle  
opgaver store som små.

Vi sætter en ære i  
godt håndværk og 
respektfuld håndtering  
af dine personlige 
smykker. 

Alt laves lokalt  
og forlader ikke 
værkstedet.

Kom ind og få lavet 
en skitse af dit helt 
personlige og unikke 
smykke.

Ægte håndværk
fra eget værksted

Kirkegade 18. 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 88 25. Email: butik@guldsmedien.dk

www.guldsmedien.dk
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Det absolut vigtigste ved weekendturen er hyggen, og 
derfor blev der naturligvis tændt op i grillen så alle kunne 

blive fordret af. Når nu man som barn er hjemmefra, så 
skal der gå lidt campingstemning i den. 

Om aftenen blev der hygget med spil og slappet af 
med kage sodavand. 

Selvfølgelig er godt vejr ikke en forudsætning for en 
god weekendtur, men det hjælper da på det.

Efter en lang nat med sene sengetider, så stod vi sam-
let tidligt op igen søndag for at komme til RAJT. Igen var 
det ikke ungerne, der var mest pressede over manglen på 
søvn. 

Alt i alt kan vi se tilbage på en superweekendtur med 
både hygge, golf og træningen i fokus, klar mangel på 
søvn og en røvfuld hygge. 

Vi glæder os allerede til næste år.
Bedste hilsner fra juniorudvalget.

RIBE AMT JUNIOR TOUR - RAJT
Ribe Amt Junior Tour eller bedre 
kendt som RAJT, er en holdturnering, 
hvor der spilles på 6-8 forskellige ba-
ner i løbet af sæsonen, som afsluttes 
på Breinholtgård den første lørdag i 
oktober. 

Juniorturneringen RAJT kan man 
spille, så snart man bliver frigivet til 
den store bane, så selv dem med 
handicap 54 kan være med. Ligele-
des er der heller ikke nogen alders-
grænser, hvorfor sammenholdet 
og diversiteten i lige netop denne 
turnering er unik. 

Turneringen er opdelt i 5 ræk-
ker, og der bliver uddelt point for 
placeringerne. Alle rækker spiller om 
bruttopræmier, som giver 1 point. 
Spillerne får præmier for deres gode 
indsats, men de samlede point går til 
klubben. Efter hver match overræk-
kes vandrepokalen til den klub, som 
har samlet flest point på netop den 
matchdag. 

Man starter i D-Rækken - hvor der 
spilles 9 huller, og nogle af delta-
gerne er helt ned til 8-9 år gamle. 
Når spillerne rammer handicap 36, 
begynder man at spille 18 huller. 

Når man starter, får man hjælp 
til at lære reglerne, så man kan lære 
dem stille og rolig, og på en god 
måde. De yngste får også en voksen 
med rundt, til at holde styr på både 

slag, tempo og det gode humør - Det 
gælder både i C- og D-rækken. Hver 
klub skal hver gang bidrage med mi-
nimum 1 markør. Så RAJT er på alle 
måder en hyggelig turnering, hvor 
alle klubber forventes at bidrage til 
fællesskabet.

I år har vi haft ca. 20 Juniorspillere 
med fra Breinholtgård Golf Klub. Det 
er vi ret så stolte over, at vi som klub 
kan rumme, at de yngste og nyeste 

spillere også får lov til at deltage i 
turneringer. 

I år løb Kaj Lykke golfklub med 
den samlede pokal, og vi blev samlet 
nr. 3 efter Varde Golfklub. Vi har haft 
en blanding af store og små med, 
og vi er meget glade for, at vi har så 
bred en deltagelse. Vi håber på, at vi 
næste år kan snuppe pokalen med 
hjem igen.

4 glade gutter.
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BREINHOLTGÅRD ERHVERVSKLUB

A/S Erik Andersen
ART Service
BO BEDRE

Botjek Center Sydvestjylland
Breinholtgård Golf Klub

Carnegie
Dansk Plast A/S

Danske Bank
Deloitte

EmCare Sundhed ApS
Estate Robin Th ybo - Esbjerg

ESVAGT A/S
FC Consult Esbjerg ApS
Golfstore Breinholtgård

Handelsbanken
Hans Sme’

Hotel Dagmar, Ribe
Hytech Personnel A/S

Jesper’s Gardiner
JMP holding ApS

Jyske Bank
Lund Skilte

Lørdagsesserne
Nordea

Nordic Fish A/S
PauLis A/S

Rambøll Energy
Renitt ApS

Raaby Revision ApS
Seacabin A/S

Slik for Voksne
SYDBANK

Team Freight 
Ugeavisen Esbjerg

Valeur Holding, Esbjerg ApS
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

VR Holding 
World Marine Off shore A/S

VI STØTTER UNGDOM OG ELITEN
I BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB

Ønsker også dit fi rma at være medlem af Breinholtgård Erhvervsklub 
– kontakt da formand Robin Th ybo på mobil: 4091 6964, mail: rth@estate.dk

eller medlemskontakt, Jesper Vohs Nielsen på mobil: 2154 9190, mail: jvn@bgke.dk


