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Da denne sæson startede i november 2020, stod vi midt i Coronapandemien og dertilhørende forsamlings-
forbud. 

Greenkeeperne og de frivillige hjælpere i greenkeepergården fik sidste år tildelt Erik Knudsens Fortjeneste 
Plakette for deres store og helt uovertruffen indsats på banen og på BGK’s anlæg generelt. 

Ærgerligt at de ikke selv kunne være til stede og at der ikke var flere deltagende ved generalforsamlingen, 
som kunne høre anerkendelsen og dermed også have mulighed for at tilkendegive deres taknemmelighed 
med en klapsalve. 

Baneanlægget 
Erik Knudsens Fortjeneste Plakette har nu hængt i greenkeepernes frokoststue det sidste år og det har hel-
digvis ikke været en sovepude. 

Vedligeholdelsen og udviklingen fortsætter og vi har haft en fantastisk bane igen i år. Kulden i foråret for-
sinkede væksten i græsset, men så snart der kom lidt sol og varme til, stod greens og fairways igen super-
godt og flot.  

Greenkeeperne og de frivillige gør en kæmpe indsats og som tidligere nævnt, så ser man dem næsten ikke. 
I næste sæson vil vi dog forsøge at give greenkeeperne nemmere arbejdsforhold. Hver 3. uge vil der være 
lukket en bane/sløjfe ad gangen, 3 dage om ugen, indtil kl. 9. Det vil sige, at der f.eks. er lukket om tirsda-
gen på Skoven, onsdag på Sletten og torsdag på Ådalen – indtil kl. 9. Arbejdsgangene og opgaverne bliver 
ændret, der vil blive topdresset og prikket oftere og da det sker hyppigere, vil det ikke genere spillet væ-
sentligt og med denne løsning om at lukke banerne på skift, forsøger vi at genere jer golfspillere mindst 
muligt. 

I vinter blev der fældet rigtig mange træer. Mange kommenterede på, hvor åbent det var blevet, men langt 
de fleste træer var ammetræer og skulle egentligt have været fjernes for længe siden. De blivende træer har 
fået mere plads og har nu vokset sig godt til. 

I foråret fik vi lavet toilettet på Skoven hul 5 færdigt og snart pønser vi på, at finde tid og midler til at lave 
et toilet magen til på Ådalen 5 – vi håber, at det står færdigt til sæsonstart, men der er jo mange andre pro-
jekter i gang og det vil Fredrik fortælle os mere om lidt senere. 

Vi har indkøbt hjertestartere - med leveringstid - som er tiltænkt ophængt ved de to toiletter ude på banen. 

Det var også i foråret, at padelbanerne blev anlagt. Padelbanerne ligger flot ind i naturen/skoven og det gi-
ver et dejligt liv og god aktivitet.  

Nu har vi haft en sæson til at komme i gang med padelbanerne, lære spillet lidt bedre at kende og komme 
ordentligt ind i systemet omkring bookning. Så nu er vi klar til at tilbyde jer/vore medlemmer et medlem-
skab til padelanlægget, hvor du som BGK-medlem får mulighed for at tilkøbe padel-medlemsskab til en 
meget fornuftig pris. Mogens arbejder på højtryk for at finde den rigtige løsning.  

Da padelbanerne blev anlagt mistede vi det gamle hul 9 på par 3-banen og vi vil selvfølgelig genskabe par 
3-banen, så der, som tidligere, er 9 fornuftige huller.  

Vi har i sidste uge haft besøg af vores banearkitekt, Jonathan Gaunt og et team, som han ofte arbejder sam-
men med. Jonathan udstikker ideerne og Waldemar sørger for, at puklerne og/eller kanterne bliver, som de 
skal være. 
Efter min beretning vil Fredrik fortælle mere om planerne for vinteren og den nærmeste fremtid og Fredrik 
skal for øvrigt hente Jonathan i Billund igen i aften, når generalforsamlingen er ovre. 

Ny i Golf 
Par 3-banen er blevet flittigt brugt igen i denne sæson. 

Corona satte skub i medlemstilgangen allerede i 2020 og den er fortsat ind i 2021. 

Medlemstilgang kommer ikke af sig selv og er ikke en selvfølge. Ifølge DGU er der 32 klubber i Danmark, 
som ikke har haft medlemstilgang i 2021.  

Vi har i løbet af de seneste to år haft omkring 250 personer hele vejen igennem Ny i Golf forløbet og en 
stor del er medlemmer i dag. 
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Kaj har hilst på dem ALLE - og der er ingen tvivl om, at alle, eller i hvert fald langt de fleste, har følt sig 
mere end almindelig velkommen. Med Kajs ro og mulighed for at kunne være til rådighed de fleste dage, 
har vi kunne tilbyde en unik start på golfkarrieren for mange. 

En normal onsdag på Breinholtgård  

Imens Kaj går en runde på Par 3-banen, laver introduktion til par 3-banen eller sørger for slagprøver, sør-
ger Ruth på hendes fantastiske rolige måde at afholde Onsdagsmatch. Onsdagsmatch med op til 92 delta-
gere. Ruth tager sig stille og roligt af præmieoverrækkelsen, hvor vinderne bliver præmieret og hvor de nye 
”frigivne golfspillere” får en hånd og et stort tillykke. 

Ruth og Kaj, I har gjort det forrygende – og det kan I slet ikke betvivle med den flotte ”hilsen”, som I fik 
IGEN i år af spillerne, som deltager i Onsdagsmatch. 

Ruth og Kaj kæmpestor tak for jeres indsats og for jeres fantastiske måde at være på. 

I har haft en stor stab af frivillige hjælpere, som også har gjort en stor indsats og til jer skal der også lyde 
en stor tak. Også en stor tak til Frank og Klaus for at have undervist alle de nye medlemmer og fået dem 
godt i gang. 

Efter så utrolig mange timer i indsatsen for BGK Ny i Golf, har Ruth og Kaj valgt at stoppe. 

2 par meget store sko skal udfyldes i sæson 2022. Det vil vi forsøge at gøre ved, at reorganisere Ny i Golf, 
Onsdagsmatcherne, Fastholdelse og Rekruttering, så flere får andel i ansvaret og opgaverne dermed også 
bliver mere overskuelige for den enkelte. 

Jeg forestiller mig, at vi skal lave en lille organisation på 3-4 frivillige, som skal varetage de overordnede 
opgaver omkring Ny i Golf – og selvfølgelig stadigvæk med den store hjælp, der er fra endnu flere frivil-
lige til alt det praktiske. 

Derudover kunne vi tænke os at finde måske 4 frivillige, som 2 og 2 kunne varetage Onsdagsmatcherne. Så 
er man ikke afhængig af, at det er hver onsdag. 

En ting er at få nye medlemmer ind i klubben, men det vigtigste er nærmest at kunne fastholde dem. Der 
har Kaj igen været god, han har kendt jer alle og har forsøgt at samle jer, så I har kunnet lære nye spille-
makkere at kende. Vi skal fortsætte nogle af de gode tiltag, som Kaj har sat i søen og finde på nyt - og for-
håbentligt med Kaj i en rolle. 

Rekrutteringen forestiller jeg mig skubbes i gang ved, at vi har fået så mange nye medlemmer, som har nye 
familierelationer og venner. Vi som har spillet golf i mange år, har jo spurgt vores omgangskreds igen og 
igen, om de ikke skal i gang med at spille golf – så de relationer er ved at være opbrugte, men med denne 
bølge af nye medlemmer - og nogle i en anden aldersklasse - er der forhåbentligt potentiale til at stabilisere 
medlemsantallet i de kommende år. 

Men selvfølgelig skal vi fortsætte rekrutteringsarbejdet på flere fronter med hyggelige arrangementer stilet 
mod forskellige grupper – og det vil vi gøre.  

Hvis du kan se dig selv som medlem af sådan et team, må du meget gerne give dig til kende. 

Frivillige  
Med mange nye medlemmer, kan vi måske også få mange nye frivillige hjælpere. Vi har allerede mange 
trofaste frivillige hjælpere, som vi er rigtig glade for, men vi vil rigtig gerne have flere med.  

Vi har så mange ideer og ønsker til, hvad der kan/skal ske på Breinholtgård, så de frivillige hjælpere er me-
get værdifulde og kan hjælpe med nogle af de ting, som greenkeeperne måske ikke kan nå eller arrangere 
aktiviteter, som er med til at skabe et godt klubliv – der er mange muligheder. 
Du kan læse om, hvordan du bliver frivillig i BGK i klubbladet/MedlemsNyt, som lige er udkommet. 

Vi har lige i disse dage udnævnt de første ”Frostinspektører”, som skal være behjælpelige med, i løbet af 
vinteren, at tjekke og vurdere om banen skal lukkes på grund af frost – og hvornår den kan åbnes igen.  

Vi har et ønske om at have et ”Serviceteam”, som på lørdage og søndage i højsæsonen skal være behjælpe-
lige både ved 1. teested og i lobbyen, hvis der er spørgsmål og udfordringer. 

Starterfunktionen vil kunne afhjælpe tvivlsspørgsmål i forbindelse med rettigheder for starttider og fletteti-
der.  
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Tidsbestilling 
Vi har igennem sæsonen forsøgt at optimere antallet af starttider, ved at sammenlægge 2-bolde lørdag og 
søndag mellem kl. 7 og 13. Det gør vi både for at få et bedre flow på banen, men også for at kunne tilbyde 
endnu flere muligheden for at komme ud og spille golf.  

Ingen ville sætte spørgsmålstegn ved det, hvis de var i Spanien eller Tyrkiet, men noget tyder her på, at 
ikke alle synes, at det er en god ide og udebliver eller framelder sig starttiden. 

I Corona-tiden blev vi fritaget for at bekræfte vores tid på skærmene i lobbyen. Den fritagelse er ovre og vi 
skal hver gang, vi spiller en runde golf bekræfte vores tid, inden vi går ud på banen. 

Vi er opmærksomme på No Shows, altså spillere som ikke møder op til den bestilte tid. De tider, som ikke 
bliver brugt, kunne bruges af en anden spiller.  

Med det stigende medlemsantal har vi behov for at have fokus på belægningen af banen og ”ubrugte tider” 
er blot spild af gode muligheder for at have endnu flere glade golfspillere på banen.  

Så “No Shows” er “No Go”. 

BGK er mer’ end golf 
Vi er i dag omkring 1.400 medlemmer i Breinholtgård Golf Klub. Det er lige omkring 100 flere end for et 
år siden. Vi håber, at I bliver i mange år endnu, men det er nu også rigtig godt, at tendensen er således, at 
de mange nye medlemmer har fået gennemsnitsalderen nedad. 

DGU oplyser, at gennemsnitsalderen på alle golfspillere i Danmark er kommet ned på 55 år. Mogens og 
jeg mener at have regnet os frem til, at vores gennemsnitsalder i BGK er lidt lavere end de 55 år – nemlig 
54,63 år.  

Den nye mængde af golfspillere, aldersfordelingen og den måde som samfundet er på i dag, har indvirk-
ning på fordelingen af Klub afhængige og Klub uafhængige. 

Klub uafhængige bliver en større og større del af medlemmerne på landsplan. Vi forsøger dog stadigvæk i 
Breinholtgård Golf Klub at tilbyde aktiviteter for alle – det kunne jo være, at vi ramte noget, som de Klub 
uafhængige også kunne tænke sig at deltage i – og det gør vi fordi, at vi stadigvæk mener at ”BGK er mer’ 
end golf” og at vi ved fællesskab får nogle gode oplevelser og en dejlig klub at være i. 

Vi er også helt bevidste om, at der skal være plads til alle, både dem som ønsker at deltage i sociale arran-
gementer og dem som ikke ønsker det. 

Greenkeepers Revenge har været et af de helt sjove arrangementer i år. Som ordene siger, så er det ”Green-
keepernes hævn”. Den dag hvor meget lidt er, som det plejer. Det var en fantastisk dag med sjove ”forhin-
dringer” og mange forskellige udfordringer på banen og så med fest om aftenen. 

Juniorudvalget 
Juniorudvalget har ændret holdopstilling i løbet af sæsonen og nu har vi fået Christel Hebsgaard Skaarup 
ved roret – og med god hjælp fra de erfarne, som blandt andet dig, Claus, så kører det allerede rigtig godt. 
Der er stadigvæk stor aktivitet i juniorafdelingen og for knap 3 uger siden blev der afholdt Ryder Cup med 
holdkaptajner og hulspilmatcher for knap 40 børn – det er da skønt. 

Regionsgolf 
Regionsgolf har også gjort det godt i år og mange har deltaget. Regionsgolf henvender sig til folk, som 
gerne vil spille hulspil og være med på et hold. Vi har haft 11 hold med i år og et enkelt hold blev landsme-
stre. Tilmeldingen til næste års Regionsgolf er allerede åben i Golfbox. 

REHAB golf 
Vi har i bestyrelsen arbejdet på en ny aktivitet – REHAB golf. Rehab golf er for personer med fysiske han-
dicap. Rehab golf vil være en ugentlig træning og spil på par 3-banen, hvor man mødes og få et socialt fæl-
lesskab. 
I øjeblikket afventer vi Dansk Handicap Forbund og Esbjerg Kommune for en afklaring på, hvornår pro-
jektet aktiveres i vores område. Golf Gavner og kan måske gøre en forskel her. 
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TeeBox 
På sidste års generalforsamling fortalte vi, at TeeBox’en ville ankomme og blive opstillet i ugen umiddel-
bart efter. Der blev afholdt introduktionsweekend og kort derefter blev Corona restriktionerne skærpet og 
alle indendørssportsgrene blev lukket ned. Nedlukningen varede helt ind til sommer, så det har været en 
hård opstart for TeeBox. 
Det er faktisk rigtig sjovt at spille simulatorgolf. TeeBox afholder introduktionsweekend den 27.-28. no-
vember 2021, så der har du muligheden for at prøve det og finde ud af, om det kunne være dit supplement 
til golf i den mørke tid – og husk at sætte dig ind i priserne, inden du mener, at det er for dyrt.  

Tak for indsatsen 
Stedet her er i udvikling og forsøger at tilpasse sig tiden. Golf er jo en nobel sport i hvert fald en gammel 
sport, hvor tingene var i orden og vi vil stadigvæk gerne værne om de gamle golftraditioner, samtidig med 
at vi følger med tiden. Der er lidt med dresscode og etikette på banen og omkring klubhuset, som vi alle 
har lært om i vores ”golfopdragelse” – og vi har alle lært, at vi hilser på hinanden. Golf er en gentlemans 
sport og hvis vi alle følger ”spillets regler” og vi yder hinanden gensidig respekt både på banen og uden for 
banen – så har vi fundet et helt fantastisk sted at være. 

Vi har en god bane, gode faciliteter, en Pro-Shop med et stort udvalg og gode trænere og en restaurant, 
som kan sørge for flæskestegen. Hvad kan vi forlange mere. 

Jeg vil gerne sige en stor tak for det gode samarbejde på hele ”Gården”. Jo mere vi arbejder sammen jo 
bedre går det.  

Tak til Janet, Frank og Klaus – tak for i år – og næste klubarrangement er jo jeres -Nisseturnering den 5/12, 
som vi glæder os til.  

Tak til restauranten, som har travlt med maden – dem må vi takke dernede. 

Stor tak til greenkeeperne for endnu en fantastisk sæson på BGK’s anlæg. I skulle bare vide, hvor mange 
roser I får fra både BGK-medlemmer og greenfee-spillere. 

Men for at vi kan have så gode faciliteter, baneudvikling og gode greenkeepere, så skal vi også have en 
god og lydhør baneejer. Sisse, tusind tak for godt og behageligt samarbejde igen i år. 

Breinholtgård Golf Klub har heldigvis mange frivillige og med jer frivillige, kan vi være med til at holde 
gang i ideerne og udviklingen – så bliv endelig ved og tusind tak for indsatsen i år. 

De næste frivillige jeg vil takke for indsatsen, er mine bestyrelseskolleger – tak for i år. 

Og til slut – Mogens. Sikke meget du må stå igennem – med mig altså. Tusind tak for samarbejdet – det 
går jo egentlig meget godt. 

 

Tak til alle jer fremmødte og tak for ordet. 

Pernille Porsholdt Dam, Formand 
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Følgende områder udgjorde BGK ORH-indsatsområder i 2021:  

 Fortsat introduktion til og understøttelse af indføringen af nyt World Handicap System (WHS) 
 Bedre anvendelse, efterlevelse af samt generel opdatering og forenkling af BGK samlede regelsæt 

for lokale regler 
 Spilletempo - spillehastighed og at lukke igennem på banen (”Lukke(igennem)loven”)  
 Overholdelse af fletteregler imellem de tre sløjfer 
 Støtte til ”Baneservice” – med fokus på starthjælp/starter i perioder med maksimal belastning på 

banen 
 Anvendelsen af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens – især i forårs- og efterårs-

månederne, samt  
 Fortsat bidrage til at BGK-medlemmer spiller golf med det rette handicap  

Golfsæsonen 2021 – og dermed også golfregelsæsonen 2021 - startede reelt allerede meget tidligt i 4. kvar-
tal 2020, hvor der blev gennemført en åben ”Golfregeljulekalender”. BGK-medlemmer kunne via dette til-
bud opnå yderligere kendskab til golfreglerne. 

Denne aktivitet fik igen megen positiv omtale, og vil blive gentaget i december 2021, naturligvis ”krydret” 
med spørgsmål vedrørende de nu ikke længere nye handicapregler gældende fra 1. januar 2021. 

Introduktion til og indførelse af World Handicap System (WHS)  
I modsætning til hidtidige sæsoner skulle der primo 2021 ikke gennemføres den traditionelle ”Årsrevision” 
af alle medlemmers golfhandicap. Baggrunden herfor var indførelsen af WHS fra og med 1. januar 2021. 

Som det vil være bekendt valgte Dansk Golf Union tilbage primo 2019, at udsætte indførelse af WHS alle-
rede fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021. Udsættelsen blev derfor udnyttet til gennemførelse informations-
aktiviteter i relation til WHS via specielle informationsfoldere, BGK Nyhedsbreve, ORH-hjemmeside og 
ikke mindst Klubbladet i efteråret 2020. 

BGK ORH har kun kendskab til ganske få fejl i fortsættelse af den gennemførte elektroniske konvertering 
af handicapdata fra før årsskiftet 2020/2021 og implementeringen af WHS. I det omfang BGK ORH har 
fået kendskab til evt. fejl, er de blevet indrapporteret og rettelserne er efterfølgende blevet gennemført ved 
Golfbox mellemkomst. 

BGK ORH kan i lighed med tilsvarende udvalg i andre danske golfklubber konstatere, at indførelsen af 
WHS er gået godt, på trods af begrænsningerne i relation til at kunne kommunikere direkte til klubbernes 
medlemmerne via møder og lignende, som konsekvens af de COVID19 relaterede begrænsninger for at 
kunne samles. 

Hvorvidt der primo 2022 skal gennemføres en eller anden form for ”Årsrevision” er endnu uklart. I så fald 
vil alle medlemmer naturligvis blive informeret herom. 

Efterlevelse af fletteregler og spilletempo på banen/sløjferne generelt 
Hvis man skal sige noget godt om COVID19 så er det helt sikkert, at langt de fleste danske golfklubber i 
2020 oplevede en positiv vækst i antallet af medlemmer, hvilket i vid udstrækning er fortsat i 2021. Et for-
øget antal medlemmer = flere golfspillere på BGK-anlæg. 

BGK ORH har som konsekvens heraf, og i samarbejde med BGK Baneudvalg, i 2021 haft fokus på over-
holdelse af fletteregler og spilletempo. Tiltagene med formelle Startere og Marshalls der kan støtte og vej-
lede både medlemmer og gæstespillere i forbindelse med start og fletning imellem sløjferne, har generelt 
været en succes. Konklusionen er set fra BGK ORH side, at BGK medlemmer er blevet rigtig gode til at 
respektere både starttider og gældende fletteregler. 

BGK ORG vil i samarbejde med BGK Baneudvalg også have fokus på disse emner i sæson 2022. 

Målsætningen for sæsonen/året 2021 er i vid udstrækning blevet opfyldt. Der er dog fortsat er et stort be-
hov for i sæson 2022 at arbejde med 
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 Løbende opdatering og bedre anvendelse/efterlevelse af BGK lokale regler generelt samt yderli-
gere forenkling heraf 

 Spilletempo på og fletteregler imellem de tre sløjfer 
 Anvendelsen af pitchfork hhv. opretning af nedslagsmærker på greens – især i forårs- og efterårs-

sæsonerne, og  
 Fortsat at bidrage til at BGK-medlemmer spiller golf i henhold til de gældende golfregler, bl.a. via 

Regelaftner og lignende. 

Stort set alle regelsæt er blevet efterlevet af klubbens medlemmer og greenfeespillere på banen. Der har i 
sæson 2021 kun været gennemført behandling af en større regelrelateret hændelse på Breinholtgård Golf 
Klub. Dette peger på, at man udover at følge både golf- og ordensreglerne, også i højere og højere grad ta-
ger hensyn til hinanden på banen, og ikke mindst, at evt. opståede uoverensstemmelser løses i mindelighed 
på lavest mulige niveau inden man forlader golfbanens område. Men når man er mange på golfanlægget, så 
stiller det krav til alle om at efterleve især flette- og ”lukke igennem” reglerne. Det vil Banekontrollen via 
startere og Marshalls hjælpe alle med at efterleve. 

Øvrige aktiviteter 
Udover ovenstående har BGK ORH igen i 2021 bl.a. via BGK Klubblad og udsendte ”Nyhedsbreve” for-
søgt at motivere til at anvende pitchfork bedre og mere, og at hjælpe hinanden med at bruge pitchforken! I 
morgen er det måske dig, der bliver generet af et nedslagsmærke i din puttelinje, som din spillepartner 
valgte ikke at rette op i går!  

Derudover har udvalget løbende opdateret og iværksat midlertidige lokalregler, opdateret klubbens ”Dress 
Code” samt løbende gennemført opdateringer af regler for banens brug, specifikt i relation til anvendelse af 
gældende regler for at flette imellem de tre sløjfer. 

ORH-udvalget 
Udvalget består ved udgangen af sæson 2021 af Kim Meyer (udvalgsansvarlig), repræsentant for ”Klubber 
i Klubben”, Eliteudvalget, Juniorudvalget, Jørn Schultz (Baneudvalgsformand), Kaj Pedersen med frue 
(Ruth) (”Ny i Golf”) og Peter Plauborg der fortsat er i gang med uddannelsen til Regelansvarlig i BGK. 
Planen er at Peter Plauborg om muligt fra og med sæson 2022 overtager ansvaret for udvalget.  

Tak for sæson 2021  

På udvalgets vegne  
Kim Meyer 
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Året startede allerede i februar med de første begyndere, og så gik det slag i slag. 

160 nye golfere har været til introduktion, og startet på golfkørekortet. 

Der er nogle få som er faldet fra undervejs, da de fandt ud af at golf måske ikke var noget for dem allige-
vel, men resten har fuldført, og næsten alle er blevet nye medlemmer i vores klub. 

Hcp 36+ match 
I år har vi haft hcp 36+ match hver tirsdag, og det har været rigtigt populært for de nye, at starte med at 
spille match der. Alle har nogenlunde samme hcp, og man finder et netværk. Når hcp så kommer under 36 
kan man ikke deltage mere. 

Så helt sikkert at det fortsætter næste år. 

Onsdagsmatch. 
Onsdagsmatch kører jo næsten på rutine, med mellem 50 og75 deltagere hver onsdag. Der har været en 
jævn strøm af nye, som er blevet hjulpet igennem de første matcher, af øvede golfspillere. I starten var det 
hele udendørs på grund af Corona restriktioner, men det gik rigtig fint selv om det var lidt koldt at vente på 
præmieuddeling. 

Hjælpere 
Uden mange gode hjælpere, kunne det hele ikke lade sig gøre. De har været utroligt stabile hver onsdag i 
hele sæsonen 

Så en stor tak til dem.  

2022 i Ny I Golf. 
Det er planen at vi stadig skal fortsætte den gode udvikling, med nye golfere. Men der vil også blive arbej-
det mere med rekruttering, og fastholdelse af medlemmer. 

Mig selv. 
Da jeg er på valg, har jeg besluttet ikke at genopstille. 

Det har været 4 fantastiske år i bestyrelsen, med masser af nye bekendtskaber. 

Den sidste tid har der været lidt for mange bump på vejen, og da det har været knapt så sjovt som tidligere, 
er det nok en god ide at stoppe. 

Stor tak til mine bestyrelseskollegaer, og ikke mindst Mogens for samarbejdet. 

 

Ny i Golf 

Kaj Møller Pedersen 
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Juniorudvalgets opgave er at skabe et golf-og ungdomsmiljø, hvor alle børn og unge i klubben har mulig-
hed for at udvikle deres golfspil gennem træning, leg og spil. 
Juniorudvalget ønsker at skabe rammer for juniorerne på Breinholtgård Golf Klub, så alle har mulighed for 
at deltage i fællesskabet med golfspil, venskaber og sammenhold. 
Juniorudvalget lægger stor vægt på den sociale relation juniorerne imellem, samt bredden. 
Det skal være sjovt og lærerigt at være en del af juniorafdelingen, samtidig skal der være mulighed for ud-
vikling, både som golfspiller og som menneske.   

Visionen er med juniorbredden at skabe elite 
Det forsøges at skabe muligheder for de juniorer, der med stor vilje, samt arbejds- og træningsindsats, ud-
vikler deres talent og bliver dygtige golfspillere. 
Juniorudvalgets største opgave er at skabe rammerne på en sådan måde, at alle juniorer bliver en del af fæl-
lesskabet, både i afdelingen og af Breinholtgård Golf Klub og på denne måde får følelsen af klubånd. 
Det er vigtigt at juniorerne lærer golfreglerne, men det er lige så vigtigt at lære etikettereglerne i klubben 
og på golfbanen generelt, så man som ungt menneske kan begå sig på alle golfbaner. Vi kan være stolte af 
vores juniorer, for de er nogle fantastiske ambassadører for Breinholtgård Golf Klub. 
Vigtigst af alt for os er, at vores juniorer vil værdsætte den støtte vi får, og de muligheder vi har. 
Det er sundt at lære, at man skal yde for at nyde.  

Troldene på Breinholtgård 
Er for de helt små golfspillere i alderen fra 4 - 10 år. Hos Troldene læres golf spillet gennem leg, hygge og 
sociale arrangementer, samt spil på par-3 banen. Troldene afvikler Trolde Open, hvor der er kamp om po-
kalen. 
Asger Lund Nielsen er tovholder for Troldene, Jungletræf og Super6, og sammen med vores større junio-
rer, gennemføres Troldenes træning. 

TAK til Asger Lund Nielsen og alle juniorer, juniortrænere, der yder en indsats, for at Troldene føler sig 
unikke på BGK.  

Juniordagen  
På Breinholtgård er, traditionen tro, fredag. Fredage fra april til oktober er der, hvor sammenholdet og ven-
skaberne skabes gennem golfrelaterede arrangementer. Fredagsmatcherne gennemføres med forskellige 
matchformer og gennemgående turneringer. 
Juniorerne er repræsenteret i alle aldre, fra Trold til de ældste juniorer og der spilles på alle niveauer og 
derfor afvikles fredagsmatcherne både på stor og lille bane, så juniorerne bliver blandet og spiller med for-
skellige. Fredag er også dagen, hvor der afvikles prøver i forbindelse med frigivelse til stor bane og i år er 
der endnu en stor flok der er blevet frigivet - TILLYKKE.  

Der er i år på fredage, ligeledes blevet afviklet Spil med en ven, Sommersjov og boldopsamling i søen på 
Skoven hul 2 og 7.  

TAK til Maria Hjorth for hver fredag at styre køkkenet, så alle Trolde og juniorer får lidt godt til mave og 
gane. TAK til Claus M. Pedersen og Allan G. Christensen for at stå for matcherne.  

Junior Open  
Er en gennemgående turnering, der afvikles på juniordagen en gang i måneden. Der spilles i 4 rækker, da 
Troldene parallelt med Junior Open afvikler Trolde Open. 
Vinderne af årets vandrepokaler er i A-rækken Mikkel Olsen, B- rækken Nicholaj Simonsen, C-rækken 
Christian Lundgaard og i Trolde-rækken Christian Nielsen. 
STORT TILLYKKE til jer alle.  TAK til Rebekka Bathum for at være tovholder på Junior Open.  

Match mod Erhvervsklubben 
Blev i år afviklet lørdag den 14. august, hvor der var ca. 25 deltagere og hvor juniorerne endnu et år kunne 
stille vandrepokalen på juniorafdelingens hylde i pokalskabet. 
TAK til Erhvervsklubben for en hyggelig dag, vi glæder os til at tage kampen op igen i 2022.  
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RAJT - Ribe Amts Junior Tour 
Er den bedste turnering vi kan tilbyde vores juniorer. Da der i denne turnering er fokus på sammenhold og 
gode golfoplevelser. 
Man kan som junior deltage i denne turnering fra den dag man bliver frigivet. Der spilles i 5 rækker, ræk-
kerne A til D og PLUS rækken, som er for de 19 til 24-årige. Der er i år afviklet 6 matcher, de første afvik-
let under Coronarestriktioner og de sidste matcher afviklet helt i RAJT ånden, med fællesspisning og fælles 
præmieoverrækkelse. 
Vi afsluttede, traditionen tro, på Breinholtgård Golf Klub med en fantastisk dag, en smuk bane og servicen 
i top, men vi kunne desværre ikke stille pokalen på vores hylde, da den skulle med Kaj Lykke Golfklub 
hjem. 
TAK til alle spillere for at bakke op om denne turnering, og TAK til alle forældre og bedsteforældre, der 
har hjulpet i forbindelse med RAJT. 
TAK til Jesper Mølleskov Pedersen og Rebekka Bathum for den store indsats, som tovholdere på turnerin-
gen og fantastisk at I er klar igen, når turneringen løber af staben i 2022.  

D-tour 
Er en turnering, der afvikles over 6 spillerunder, hvor de 4 bedste runder er tællende. 
Breinholtgård Golf Klub har i turneringen været flot repræsenteret i 2021, hvilket også betød at vi var flot 
repræsenteret i finalerunden, Super Cup, som fandt sted i efterårsferien på Breinholtgård. 
STORT TILLYKKE til Mikkel Olsen, Oliver G. Møller, Mads S. Bolding og Victor Groth. 
Tak til Claus Mølleskov Pedersen, som har været tovholder på D-tour i år. 

Danmarks turneringen for ungdom 
Er en mulighed for spillerne (U25) for at konkurrere på højt plan, og som har ambitioner om at udvikle de-
res golfspil til højest mulige niveau. 
Danmarksturneringen for ungdom er en integreret del af den samlede Danmarksturnering, på lige fod med 
herrer/damer - seniorer, veteraner og superveteraner, det er dog muligt at mikse holdene mellem piger og 
drenge. Der spilles på Danmarksturneringens fastlagte spilleweekender.  

Der har været tilmeldt 3 x juniorhold i Danmarks turneringen for ungdom fra Breinholtgård Golf klub, som 
desværre alle fik kamp til stregen og derfor måtte vi sande, at vi rykkede ned med 1. og 2. holdet og 3. hol-
det forblev i Kvalrækken. 
Men dette stopper ikke juniorerne på BGK og derfor vil der fremadrettet også være hold med fra Breinholt-
gård i Danmarksturneringen for Ungdom. 
TAK til de 3 holdkaptajner Simon Tingberg, Allan G. Christensen og Claus M. Pedersen.  

Makker Cup  
Er en makkerturnering for alle til og med 24 år og med handicap på 36 og nedefter. I Makker Cup er der 
fokus på sjov og samspil og hvor der er mulighed for at dele golf spillet med en man kan lide at være sam-
men med. 
I år har Breinholtgård Golf Klub været repræsenteret med et hold, Mads M. Pedersen og Emma M. Peder-
sen, men vi håber på, at vi i sæson 2022 kan stille med flere makkerpar. 

West Coast Masters  
Er Breinholtgård Golf Klubs Junior - ynglinge ranglisteturnering, som i år blev afholdt for 12. gang og i år 
med SRIXON som hovedsponsor. 
I år var der 61 deltagere. Dette er en turnering, hvor vi som klub kan vise, hvad vi kan, dette gælder både 
som arrangører og med de spillere som er med. I år deltog 9 juniorer fra Breinholtgård. 
For at en sådan turnering skal blive en succes, kan dette ikke ske uden frivillige hjælpere og der skal derfor 
lyde en stor TAK til både store og små hjælpere.  
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Weekendtur  
Weekendturen blev i år ikke stoppet af Corona, så fredag den 11. juni mødtes 21 glade juniorer på Brein-
holtgård. En god blanding af store og små, som blev fordelt i busser og biler, hvorefter turen gik til Rød-
ding Centeret. Weekenden bød på svømmehal, rundbold, EM-fodbold, træning og spil i Vejen Golfklub, 
bowling, D-Tour på Golfklubben Lillebælt og RAJT i Kaj Lykke Golfklub. Alle juniorer kom glade og 
trætte hjem søndag den 13. juni.  

TAK til Maria Hebsgaard Hjorth, Claus Mølleskov Pedersen, Morten Vesterskov Erlandsen, Vibeke 
Schultz og Jørn Schultz for at være med til at give vores juniorer en skøn weekend fuld af golf, hygge og 
leg.  

Sommersjov  
Sommersjov blev i år afviklet lidt anderledes end tidligere, da denne omgang Sommersjov var uden over-
natning, men vi havde nogle fantastisk sjove dage. 
Fredag bød på Træning med Frank og Klaus, speedgolf, forskellige konkurrencer og natgolf. 
Lørdag mødtes vi alle, både juniorer og Trolde, og igen var der juniorer at finde på hele anlægget, for der 
var træning, match, padel og til Troldene var der i dagens anledning en hoppeborg, som de kunne boltre sig 
i. 

Klubmesterskab 2021  
Alexander Thomsen vandt i år klubmesterskabet foran Oliver Grosmann Møller og Hjalte Hebsgaard 
Hjorth. Juniorerne var flot repræsenteret til klubmesterskaberne. Desværre blev pigerækken på grund af 
manglende tilslutning ikke afviklet, men vi håber det lykkes til næste år. Til klubmesterskaberne var der 
skarp konkurrence, men samtidig rigtig god stemning. 
STORT TILLYKKE til Alexander Thomsen. 

Efterårsmatchen 
Blev afholdt lørdag den 30. oktober og afviklet som Ryder Cup, hvor vores to hold blev guidet flot igen-
nem spillet af vores to holdkaptajner, Jakob Dam og Jacob Kiellberg. 
Der blev spillet Foursome slagspil og Best ball som hulspil. De mindste spillede på par-3 banen, samt dy-
stede i forskellige andre discipliner. 
Ryder Cuppen blev vundet kneben af holdkaptajn, Jakob Dam og hans spillere, STORT TILLYKKE. 
Vi var 74 til spisning, så der skal lyde en stor TAK til forældre og bedsteforældre for opbakningen til Ef-
terårsmatchen.  

TUSIND TAK til Camette for alle de flotte huer og TAK til vores 2 holdkaptajner.  

Årets junior 2021  
STORT TILLYKKE til Oliver Grosmann Møller, som fortjent blev kåret som Årets Junior. 
Årets Junior er valgt ud fra mange kriterier, så som:  

 Repræsentation af klubben 
 Opførsel i klubben og samspil med de andre juniorspillere.  
 Hjælper de yngre spillere i klubben og er et godt forbillede.  
 Spiller golf på et fornuftigt plan og deltager i turneringer i og uden for klubben.  
 En spiller der, alene, eller sammen med andre skaber gode resultater for sig selv og klubben.  

Årets Junior vælges i et samspil mellem juniorudvalget og trænerteamet, hvor Frank til Efterårsmatchen 
fremhæver nogle af de ting der særligt er lagt mærke til gennem året for Årets Junior.  
I år pegede pilen til sidst på Oliver. Oliver modtog en Wilson tourbag, broderet med Årets Junior 2021, en 
statuette med indgraveret årstal, samt et gavekort på 500 kr. til Proshoppen. 
KÆMPE TILLYKKE til Oliver G. Møller. 
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Årets ildsjæl  
I Juniorafdelingen er Årets Ildsjæl igen blevet kåret, valget faldt i år på Claus Mølleskov Pedersen, som har 
været juniorafdelingens ankermand i denne sæson. Claus har kæmpet hele sæsonen for at holde sammen på 
juniorafdelingen efter uventede frafald i udvalget. Claus har guidet, både store og små gennem en lidt an-
derledes sæson. Claus står altid klar med en hjælpende hånd og opbakning. Claus har et hjerte der brænder 
for Juniorafdelingen på Breinholtgård. 
STORT TILLYKKE til Claus Mølleskov Pedersen.  

Vinteraktiviteter  
I juniorafdelingen er der altid fart over feltet, dette gælder også i vintermånederne og vinteraktiviteterne er 
af forskellig karakter. 
Der er film & pizza aften, fysisk træning hos EmCare, 16+ golfdag og ishockeykamp, lørdags træning med 
efterfølgende spil på banen, julehygge, skøjtetur, golfture på andre baner, intern vinter-cup og madlavning 
med An,  

Der er altid en flot opbakning til disse aktiviteter og det er godt at se, at sammenholdet i juniorafdelingen 
vægtes højt også når det ikke er golf spillet der er i højsæde. 
TAK for opbakningen til store og små.   

Sidst med ikke mindst   
TUSIND TAK TIL ERHVERVSKLUBBEN for den store støtte og opbakning til juniorafdelingen. 
Denne støtte gør juniortiden til noget helt unikt i Breinholtgård Golf Klub, da støtten åbner op for nogle 
fantastiske muligheder, både når det gælder træning, turneringer og socialt samvær.  

Der skal ligeledes lyde en STOR TAK til Jesper Munksgaard Pedersen og Jesper Mølleskov Pedersen, for 
deres indsats i juniorafdelingen. Jesper Mølleskov Pedersen forlod juniorudvalget i foråret, hvor Allan 
Grosmann Christensen også forlod formandsposten. Allan Grosmann Christensen har valgt at indtræde i 
udvalget igen her i efteråret og Jesper Mølleskov Pedersen fortsætter også i kommende sæson som tovhol-
der for RAJT.  

TAK til Mogens Mikkelsen for at være med til at guide og hjælpe og altid være klar med hurtige svar, 
TAK til Restauranten og Proshoppen for den store fleksibilitet og hjælpsomhed. 

STORT TAK til det fantastiske Juniorudvalg: Claus Mølleskov Pedersen, Asger Lund Nielsen, Rebekka 
Bathum, Frank Atkinson, Maria Hebsgaard Hjorth, Morten Vesterskov Erlandsen og Allan Grosmann 
Christensen, som alle yder en kæmpe frivillig indsats, så alle, fra Trolde til store juniorer, bliver tilgodeset i 
de planlagte aktiviteter og alle føler sig som en del af fællesskabet i juniorafdelingen på BGK.  

 

Christel Hebsgaard Skaarup  

Formand 
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BGK Elite sæson 2021 – blev på trods af COVID-19 endnu en super sæson og med spændende perspekti-
ver! 

Breinholtgård Golf Klub Eliteafdeling startede sæson 2021 allerede den første tirsdag i november 2020. 
Målsætningen for BGK Eliteafdelings hold i Dansk Golf Union (DGU) var: 

 2. Division herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 3. Division herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 Kvalifikationsrækken herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 2. Division damer – forbliven i 2. Division. 

 

Derudover har der i sæson 2021 deltaget et Seniorhold (50+) og et Super Veteranhold (70+) i DGU Dan-
marksturnering. 

Seniorholdet rykkede desværre ned i 2. division Vest efter sæson 2021, og skal i sæson 2022 spille i 2. Di-
vision Vest. 

Super Veteranholdet, der var en nyskabelse i sæson 2021, fik en god start i Kvalifikationsrækken, og hol-
det vil blive tilmeldt igen i sæson 2022. 

Endelig har der også deltaget juniorhold fra BGK i DGU Danmarksturnering. Omtale i relation til disse 
hold kan findes i Juniorudvalgets indlæg. 

Danmarksturnering 2021 
Danmarksturneringen var i sæson 2021 tilbage til ”normalen”, hvor hvert hold spillede seks (6) matcher i 
grundspillet – tre ude og tre hjemmebanematcher. Under indtryk af den i 2020 verdensomspændende CO-
VID-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 for-
hold der naturligvis var ekstra heldigt i netop sæson 2021, hvor BGK bane jo har fremstået og været super 
”skarp” og attraktiv at spille for alle. 

Forudsætningerne for at støtte op om og deltage i Danmarksturneringen er naturligvis at man har det for-
nødne antal spillere til rådighed når der skal stilles hold. Og for BGK er der sammenlignet med mange an-
dre golfklubber, tale om mange hold. 

Ved sæsonstart så det rigtig positivt ud, idet det dog grundet afgang af enkelte herrespillere og især dame-
spillere, var forudseeligt at der kunne blive udfordringer i relation til at stille både et 3. hold herrer og vores 
damehold. 

Udfordringerne blev forstærket af, at deltagelsen i Danmarksturneringen blev indirekte påvirket af CO-
VID19. Rigtig mange fejringer, bryllupper, fester og lignende var blevet udskudt, og de skulle derfor gen-
nemføres i løbet af sommerhalvåret 2021. Det betød at der i forbindelse med holdsætning for både herre og 
dameholdene løbende opstod udfordringer, hvorfor der desværre ikke har været den hidtidige (og nødven-
dige) kontinuitet på holdene. Alle spillere og tilknyttede holdkaptajner i regi af BGK Eliteafdeling, har 
gjort alt hvad der har været muligt for at stille de stærkest mulige hold, og har kæmpet alt det man kunne i 
forbindelse med matcherne i Danmarksturneringen 2021.  

Desværre rakte indsatsen ikke til at BGK i lighed med sæson 2020 fik indtil flere hold med i opryknings-
spillet til næst højere række. Det lykkedes ej heller 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 i deres pulje efter Odder Golf 
Klub, og skal derfor igen spille i 1. Division Vest i sæson 2022. Det skal i relation til dette hold bemærkes, 
at BGK delte hhv. vandt en match imod Esbjerg GK.  

BGK 2. holdherrer spillede i sæson 2020 om oprykning til 2. division, men måtte desværre rykke ned i 4. 
division i sæson 2022. 

3. hold herrer fik en god placering i deres pulje i Kvalifikationsrækken. 

I relation til dameholdet, så kan det konstateres, at det på trods af lige muligheder for også damespillere i 
BGK, så blev det svært for holdet i sæson 2021. Fem nederlag og en sejr, var desværre ikke tilstrækkeligt 
med henblik på forbliven i 2. Division Vest, hvorfor holdet skal spille i 3. Division Vest i sæson 2022. 
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Sidst i sæson 2021 har der dog været tilgang af damespillere, hvilket peger på, at der både vil være et da-
mehold i sæson 2022, og holdet og spillerne på/om holdet, vil gøre alt hvad der muligt for at vende to sæ-
soners nedrykning, med henblik på oprykning til næst højere række. 

Målsætning for 2022 
Målsætningerne for sæson 2022 for alle hold er i skrivende stund under konsolidering. 

BGK vil også i sæson 2022 have tre herrehold i 1. og 4. division samt et herrehold i Kvalifikationsrækken, 
og et damehold i 3. division vest. Derudover vil der fortsat være et Seniorhold (50+), et hold i Supervete-
ranrækken (70+) samt et hold i Veteranrækken (60+). 

Deltagelsen fra BGK side vil i klubmæssig sammenhæng være unik, idet BGK dermed vil have hold med 
inden for alle spillerkategorier/rækker i DGU Danmarksturnering i sæson 2022. Dette suppleres med at der 
også vil være Juniorhold der vil deltage i Danmarksturneringen. 

Samlet er dette udtryk for at den sportslige del af BGK er stærk, og at medlemmerne af BGK også på trods 
af også en moden alder, fortsat ønsker at konkurrere og få endnu flere golfoplevelser med i bag ‘en.  

BGK Eliteudvalg håber at alle fortsat er med i sæson 2022. Nu er der lang ventetid til 1. og 2. runde i 
DGU-holdturnering 2022, der er i weekenden 7. - 8. maj 2022. 
En solid vintersæson med teknisk og fysisk træning (og måske en træningslejr – hvem ved!), kombineret 
med turneringsaktiviteter både inden- og udendørs venter. Start på sæson 2022 er som altid den første tirs-
dag i november 2021. 

Tak for sæson 2021 
Tak til alle spillere, captains, trænere, BGK Erhvervsklub og boldsponsor - for samarbejde, indsats og 
støtte i forbindelse med deltagelsen i DGU Holdturnering i 2021. 

Afsluttende skal også lyde en stor tak til de efterhånden flere og flere faste tilskuere til holdenes matcher – 
både på hjemme- og udebane. BGK Elite håber at opbakningen vil være mindst lige så stor i sæson 2022 – 
en opbakning som især spillerne sætter stor pris på. 

BGK Eliteudvalg består ved udgangen af sæson 2021 af en ”tovholder” fra BGK Bestyrelse, holdkaptaj-
nerne for alle hold i Danmarksturneringen og BGK trænere.  

  

P.u.v. 

Kim Meyer 
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Klubturneringer 

Corona pandemien havde ikke helt sluppet sit tag i 2021, Vinterturneringen blev aflyst som følge af for-
samlingsforbuddet. I stedet for blev der afholdt en Forårsturnering den 21. marts med løbende start og uden 
samling før og efter spillet, men vi kom i gang. 

Åbningsturneringen den 11. april blev sat i gang, men måtte afbrydes efter en halv times tid på grund af 
snevejr. Turneringen blev i stedet gennemført den 25. april. Også denne turnering var med løbende start, 
forsamlingsforbuddet var hævet til 50 personer, men ikke tilstrækkeligt til at alle kunne samles før og efter 
spillet. Pinseturneringen var den første der kunne afholdes på ”normal” vis. 

Trods disse udfordringer med Corona og vintervejr blev der afviklet 8 klubturneringer. 
Der var god tilslutning, større end den har været de seneste 4 år. 
 
Tak til vores turneringssponsorer for støtten og de flotte præmier! 

Tak til de hjælpere der var med til afvikling af turneringerne. 

 

Dato Turnering Format Deltagere Sponsorer 

28-02-21 Vinter 3-kølle turnering  AFLYST  

21-03-21 Forårsturnering Four-Ball Stableford 172 Golfstore, Restaurant BGK og BGK 

11-04-21 Åbningsturnering Four-Ball Stableford AFLYST  

25-04-21 Åbningsturnering Four-Ball Stableford 158 Finn Hansen A/S 

23-05-21 Pinseturnering Single Stableford 19 + 17 Vinea, Posthuset 

06-06-21 Pink Cup - Blue Cup Single Stableford 78 Et større antal 

23-06-21 Sct. Hans turnering Greensome 76 + 7 BGK 

27-08-21 Golf & Revy Hold Sokrates 91 BGK, Ugeavisen Esbjerg 

09-10-21 Greenkeepers Revenge Mexican Scramble 102 MENY 

17-10-21 Sponsor-Hjælperturnering Mexican scramble 42 BGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfmaraton 
Golfmaraton blev gennemført den 26. juni med 58 deltagere. For andet år i træk var det i samarbejder med 
Blåvandshuk Golf Klub og Varde Golf Klub. 
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Der blev spillet en runde på hver af de 3 baner og afsluttet med grill party på Breinholtgård. 

Der var stor tilfredshed med arrangementet og de 3 arrangerende klubber har aftalt at gennemføre et tilsva-
rende arrangement i 2022. 
 
TIL LYKKE til vinderne Dorte Omann og Jan Hansen, begge fra Breinholtgård Golf Klub. 

Company Day 
Company Day blev i år gennemført med fuldt felt, 128 deltagere (32 hold) den 13. august. Dagen gav der-
med et pænt overskud til ungdomsarbejde i BGK. 
 
TIL LYKKE til vinderholdet. Team Four Tigers (Jens Vad Christensen, Henning Jeppesen, Erik 
Meincke Pedersen og Sven Jensen). 

Klubmesterskaber 
I år blev der for tredje gang afviklet klubmesterskaber både i hulspil og slagspil. 

Slagspil 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i weekenden den 18. og 19. september. 

Der var knap så mange deltagere i år som sidste år - 74 mod 77. 

Klubmesterskaberne kunne derfor kun gennemføres i 6 rækker mod 7 rækker sidste år. 

Vinderne i slagspil blev  

 Junior pige: Ikke gennemført 

 Junior drenge: Alexander Thomsen 

 Senior damer: Ikke gennemført 

 Senior herrer: Peter Skjærbæk 

 Veteran dame: Carina Stig 

 Veteran herre: Peter Lykke-Kjeldsen 

 Midage dame: Ikke gennemført 

 Midage herre: Niels Pedersen 

 Dame: Ikke gennemført 

 Herre: Peter Ankersø 

Hulspil 

Klubmesterskaberne i hulspil omfattede et grundspil og et slutspil for henholdsvis Damer og Herrer. 

Grundspillet omfattede 5 matcher der blev afviklet i perioden fra 1. juni til den 23. august. 

Finalerne blev afviklet i weekenden den 28. og 29. august. 

Der var tilmeldt 18 herrer (30 sidste år) og 6 damer (4 sidste år), dvs. en stor tilbagegang på herre-siden og 
en fremgang på dame-siden. 

De 8 bedste Herrer og 4 bedste Damer i grundspillet gik videre slutspillets henholdsvis kvartfinaler og se-
mifinaler. 

Vinderne i hulspillet blev: 

 Damer: Dorte Omann 

 Herrer: Jakob Porsholdt Dam 
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TIL LYKKE til alle klubmestrene! 

 

Som sædvanligt var der livescorer på Info-skærme og Restaurantens TV. 

Derudover var der baneservice, hvor deltagere og hjælpere blev serviceret med kaffe, kage, frugt og slik. 

Tak til alle de hjælpere, der igen var med til at sikre en god afvikling af klubmesterskaberne. 

 

Turneringsudvalget 

Niels Erik Jensen 
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Som tiden går! Vi er snart ude af 2021, og der er igen tid til lidt status. 

Banen 
Banen har nu nået et niveau, hvor der ikke skal mange timer til at gøre den superflot, og det gør vi kun til 
diverse turneringer.  
Banen har fået rigtig mange roser i år, så stor tak til vores greenkeepere og de frivillige der plejer og pas-
ser. 

Som lovet kom det første toilet på Skoven hul 5, for byggeriet stod greenkeeper Jacob sammen med en flok 
frivillige. Jeg synes vi kan være stolte af det resultat der er opnået, det er rigtig flot, både udvendigt og ind-
vendigt. 
Hvis alt går vel starter vi i år op på toilet nummer 2, på Ådalen hul 5 og toilettet bliver magen til toilettet 
på Skoven hul 5. 

I slutningen af året starter vi med at færdiggøre Sletten hul 9 og Sletten hul 4, jf. Masterplanen. 
Vi får lidt assistance af banearkitekten, Jonatan Gaunt. Det er nu vigtigt at hullerne får det rigtige ud-
seende, vi skal jo leve med det bagefter. 

Den mærkelige beton støbning vi har stående for enden af Skoven hul 9, skal ende med at blive til en va-
skeplads for golfbiler og trollyes, et sted hvor du kan vaske dine jern og blæse dine sko rene. 

Vi kom desværre lidt galt af sted da vi valgte den forkerte beton, så det har taget lidt tid at rette skaderne, 
men dem der ikke laver noget, laver ingen fejl, så vi fortsætter. 
Vi forventer at vaskepladsen står klar til sæson 2022. 

Vi fik også sat 100 nye stærekasser op, samt repareret 160 gamle kasser. Det har faktisk gjort at vi ikke har 
så mange stære omkring bygningen. 
Der er også sat 3 ugle kasser op, men ingen ugler endnu, da det tager ca. 1 år før de vænner sig til kasserne. 

Baneservice 
Vores baneservice har ikke haft et godt år, der skal ydes meget mere, vi har forsøgt at få nye medlemmer, 
men ikke lykkedes endnu. 
Baneservice kan forstås på flere måder, men der er behov for lidt politi når jeg ser hvordan vores medlem-
mer ikke lægger tørv plads, ikke retter nedslagsmærke op, går mellem green og bunker, men vi vil alle 
have en super bane, hvordan hænger det sammen. 

Og nej det er ikke kun de nye, gamle golfspiller som har spillet i 20 år, kan ikke finde ud af det, skal vi vir-
keligt til at indføre karantæne (fy for den). Nå, det var det sure opstød. 

Tak for indsatsen 
Stor tak til vores greenkeeperstab og de frivillige, Mogens og Frank for super samarbejde. 

Der er ydet en stor indsats af alle for at forbedre vores bane og omgivelserne.  

Det sidste er en kopi fra sidste år, beklager men jeg mener det. 

 

Baneudvalgsformand 

Jørn Sehested Schultz 


