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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 3. januar 2022 21:06

Emne: Nytårshilsen - Udslag i Pro Shoppen

Vi ønsker jer alle et rigtigt godt nytår 

Banerne har været lukket nytår over på grund af meget smeltevand fra den 

hvide jul, vi var så heldige at have i 2021. 

Ådalen/Skoven åbnede igen i morges og fra i morgen er alle banerne åbne.  

Dog vil Par 3 banen være lukket på de første 4 huller, både på grund af at hul 2 

er meget våd, men også på grund af diverse reparationer på hul 4. 

På hul 4 var en taxachauffør uheldig nytårsnat og forulykkede i sin bil, hvor han 

på mirakuløsvis undgik at kører frontalt ind i et træ, men i stedet endte helt inde 

i bunkeren efter at have passeret greenen. 
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Et nyt år er igang og vi går forhåbentligt en dejlig sæson i møde med masser af 

golf, glæde og socialt samvær. 

Det bliver en spændende sæson med flere større tiltag på banen.  

Som måske alle ved, men ikke alle har set, så er Slettens hul 9 under en større 

ombygning, hvor den lille bunker mellem søen og green er blevet renoveret, 

bag ved green er der gravet 3 nye bunkers og greenen er blevet udvidet over 

mod Ådalens hul 1.  

Et andet projekt som allerede er godt i gang er forlængelsen af Slettens hul 4, 

som skal ændres fra et par 3 hul til et par 4 hul. Den nye green er lavet og 

græsset på greenen er sået. 

I løbet af foråret går vi i gang med at bygge et toilet på Ådalens hul 5, således 

at vi får et flot nyt toilet, som det vi har på Skovens hul 5. Der skal lyde en 

STOR tak til Sydbank Fonden, som har doneret penge til dette projekt. 

Der sker mange gode ting på vores bane og med den gode stand, banen har 

været i de sidste år, så må der være mange gode runder golf i vente. 

Vi ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår samt en rigtig god sæson 

2022 i Breinholtgård Golf Klub 

På vegne af BGK´s bestyrelse 
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Pernille Porsholdt Dam 

Udsalg i Pro Shoppen  

Lørdag den 8. januar 

&  

Søndag den 9. januar.   

Begge dage 

Åben kl.10.00 / kl.15.00 

Kom og gør en god handle 

og tag gerne jeres familie og venner 

med. 

Alt sommertøj -50% 

Efterårs/vintertøj -25% 

Regn & vind -25% 

Sko op til -50% 

Udstyr op til -50% 

Bolde 1 dusin til normal pris 

2 dusin -10% 

3 dusin -15% 

4 dusin -20% 




