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Fra: Breinholtgård Golf Klub <info@bggc.dk>
Sendt: 23. januar 2022 12:07

Emne: Kendt ansigt i TeeBoxen - Scorekort 2021

TeeBox  

Et kendt ansigt i Teeboxen 

Vi har nu fået det arrangeret således, at det er Morten Porsholdt Dam, som 

varetager TeeBoxen´s aktiviteter. 

Morten er medlem her i Breinholtgård Golf Klub og har haft sin gang i klubben 

lige fra de spæde juniordage, hvor han startede som 8 årig og er i dag én af 

klubbens elitespillere. Morten har derfor de bedste forudsætninger for at hjælpe 

jer alle, nye som etablerede golfspillere. 

Morten står for introduktion til TeeBoxen, hjælp til brug samt alt det praktiske 

omkring TeeBoxen.  
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Der vil blive arrangeret flere 

introduktionsdage til TeeBoxen, som 

Morten vil sende materiale ud 

omkring. Har du lyst til at komme og 

prøve en dag, uden for de planlagte 

dage, så kan I blot tage fat i Morten 

og aftale en dato, Morten kan fanges 

på teeboxbgk@gmail.com Du har 

der mulighed for at tage dine 

golfmakkere med (max 6 personer i 

alt) 

I forbindelse med intro med Morten, 

vil der blive givet 10% rabat på 

medlemskab.  

Næste planlagte arrangement som er åben for tilmelding kan læses herunder: 

Gratis introduktion til indendørs golf  

Tilmeld her: https://teebox.dk/introduktion-2/ 

Vi ses den 29.-30. januar 

Alle er velkommen og vi gennemgår, hvordan man bruger simulatoren, hvordan 

man spiller en af de 120+ baner i systemet, kigger på træningsmodulet, samt 3 

forsøg til at vinde 10.000 kr. ved at lave Hole In One på 86 meter  

  Book op til 6 personer pr. introtime. 

 Gratis at tilmelde sig her: https://teebox.dk/introduktion-2/ 

 10% rabat på årskort. 

 Hole-In-One konkurrence - Præmie: 10.000 kr.  
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Danske golfere indleverede scorekort som aldrig før i sæson 2021  

Antallet af registrerede 

golfrunder/scores steg i sæson 2021 

med en tredjedel sammenlignet med 

sæson 2020. 

Se meget mere på dette LINK 




