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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 29. marts 2022 08:34

Emne: Onsdagsturnering - Mens Section - Fitting Day - Juniorafdelingen - Ægteskabs/samlever 
turnering

Onsdagsturnering 

Om kort tid starter der igen turnering hver onsdag.  

Hvad er formålet med turneringen: 

• at hjælpe de nye golfspillere godt i gang

• lære de nye golfspillere at finde rundt på banerne, regler, takt og tone

• danne nye netværk

• hyggeligt samvær blandt klubbens medlemmer

Navnet ”onsdags-match” skal skiftes og hjælp os gerne med at finde et nyt 

navn, som er sigende på ovennævnte formål. 

Hvis du finder et vinder-navn, giver vi et gavekort på kr. 500,- til restauranten 

på Breinholtgaard. 

Forslag kan sendes på info@bggc.dk 
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Der vil være forskellige hjælpere der afvikler matchen. Hvis du har mulighed for 

at hjælpe 3-5 onsdag eftermiddage/aftner  

hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Mogens Mikkelsen på info@bggc.dk eller 

75 11 57 00 tast 1 

Hole In One  

Hole In One 

Skoven hul 8 

Den 22. marts 2022 

Stort tillykke til Holger Jørgensen 

Juniorafdelingen  

Informationsmøde 

Lørdag den 2. april er der informationsmøde for forældre i Juniorafdelingen kl. 

11:30 for frigivede spillere og kl. 12:30 for ikke frigivede spiller.  

Træningsopstart 

I denne uge er der træningsopstart for alle klubbens juniorspillere - Vi glæder 

os til at se jer   

ÆGTEPAR/SAMLEVER TURNERING 

Alle ægtepar/samlevere, der er medlemmer i Breinholtgård Golf Klub, kan 
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deltage i turneringen.  

Deltagerne inddeles i grupper på 5 til 6 par, hvor alle par i den samme gruppe, 

spiller mod de andre par i gruppen.  

Matchformen er Mixed Greensome hulspil, hvor der spilles max. 18 huller. 

Matchprogrammet løber fra maj til september 2022. 

Fristen for tilmelding til turneringen er søndag, den 10. april 2022  

Afslutningsmatch/-middag finder sted lørdag den 24. september 2022.  

Tilmelding til turneringen skal foretages på Golfbox via klubbens 

turneringskalender. 

Eventuelle spørgsmål kan sendes til: 

Heidi Birkelev/Robin Thybo - Tlf. 22272566 – birkelev@live.dk 

Jette Nørsten/Per Nørsten - Tlf. 41 40 67 00 - per@norsten.dk  

Fitting Day 

Mens Section  
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Er du en mandlig golfspiller? 

Er du kommet godt i gang med golfen? 

Har du lyst til at spille med nye makkere? 

Har du lyst til udfordringer i dit spil? 

Er socialt fællesskab med konkurrencer noget for dig? 

Så er Mens Section måske det du søger. 

Sæsonstart 2022 torsdag den 31. marts, 1. start kl. 15:00 

Mens Section er BGK’s officielle herreklub og er åben for alle mandlige 

medlemmer der er fyldt 18 år. 

Vi spiller hver torsdag fra kl. 09:45 og kl. 15 fra sommertids start til sommertids 

slut. 

Vi har fælles spisning den sidste torsdag i hver måned. 

Vi spiller en årlig venskabsmatch mod Ladies Section og Torsdagsherrerne fra 

Vejen og vi har en årlig udflugt med spil på en fremmed bane. 

Du kan læse mere om Mens Section på BGK’s hjemmeside eller 

kontakt klubben på menssection.bgk@gmail.com  




