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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 6. april 2022 14:00

Emne: Onsdagsmatch - Sletten 4 og 9 - Påsketurnering

Onsdagsmatch har fået nyt navn 
Som tidligere skrevet ville vi gerne finde et nyt navn til onsdagsmatchen og det 

er nu fundet. 

Mix-n-Match 

Mix-n-Match – 9 huller på stor banen i godt selskab 

Hvem: 

ALLE med spilleret til stor bane kan deltage uanset handicap.  

Vi opfordrer alle nye golfere til at deltage for at lære mere om regler, etikette og 

ikke mindst andre golfere at kende, ligesom vi har brug for en masse erfarne 

golfere, som kan hjælpe de nye godt på vej.  

Hvornår: 

Hver onsdag fra april til september. Matcherne lægges på Golfbox, hvor man 
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også tilmelder sig fra gang til gang.  

Der er et begrænset deltagerantal og tilmelding senest dagen før kl. 12:00. 

Så skynd dig at melde til, så du er sikker på en plads i det gode selskab.  

Hvad: 

Der vil hver gang være lidt præmier til alle rækker. Sidst på sæsonen slutter vi 

af med masser af præmier 

Ekstra bonus:  

Restauranten tilbyder "dagens ret" til fordelagtig pris. Kan bestilles sammen 

med tilmelding. 

Forventning: 

Om du er helt ny og skal frigives eller du har spillet i mange år, så forventer vi, 

at du kommer med åbent sind og godt humør. Den uerfarne kan lære meget 

om regler samt takt og tone fra den erfarne. Samtidig lærer man en masse nye 

mennesker at kende, som måske kunne skabe nye relationer til endnu flere 

ture på golfbanen. 

Vel mødt, 

Mix-n-Match teamet 

Vinderen af "Nyt navn konkurrencen" 

Stor tak for alle de spændende forslag, som er kommet til det nye navn til 

"onsdagsmatch" 

Vindernavnet er nu fundet og det blev jo som skrevet ovenfor Mix-n-Match. 

Vinderen af konkurrencen blev Lene Lynge Sejerup, som kan hente præmien 

på kontoret. 

Venlig hilsen 
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Mix-n-Match teamet  

Sletten hul 4 og 9  

Slettens hul 4 og 9 

spilles fra torsdag morgen, fra de 

normale tee steder samt til 

sommergreens. 

Det er vigtigt at områderne med 

spilleforbud ikke betrædes, hvis vi 

skal have græsset til at vokse op. 

Midlertidig lokal regel grundet Areal under Reparation med Spilleforbud for 

Sletten Hul 4 og Sletten Hul 9  

Omkring greens er et større område, hvor der arbejdes. Området er markeret 

som Areal under Reparation med spilleforbud. Markeringen er pæle i de 

berørte områder. 

Såfremt en bold kommer til hvile eller en spillers ”stance” er inden for/i de 

markerede områder med spilleforbud, SKAL spilleren uden straf løfte sin bold, 

gå til den markerede dropzone og spille bolden herfra. 

Straf for overtrædelse af Lokal Regel: 

Hulspil - Tabt hul 

Slagspil - 2 Straffeslag 
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BGGC, ORH  

Påsketurnering  

Påsketurneringen den 15. april er 

åben i Golfbox for tilmelding 

Klik HER for tilmelding 

Efter turneringen serveres der 

påskefrokost i restauranten  

Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 


