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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 19. maj 2022 17:35

Emne: Belægning af banen - Golfmaraton - BGK Company Day - Ny træner - Mix n Match

Ny træner i Pro Shoppen  

Andrew Martin er i dag startet som træner og vil her i sommersæsonen træne 

hver torsdag, som ekstra hjælp til Frank og Klaus. 

Du kan læse meget mere om Andrew i MedlemsNyt, som lige er ved at blive 

færdigredigeret, inden det går i trykken.  

Kontoret er lukket 

I morgen fredag er kontoret lukket, vi kan dog træffes på info@bggc.dk  

Mix-n-Match - onsdagsturneringer 

Husk at onsdagsmatch har fået nyt navn til Mix-n-Match og spilles hver 

onsdag klokken 18:00 
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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 

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.  

Ekstra bonus: 

Restauranten tilbyder "dagens ret" til en 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 

Belægning af banen i weekenderne samt hverdage om eftermiddagen 

Den store interesse for golf har naturligvis givet en del flere glade golfspillere 
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på banerne. 

Vi opfordrer meget til, at der så meget som muligt spilles 4 bolde, for at give 

plads til alle, som gerne vil ud at spille. 

Derfor vil I, i weekenderne fra klokken 7:00 til 13:00 og hverdage i tidsrummet 

15:00 til 18:00, kunne forvente at starttider, som ikke er fyldt ud, bliver sat 

sammen til 4 bolde. 

Selve tidsbestillingen i Golfbox åbner for både medlemmer og greenfee gæster 

14 dage før. Der vil dog til tider være greenfee spillere, som f.eks. har et 

hotelophold inkl. greenfee, som for at kunne planlægge turen vil kunne 

reservere starttider længere frem i tiden, i lighed med hvad vi også kan på 

andre baner. Det vil dog være begrænset i ovenstående tidsrum.  

Maratongolf  
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BGK Company Day, fredag d. 12. august 2022  

Company Day på Breinholtgård er en god anledning for firmaer til at invitere 

deres kunder, leverandører, ansatte og andre forretningsforbindelser til en rigtig 
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god golfdag, krydret med hyggeligt socialt samvær.  

Det er selvfølgelig også en god anledning for private til at få en hyggelig dag 

sammen med gode venner. 

Formålet med Company Day er: 

Dels at danne rammerne om en hyggelig dag på golfbanen, der begynder og 

slutter med lidt mad og drikke i restauranten. 

Dels at generere et overskud, som går ubeskåret til Breinholtgårds 

ungdomsafdeling. 

I år er det 29. gang, der afholdes Company Day på Breinholtgård, og 

planlægningen er allerede godt i gang. 

Golfturneringen er for 4-mands hold, hvor der konkurreres både som hold og 

individuelt. Der er mange fine præmier til de bedste. 

Antal hold, der kan deltage, er begrænset til 32. Tilmeldingerne bliver 

registreret i den rækkefølge de indløber og pladserne tildeles efter ”Først til 

mølle” princippet - sidste år var der ”udsolgt”. 

Hvis du ikke deltog sidste gang, men gerne vil høre nærmere, og evt. deltage 

med et hold i år, er du meget velkommen til at kontakte Company Day 

udvalget. 

Prisen for et hold er 4.300 kr. 

Vi håber, at rigtig mange hold vil tilmelde sig, og støtte op om arrangementet. 

Turneringsbestemmelser, praktiske oplysninger, billeder og resultater fra 

tidligere år kan ses på vores hjemmeside 

Har du spørgsmål, kontakt Niels Erik Jensen på tlf. 30 27 07 59 / 75 15 07 59. 

Program for den 12. august: 

07:45-08:45 Servering af morgenmad i restauranten.  

 Velkomst.  

 Uddeling af scorekort, holdscorekort samt 2 stk. drikke kuponer pr. person.  
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 Lodtrækning om starthul.  

09:00            Gunstart på de respektive huller.  

09:00-14:00 Baneservice under spillet. 

Servering af grill pølser ved terrassen når man turner.  

14.45            Frokost i restauranten.  

Ca. 16:00     Præmieoverrækkelse (efter desserten) 

Med venlig hilsen  

Company Day udvalget 

Allan Baun - Sven Jensen - Søren Lysgaard - Jacob Lykke-Kjeldsen - Niels Erik 

Jensen 

Ok  
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