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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 27. maj 2022 12:04

Emne: MedlemsNyt - Pinseturnering - River - Erhvervsklubben - Udstyr - Rehab Golf

MedlemsNyt 

Det nye nummer af MedlemsNyt ligger klar i klubhuset til afhentning. 
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Hole In One  
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Stort tillykke til  

Kristian Dam,  

som lavede en flot Hole In One på  

Slettens hul 9 den 26. maj 

Pinseturnering - Ingers Ost & Vin 

Turneringen er en åben, single Stableford turnering. 

Max antal spillere er 100. 

Deltagerne skal have et normal WHS handicap. 

Rækken A_27-huller spiller: 

9 huller på Skoven med gunstart kl. 05:00 og 18 huller på Sletten - Ådalen med 

gunstart kl. 08:30 

Rækken B_18-huller spiller: 

18 huller på Sletten - Ådalen med gunstart kl. 08:30 
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Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 9 (hul 10-18), sidste 6 (hul 13-

18), sidste 3 (hul 16-18), sidste hul (hul 18) og laveste handicap. 

Tilmelding påbegyndes tirsdag den 24. maj 2022 kl. 18:00. 

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 2. juni 2022 kl. 12:00. 

Tilmelding skal ske på Golfbox eller på tilmeldingslisten på opslagstavlen. 

Turneringen har venteliste prioriteret efter "Først til mølle"-princippet. 

I forbindelse med "Først til mølle" princippet anvendes lodtrækning blandt dem, 

der er tilmeldt samme dag. 

Turneringsfee A_27-huller: 195 kr. incl. morgenmad. 

Turneringsfee B_18-huller: 195 kr. incl. morgenmad. 

Turneringsfee B_18-huller: 100 kr. excl. morgenmad. 

Morgenmaden serveres ca. kl. 7:00 

Betaling kan ske  

 via netbank (bankoverførsel) til Nykredit Bank, reg. nr. 8117, kontonr.

3238975 eller

 via MobilePay til nr. 831127 ”BGK Pinseturnering”

I feltet "Meddelelse til modtager" henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives 

PT + Medlemsnr. + så meget af navnet som der er plads til således. HUSK 

medlemsnr. - det gør det hele meget lettere. 

Betaling skal ske senest ved tilmeldingsfristens udløb. 

Række A_27-huller afhenter scorekort ved skranken i Lobbyen på 

turneringsdagen inden kl. 04:40. 

Kl. 04:40 mødes alle ved Puttinggreen til information. 

Kl. 05:00 er der gunstart. 

Række B_18-huller afhenter scorekort ved Terrassen på turneringsdagen inden 

kl. 08:10. 

Kl. 08:10 mødes alle ved Puttinggreen til information. 

Kl. 08:30 er der gunstart 
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Der er præmier til de bedste i hver række. 

Der er præmie til ”Nærmest flaget” på Skoven 5, Sletten 9 og Ådalen 2. 

Ovenstående betingelser og praktiske oplysninger gælder forud for BGK's 

generelle betingelser for turneringer og matcher. 

Turneringsledelse: Niels Erik Jensen (3027 0759) turnering.bgk@gmail.com  

Netværksgolf for de morgenfriske. 

Tirsdag morgen afholdt Breinholtgård Erhvervsklub netværksgolf for de 

morgenfriske. Vi havde et par afbud, men vi havde en fed træning med en 

veloplagt Frank, og fik derefter kaffe og rundstykker. Vi håber på lidt flere 

deltagere ved næste arrangement. 

Lidt om Erhvervsklubben: 

Breinholtgård Erhvervsklub forestår indsamling af midler alene med det formål 

at støtte udviklingen af Breinholtgård Golf Klubs junior- og elitespillere. Midlerne 

er med til at skabe gode rammer, såvel på trænings-, som på turneringsniveau 

for de mange talentfulde spillere vi har i klubben. 

Vi er pt 44 medlemmer i Erhvervsklubben, og vi har et hyggeligt og virkeligt 

godt sammenhold.  

Er der nogle der ønsker mere info on Breinholtgård Erhvervsklub, så tag fat i 

vores medlemsansvarlige, Jesper Vohs Nielsen, på tlf. +45 2154 9190, eller på 

jvn@bgke.dk  
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River i bunkers 

Placering af river i bunkers 

Der er efterhånden kommet en del kommentarer ind angående rivers placering 

i bunkers. Der er her 2 parametre, som gør sig gældende: 

 Ligger riven uden for bunker, er det en forhindring for greenkeeperne,

når der klippes græs rundt om bunker. Endvidere er det ærgerligt,

såfremt en bold træffer riven og derefter unødigt bliver sendt i bunker.

 Ligger riven på langs af spilleretningen, kan der være stor chance for, at

bolden bliver stoppet af rivens tænder.

Så venligst placer hele riven i bunker efter brug, og placer den på tværs af 

spilleretningen. 

Test nyt udstyr på banen 
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Hjælp – og gør en rigtig god gerning.  

Som det vil være bekendt har Breinholtgård Golf Klub i sæson 2022 igangsat et 

projekt under betegnelsen ”REAHB golf”. Golf for både tidligere og kommende 
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golfspillere, der uheldigvis er blevet bevægelsesmæssigt begrænset som følge 

at ”stroke”, hjerneblødning eller lignende. 

Deltagerne – både damer og herrer - skal naturligvis bruge et golfsæt. Og er du 

i den situation at du lige har købt nyt og/eller har et brugt golfsæt – som du 

alligevel havde plan om aflevere på den nærmeste Genbrugsstation – så tager 

vi MEGET gerne imod brugte golfsæt – både til damer og herrer. 

Såfremt du vil gøre en god gerning, så kan du donere dit brugte golfsæt til 

”REHAB golf” i BGK, hvor det med sikkerhed vil gøre rigtig god nytte. Kontakt 

Kim Meyer via PB, mail: kim58meyere@outlook.dk eller via mobil 40250661. 

Du læse mere om REHAB golf i BGK her: REHAB-golf - Breinholtgård Golf 

Klub (bggc.dk). Skulle du have lyst til at give en hånd med = gøre en rigtig god 

gerning, så kan du læse mere om at være REHAB hjælper her: REHAB golf 

hjælper - Breinholtgård Golf Klub (bggc.dk) 

Venlig golf hilsen 

Kim Meyer  

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




