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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 6. juli 2022 19:22

Emne: Nyhedsbrev

Kom og vær med, i weekenden 

Køb ærter, jordbær, spidskål og kartofler og støt BGK’s ungdomsafdeling. 

I weekenden afholdes West Coast Masters, hvor overskuddet går til BGK’s 

Ungdomsafdeling og SOS Børnebyerne. 

Udover at du kan købe dine grøntsager på Breinholtgård, kan du også deltage i 

en puttekonkurrence med mange flotte præmier. 

Puttekonkurrencen løber fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15. 

Allerede fredag har du mulighed for at deltage i Masters Par 3, som er en Par 3 

bane turnering for hold – så find en makker og deltag. 

Se nedenfor. 

Efter Masters Par 3 er der tændt op i grillen og der er mulighed for hygge på 

terrassen eller i restauranten, alt imens de unge deltagere i West Coast 
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Masters konkurrerer i putning og i en sjov indspilskonkurrence på Slettens hul 

9, som kan være underholdende at være tilskuer til. 

Der er opsat tribune på Sletten 9, hvor der kan følges med i West Coast 

Masters, som er en ranglisteturnering for junior og ungsenior. 

Turneringen spilles på Skoven/Sletten og starter lørdag kl. 7.30. 

Alle er velkommen som tilskuere – både på tribunen og ude på banen. 

Restauranten har åbent hele weekenden fra morgen til aften, så selv 

morgenmaden kan indtages på Breinholtgård. 

Vel mødt til en god sportslig og social weekend. 
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Spil i Varde Golfklub  
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Den 8. 9. og 10. juli kan du spille i 

Varde Golfklub til 200,- kr. 

pr. person i greenfee 

Hole In One  

Stort tillykke til 

Helle Hornstrup 

Hole In One 

Sletten hul 4  

22. juni 2022

og ligeledes 

Stort tillykke til 

Carsten Lund 

Hole In One 

Ådalen hul 4  

15. juni 2022
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Sommerferie  

Tilbuddet gælder for Par 3 banen, skal Drivingrangen benyttes skal der betales 

til Proshoppen for bolde. 




