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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 5. august 2022 20:10

Emne: Åbning Slette 4 - Træningstilbud - Klubmesterskab - Hole In One

Indvielse af Sletten hul 4 

I dag blev Sletten hul 4 indviet med spil og bobler. 

Der blev efterfølgende spillet nærmest pinden på Sletten 9 og serveret 

jubilæums grillbuffet i restauranten i anledningen af klubbens 30 års jubilæum. 

Herunder et par billeder fra dagen. 
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Nærmest pinden på Sletten hul 9 blev: 

1.plads

Karsten Valeur 

2. plads
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Hjalte Hebsgaard Hjort 

3. plads

Niels Erik Jensen 
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Hole In One  

Helle Keimling 

blev indehaveren af den sidste 

 Hole In One på Sletten 4, inden 

hullet blev åbnet som et par 4 hul. 

Stort tillykke til Helle med hendes 

Hole In One 

mandag den 1. august 2022 
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Anders Simmelsgaard 

lavede Hole In One på 

Sletten hul 9 

onsdag den 20. juli 2022 

også et stort tillykke til Anders. 

Træningsdage på Breinholtgård 23. og 24. august  
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Golf træningskursus på hjemmebane - sammen med andre. 

Vil du med på 2 træningsdage sammen med pro træner Frank Atkinson? 

Vi kigger på din teknik og forbedre dit sving og på 2. dagen ses vi ude på 

banen og underviser i ”course management” . 

Max 10 deltagere  

Par eller single er welcome  

Kurset er bedst for spillere over handicap 30 og har banetilladelse. 

Pris per pers. 1500.- kr.   

Dag 1 - 23. august 

Klokken 09.00 

Velkomst i klubhuset (der serveres 

kaffe/The ) 

Klokken 10.00 

Træning med Pro træner Frank 

Atkinson (der trænes indspil og 

bunker spil) 

Klokken 12.15 

Frokost i klubhuset (lækker frokost 

inkl. øl eller sodavand) 
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Klokken 13.00 

Træning med pro træner Frank 

Atkinson. (der trænes jern, hybrid og 

kølle slag) 

Klokken 15.00 

Kaffe/the pause inkl. kage. 

Klokken15.45 

9 huller på par 3 banen  

Klokken 17.00 

Vi mødes til ”After golf” i baren.  

Dag 2 - 24. august 

Klokken 09.00 

Vi mødes på driving range til fælles 

opvarmning,  herefter spilles der 18 

huller på Skoven /Sletten  

Der afsluttes med en lækker frokost i 

restaurant inkl. Øl eller sodavand. 

Slut ca. kl.15.00.   

Klubmesterskab  

Husk at tilmelde dig klubmesterskabet i slagspil. 

Sidste frist for tilmelding er 24. august 2022 klokken 18:00 

Tilmelding i Golfbox på dette link https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3600623 

Klubmesterskabet afholdes den 27. - 28. august. 
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Midage-, senior,- veteran og superveteran rækkerne spiller 18 huller lørdag og 

18 huller søndag. 

Junior samt dame- og herrerækkerne spiller 36 huller lørdag og 18 huller 

søndag. 

Bedste score fra backtee (60 Herre eller 52 Damer) er banens nye banerekord.  

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


