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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 30. august 2022 11:52

Emne: Klubmesterskab 2022 - Ny banerekort - Banetoiletter lukket

BGK Klubmesterskaber 2022 

I dagene 27. – 28. august 2022 blev Breinholtgård Golf Klubs årlige 

Klubmesterskaber gennemført på vores flotte golfanlæg. Vinderne i de i alt 

ni spillede rækker blev: 

Junior Drenge: Rasmus Hug 
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Herrer: Peter Ankersø 

Midage: Herrer: Kim Lund 

Senior Damer: Lise Johansen 

Senior Herrer: Peter Skjærbæk 

Ceteran Damer: Carina Stig 

Veteran Herrer: Per Christensen 

Super Veteran Damer: Grete Larsen 

Super Veteran Herrer: Lars O. Hansen 

Tillykke til alle vinderne – og tak til greenkeeperstaben for en rigtig flot og 

udfordrende opsat bane, Matchleder Niels Erik Jensen, alle hjælpere og ikke 

mindst, tak til alle deltagerne for en kanon indsats henover den spændende 

Klubmesterskabs weekend 2022. 

Ny Banerekord på BGK Mesterskabsbane.   

Som det vil være bekendt blev rating for Breinholtgård Golf anlæg ændret 

tidligere på året. Dette skete som konsekvens af at Mesterskabsbanen 

SKOVEN/SLETTEN blev ændret fra en par 71 til en par 72 bane. En ændring 

der generelt betød at BGK anlæg både blev endnu mere spændende og 

udfordrende for alle spillere. 

Den hidtidige banerekord på par 71 banen stod derfor for fald. For at kunne 

registrere en officiel banerekord skal scoren laves i en officiel klubturnering eller 

turneringer gennemført på vegne af DGU.  Endvidere skal der spilles fra tee 60.  
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I forbindelse med Breinholtgård Golf 

Klub Klubmesterskaber der blev 

gennemført i weekenden den 27.-28. 

august 2022 blev der sat ny 

Banerekord. 

Den 28. august 2022 gik Jakob 

Porsholdt Dam par 72 banen i 

”minus 1” = 71 slag. 5 birdies og fire 

bogyes – sådan.   

Dette er indtil videre Banerekorden 

for Breinholtgård Golf Klub anlæg. 

Tillykke til Jakob – super spillet 

under udfordrende forhold.  

Toiletter  

Toiletterne lukket

Toiletterne på banerne er lukket, pga. brud på vandrør. 

Hold øje med banestatus for ændringer.  
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