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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 26. september 2022 21:13

Emne: Hole In One - Sidste Mix n Match turnering i år - Greenkeepers Revenge

Årets sidste Mix-n-Match turnering  

Så er det tid, på onsdag, til årets sidste Mix-n-Match turnering 

Så kom og vær med til årets sidste 9 hullers golf i forbindelse med Mix-n-

Match, alle som har spilleret til stor bane kan deltage uanset handicap og vi 

håber at se mange glade golfere denne dag. Herefter går Mix-n-Match på 

vinterpause, men vender naturligvis tilbage til foråret igen. 

Der kan tilmeldes på dette link https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3304884 

Deadline for tilmelding er denne gang skubbet til onsdag klokken 12:00 

Mødetid/udlevering af scorekort 16:30 

Information ved puttingreen 16:40 

Gunstart klokken 17:00 
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I anledningen af årets sidste gang tilbyder restauranten hakkebøf med 

pomfrites og bearnaisesauce til 85,- kr. 

Greenkeepers Revenge  

Stadig lidt pladser tilbage 

Lørdag den 8. oktober gentager vi successen fra de sidste par år, hvor 

greenkeeperne ved Greenkeepers Revenge har frit spil til at genere alle os 

golfspillere. 

Turneringen er Greenkeepernes hævn eller drillerier, hvor de stiller banen helt 

specielt og anderledes op. 

Det er en super sjov dag, hvor der spilles Mexican Scramble og udfordringerne 

er helt anderledes end ved en normal runde på Breinholtgård. 

I en Mexican Scramble er du jo ikke ene om udfordringer, så mød op og vær 
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med. 

Efter turneringen er der 3 retters festmenu i restauranten, hvor vi med musik og 

hygge håber, at vi får nogle gode timer sammen. 

Meny er sponsor på turneringen. 

Tilmeldingen lukker søndag den 2. oktober kl. 18.00 

Hole In One  

Stort tillykke til Thorkild 

Hole In One  

17. september 2022

Ådalen hul 8 

Thorkild Grønberg 
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Stort tillykke til Jørn 

Hole In One  

22. september 2022

Skoven hul 5 

Jørn Sønnichsen 
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