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Formandens beretning 
Jeg siger altid, at vi har en god klub. 

Jeg er så glad for dette sted og denne klub. 

Jeg er glad for de dejlige fællesarrangementer. 

Jeg er glad for, at vi hilser på hinanden. 

Jeg er glad for, at vi har en god bane – og et rigtig godt klubliv. 

Start- og flettetider, omgangstone 

Da jeg startede på denne beretning, tænkte jeg, at det har været en dejlig, stille og rolig sæson. 

Men jeg spiller jo heller ikke så meget golf og når jeg er her, er der ikke så mange mennesker.  

Men jeg kommer nærmest aldrig på golfbanen uden, at jeg oplever at der er nogen, der overtræ-
der reglerne i forhold til start- og flettetider ved at gå ud evt. 4 minutter over eller 12 minutter 
over – altså der, hvor der ikke er en tid. 

Men der kan man jo vælge at lukke øjnene – og så selv gøre det rigtige ved at overholde tiderne. 

Men når jeg så hører, at folk skændes, jager med hinanden og råber ad hinanden i jagten på den 
næste ”start-/flettetid” eller i kampen for at komme foran på banen, så bliver jeg faktisk ked af 
det og jeg undrer mig. Jeg forstår ikke helt, hvad de 2 eller 4 minutter betyder for de spillere, 
hvor tålmodigheden ikke kan klare at vente til den rigtige tid. 

Reglen om start- og flettetider er der, for at flowet på banen skal være godt. Så de minutter man 
ikke har tålmodighed til at vente, betyder jo ind i mellem, at der kommer for mange bolde/men-
nesker på banen og at man går for tæt på hinanden. Det kan godt være, at det ser ud til, at der er 
plads – men hvad med greenkeeperne, som skal arbejde – eller hvad med dem, som nærmest får 
bolden i nakken?  

Regler er til for at skulle overholdes og er ikke lavet for at genere nogle. 

Jeg hører desværre historier om, at man kan blive overfuset, hvis man forsøger at fortælle, hvad 
reglerne er i BGK eller hvis man venligt påpeger etikette. Når jeg hører sådanne ting, bliver jeg 
målløs og chokeret. Det er jo egentligt ikke til at forstå, hvorfor der er uenigheder på det niveau, 
når vi nu alle sammen er her for at have det godt og dyrker det, som vi kan lide - nemlig golfs-
porten.  

Hvad er det der sker? Er det samfundets nye måde at tale til hinanden på? 

Jeg er ikke vild med tonen på de sociale medier, hvor man nærmest må eller i hvert fald gør, 
hvad der passer én og ikke behøver at stå til regnskab for det. 

Sidste år blev det på generalforsamlingen bragt op, at vi alle skulle gøre en indsats for at rydde 
op efter sig selv – og nu skal vi så gøre en indsats for, at folk taler pænt sammen. 

Det er ikke i orden, at nogle af os, hverken frivillige, andre medlemmer eller ansatte, bliver råbt 
ad, overfuset eller forulempet på nogen måde. 

Med disse lidt trælse iagttagelser, vil jeg nu alligevel gerne sige, at jeg synes, at vi har det godt, 
vi har en god klub og vi har et fantastisk sted at være. 

Banen 

Banen har også i denne sæson stået rigtig godt. Fredrik og hele mandskabet i greenkeepergården 
har igen ydet en kanon god indsats. Men som i hele samfundet er der også mangel på arbejds-
kraft inden for greenkeeper-verdenen. Vi har i år været i den situation, at 2 faglærte greenkeepere 
valgte at søge nye udfordringer ved at blive chefgreenkeepere i andre lokale golfklubber. De har 



Generalforsamling den 17. november 2022 
 

Beretninger 
 

Breinholtgård Golf ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ DK-6710 Esbjerg V ꞏ Tlf. +45 75 11 57 00 ꞏ www.bggc.dk 

haft en god læremester her på Breinholtgård i Fredrik og har derfor fået de gode tilbud, som de 
ikke kunne sige nej til. Løsningen for os har i år været en ufaglært og en ”dele-greenkeeper”. 
Sidstnævnte har også varetaget Benniksgaard Golf Klubs bane. For 2023 er der allerede indgået 
aftale med en faglært greenkeeper og der er ved at blive underskrevet en lærlingekontrakt. 

Banen er til stadighed under forandring. De mange timer som greenkeeperne og de frivillige 
”greenkeepere” har brugt i løbet af året har blandt andet resulteret i Sletten hul 9’s flotte ydre 
med 3 bunkers bag ved greenen, en udvidelse af greenen mod Ådalen samt klargøring af et ”af-
lastnings-tee-sted”, som tages i brug til foråret.  

I 2022, 30 år efter golfbanens åbning, fik vi en ”ny” golfbane. Den 8. august 1992 blev Brein-
holtgård golfanlæg indviet og den 5. august 2022 blev det nye Sletten hul 4 indviet. Sletten hul 4, 
som hidtil har været et par 3 hul og som nu er forlænget og spilles som et par 4 hul, har betydet, 
at Breinholtgård i dag har en mesterskabsbane i par 72. 

Åbningen blev fejret med spil på hullet, champagne og kage – samtidig fejrede vi Breinholtgård 
Golf Klubs 30 års jubilæum med tættest flaget-konkurrence på Sletten hul 9 og grillbuffet i re-
stauranten. Vejret var ikke helt med os, men der var alligevel cirka 120 personer, som var med til 
fejringen. Hvis vi alle var mødtes i restauranten, ville jeg have takket for deltagelsen og samtidig 
også takket jer, som har været med hele vejen – i alle 30 år og har været med til at gøre vores 
golfklub til det den er i dag. 

Jubilæumsbog 

Jeg er personligt rigtig glad for vores Jubilæumsbog ”Fra Hede til Golf”, som har opsummeret 
Breinholtgård Golf Klubs historie efter 25 år, men også Breinholtgaard’s forhistorie. Mogens 
Heyk har skrevet de første 25 år og nu har vi heldigvis en aftale med Mogens om, at han vil 
skrive videre og dermed bevare den viden vi har nu og som måske er glemt om 20 år, når 50 års 
jubilæumsskriftet skal skrives. Tak for det, Mogens. 

Banerekord 

Den nye mesterskabsbane krævede en banerekord. Så ved Klubmesterskabet i Slagspil var der 
varslet, at den laveste score ville være den nye banerekord. Selvom Peter Ankersø blev klubme-
ster i herrerækken, var det Jakob Porsholdt Dam, der snuppede banerekorden. I Jakobs kamp, om 
søndagen, for at hente Peters forspring, gik Jakob banen i 71 slag – 1 under banens par og week-
endens bedste runde. Det markerer vi i dag og fremadrettet med den nye ”Banerekord-tavle”, 
som kommer til at hænge i restauranten. 

Mix-n Match 

Mix-n-Match – vores gamle Onsdagsmatch, som i år fik nyt navn. 

Turneringen er stadigvæk det sted, hvor ”Ny i Golf” spillerne skal forbi for at blive frigivet. Det 
sted hvor vi sætter pris på, at ”gamle”/rutinerede golfspillere kommer og lærer lidt fra sig i for-
hold til etik og regler. Alle er velkomne og gerne med ”åbent sind” og ”godt humør”. Det er to 
udsagn, som de nye folk bag Mix-n-Match har tilført og i mine ører lyder det rigtig positivt. Men 
turneringen har fået lidt kritik. Vi ændrede nogle ting, blandt andet for at kunne imødekomme de 
frivillige, som skulle afholde turneringen. Det største kritikpunkt har været tilmeldingsfristen.  

Hensigten med at fremrykke tilmeldingsfristen var, at man skulle kunne lave matchen dagen i 
forvejen, så der var mulighed for at passe sit arbejde om onsdagen og kører på golfbanen til lidt 
før turneringsstart. Jeg synes nu, at det var lidt tarveligt, at nogen boykottede turneringen, men 
nu ser det ud til, at vi får mulighed for at ændre tilmeldingsfristen tilbage til onsdag kl. 12. Be-
mandingen på kontoret er ændret og kontoret har derfor mulighed for at være behjælpelige med 
startliste og scorekort og samtidig har vi et mere erfarent Mix-n-Match-hold. 
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Nye medlemmer 

Vi har i år haft omkring 70 nye medlemmer til Ny i Golf forløbet. Derudover er der kommet nye 
medlemmer til, som allerede havde deres DGU kort, så vi har samlet set en lille fremgang i med-
lemstallet i forhold til sidste år ved samme tid.  

Banebelægningen er dog blevet lidt mindre, hvilket jo nok skyldes, at der blev spillet rigtig 
mange runder golf i Corona-tid, hvor det ikke var muligt at rejse, gå til festival, dyrke fitness el-
ler andre gode ting.  

Men vi forventer, at det bliver sværere at holde medlemstallet i de kommende sæsoner og der 
skal igen gøres en god indsats for både at fastholde og rekruttere nye medlemmer. 

Denne sæson har igen budt på mange aktiviteter. Vi mener, at aktiviteterne er en vigtig del for 
det sociale fællesskab i klubben. Vi håber, at vi tilbyder bredt og spændende for en stor del af 
medlemsskaren. I hvert fald den del, som ønsker sociale fællesskaber. Vi har en forhåbning om, 
at aktiviteterne skaber nye venskaber og dermed golfkontakter, som kan udvide spillemulighe-
derne og dermed også fornøjelsen ved at være medlem af Breinholtgård Golf Klub. 

Rehab golf 

Rehab golf er golf til personer med fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse. Svære ord – men 
Rehab golf er nu en del af Breinholtgård Golf Klub. Sidste år på generalforsamlingen sagde vi, at 
”Golf Gavner og kan måske gøre en forskel her”. Og minsandten om ikke at ”Golf Gavner” – 
også denne målgruppe. Kim Meyer har haft fornøjelsen af at være sammen med disse mennesker 
og se hvilken udvikling og glæde, der kan komme ud af frisk luft, socialt netværk og bevægelse. 

Jeg håber, at I alle har læst artiklen i klubbladet, hvor ”kampgejsten” og fremskridtene lyser ud 
af kommentarerne. Rehab golf, som vi tilbyder i nært samarbejde med Hjerneskadeforeningen, 
fortsætter selvfølgelig i sæson 2023, hvor Rehab-træningsdagene udvides til at være HVER fre-
dag, fra fredag efter påske til 30. september. 

Kim kan godt bruge nogle hjælpere, så sig til, hvis du har tid og lyst til at bruge en fredag for-
middag i selskab med mennesker, som virkelig sætter pris på de gode øjeblikke i livet. 

Derudover har Kim mere nyt i støbeskeen. Kim har, med sin viden og et helt arbejdsliv bag sig, 
gode erfaringer og metoder til at starte et ”Soldaterprojekt” op. ”Golf for Veteraner”. 

Ungdom og elite 

Vi har igennem det sidste år haft en arbejdsgruppe, der har haft en række møder, hvor man grun-
digt har drøftet, hvordan vi videreudvikler og styrker BGK Elite og ungdom i en retning som un-
derstøtter fællesskab, klubånd og derigennem skabe optimale forhold for et godt trænings- og 
klubmiljø. 

Helt konkret ønsker vi 

 Tæt samspil imellem ungdom og elite 
 Et fælles træningsmiljø,  
 hvor golftalenter kan udvikles og dygtige golfspillere bliver endnu bedre 
 At have fokus på udvikling af både spilleren og mennesket 
 Skabe rum til fællesskaber og aktivitet 

På baggrund af de drøftelser, har vi gennemført nogle ændringer. 

Junior afdelingen vil fremadrettet blive kaldt Ungdomsafdelingen, blandt andet fordi juniorafde-
lingen tilbyder træning og muligheder for turneringsgolf til spillere op til 25 år. 

Eliteafdelingen forbliver eliteafdelingen af navn, men for at være bedre i stand til at kunne op-
fylde det overordnede mål, at bringe de to områder tættere sammen, så har vi oprettet Team 
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BGK Sport. Team BGK Sport vil være et driftsudvalg, hvor samarbejde omkring træning og ak-
tiviteter aftales – både med tanke for økonomi og sammenhold. 

Den store forandring ligger primært i Team BGK Sport og Elite, hvor der kommer nye personer 
på holdet, som skal være med til at løfte opgaven. Ungdom fortsætter i samme ånd som hidtil 
men med endnu større fokus på samarbejde med eliten. 

Kim Meyer, som har været med i arbejdsgruppen, har valgt at lade nye kræfter overtage. Kim har 
været en del af eliten i BGK siden 2008. Så jeg vil gerne sige en stor tak til Kim, for hans 
enorme engagement med elitearbejdet. Tusind tak  

Kim har taget et rigtigt stort slæb og har derfor haft mange roller. Det er tanken i det nye set up, 
at vi skal have fordelt disse roller ud på flere personer.  

Grundholdningen rokkes der ikke ved. 

Vi har altid i junior- og eliteregi lagt stor vægt på, at ”man skal yde for at man kan nyde”. Brein-
holtgård Golf Klubs’ Erhvervsklub er en fantastisk støtte for ungdom og elite og hvis man vil 
have glæde af de midler og arrangementer, som tilbydes, bør man også tilbyde sin hjælp eller 
deltagelse, når det ønskes fra klubbens side.  

Et godt eksempel, og forbillede for det er ungdomsafdelingen, hvor de ”gamle” juniorer, træner 
de yngste - nemlig Troldene. Christel beskriver rigtig fint i hendes beretning, hvad Troldene er 
”for en størrelse”. 

TeeBox 

TeeBox har haft det svært – og ikke mindst i Jylland. TeeBox er overtaget af investorer, som dri-
ver TeeBox videre indtil foråret - omkring sæsonstart. Hvad der kommer til at ske med TeeBox 
på Breinholtgård er stadig uafklaret, men TeeBox er åben for booking hele vinteren. Prisen er sat 
ned og der kræves ikke Årskort for at kunne spille i TeeBox. Du kan booke din tid i golfbox og 
timeprisen er kr. 150,- - for alle deltagende, om I er 2, 3 eller 4.  

Energiudgifter 

Elprisernes himmelflugt, mangel på træpiller og inflation. 

Meget gør at vi generelt har mere fokus på udgifterne. Både i husholdningen og i Erhvervslivet. 

Restauranten og Pro-Shoppens høje elregninger sætter mange overvejelser i gang 

 Skal der holdes åbent alle ugens 7 dage 
 skal frituregryden stå tændt hver dag  
 skal fryserummene bugne af forskellige retter 

Vi er også nået frem til, at klublokalet holdes lukket så meget som muligt i denne vinterperiode. 
Ved større selskaber og arrangementer er der mulighed for at aftale med Mogens, at der skal 
varme på i lokalet. 

Tak for året der er gået 

Året går på hæld og nogle skal snart holde en lang og meget velfortjent ferie. 

Janet, Frank og Klaus, tusind tak for sæson 2022. Jeres næste åbne arrangement er Nisseturnerin-
gen den 4. december og forhåbentligt en hel del julehandel. Der er gået nogle besynderlige rygter 
om, at I skulle være på vej væk fra Breinholtgård, så derfor er det da rigtig rart at kunne fortælle, 
at aftalen for 2023 selvfølgelig er på plads og at I ikke løber nogle steder.  

Stor tak til greenkeeperne - ansatte og frivillige. I har lige afsluttet det store projekt med at fjerne 
den gamle green på Sletten 4. Der er kommet udsyn op til flaget på den nye green, fairway er til-
rettet og der er sået græs i dag.  
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For jer, som har set det, så er det vist tydeligt, at der er gravet MEGET jord af – nok også mere 
end forventet. Noget af jorden er flyttet over på Skoven 4, hvor der kommer et nyt teested – til 
venstre for de oprindelige tee-steder og den resterende jord er i øjeblikket opmagasineret ved 
Sletten 6 og bliver brugt på et senere tidspunkt.  

Der er en god tradition i juniorafdelingen for at uddele diverse ”priser” i forbindelse med deres 
Afslutningsturnering sidst i oktober. 

Som en dejlig gestus fra juniorafdelingen, kårede de i år Linh, som fik Årets Smil. 

Tak til restauranten for endnu en god sæson – og det helt spændende denne vinter er, at når re-
stauranten åbner igen i februar måned, står der en helt ny restaurant klar. Menneskene, Tri, Linh, 
Thuy og Anh er selvfølgelig de samme, men inventaret og indretningen bliver helt nyt. Det glæ-
der jeg mig virkelig til. På grund af den altid gode kvalitet her på Gården, bliver bordene genan-
vendt. De bliver totalrenoveret og kommer retur i en anden størrelse og får nye bordben. Stolene 
bliver dog skiftet ud med nye. 

Det glæder mig rigtig meget, denne udvikling vi hele tiden går igennem og for at det kan ske, er 
det utrolig vigtigt, at vi har et godt samarbejde med dig, Sisse. Tusind tak for det gode samar-
bejde igen i år. 

Som altid, så gør vi i klubben, hvad vi kan med frivillige kræfter. 

Tak til alle jer frivillige, som gør en indsats for Breinholtgård Golf Klub. I år har I blandt andet 
givet en hånd med ved opførelse af toilettet på Ådalen, da vaskepladsen blev flyttet og ”indkørs-
len” blev lagt. Der har været oprydning i skoven, der er kørt baneservice til turneringer og der er 
arrangeret mange gode arrangementer, som vi alle har kunne nyde godt af. Kæmpestor tak for 
hver en lille indsats. 

Mogens har en ualmindelig vigtig rolle her på Breinholtgård og har væsentlig betydning for vo-
res gode samarbejde. Mogens hører måske til på kontoret, men vi møder ham også mange andre 
steder, som når han hjælper greenfee-gæster tilrette ved 1. tee, afholder slagprøve med nogle af 
de nye i Ny i Golf eller er på banen i dialog med Fredrik i forhold til banens udvikling og daglige 
vedligehold – eller når han er ude og hilse på jer, som spiller golf. Mogens vil fremadrettet have 
endnu en opgave – og det er han heldigvis rigtig glad for. Mogens får det overordnede ansvar for 
driften af både golfklubben og det nye padelcenter, som opføres på Tivoligrunden. Kontoret her 
på Breinholtgård vil naturligvis fortsat blive bemandet, som vi kender det i dag – men nogle 
gange vil det måske være et andet venligt ansigt, som møder os. Jeg har sagt til Mogens, at han 
skal huske, hvor han hører til – og det ved han godt. Det er der ingen tvivl om. 

Mogens, tusind tak for samarbejdet – det er en fornøjelse. 

Tak til mine bestyrelseskammerater, som alle har valgt at genopstille. Tak for samarbejdet i år – 
og så må vi se, om vi får genvalg og kan fortsætte samarbejdet i 2023. 

Tak til alle fremmødte og tak for ordet. 

 

Pernille Porsholdt Dam 
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Juniorudvalgets beretning  
Juniorudvalgets opgave er at skabe et golf-og ungdomsmiljø, hvor alle børn og unge i klubben 
har mulighed for at udvikle deres golfspil gennem træning, leg og spil. 

Juniorudvalget ønsker at skabe rammer for juniorerne på Breinholtgård Golf Klub, så alle har 
mulighed for at deltage i fællesskabet med golfspil, venskaber og sammenhold. 

Juniorudvalget lægger stor vægt på den sociale relation juniorerne imellem. Det skal være sjovt 
og lærerigt at være en del af juniorafdelingen, samtidig skal der være mulighed for udvikling, 
både som golfspiller og som menneske. 

Visionen er med juniorbredden at skabe elite 

Det forsøges at skabe muligheder for de juniorer, der med stor vilje, samt arbejds- og trænings-
indsats, udvikler deres talent og bliver dygtige golfspillere. Juniorudvalgets største opgave er at 
skabe rammerne, så alle juniorer bliver en del af fællesskabet, både i afdelingen og af Breinholt-
gård Golf Klub og på denne måde få følelsen af klubånd. Det er vigtigt at juniorerne lærer golf-
reglerne, men det er lige så vigtigt at lære etikettereglerne i klubben og golfbanen generelt, så 
man som ungt menneske kan begå sig på alle golfbaner og vi kan være stolte af vores juniorer, 
for de er nogle fantastiske ambassadører for Breinholtgård Golf Klub. Vigtigst af alt er, at vores 
juniorer vil værdsætte den støtte vi får, og de muligheder vi har. Det er sundt at lære, at man skal 
yde for at nyde.  

Troldene på Breinholtgård 

Troldene er de helt små golfspillere i alderen fra 4 - 9 år og igen i år er det en succes, hvor vi 
både møder nye og kendte ansigter på anlægget, når Asger og vores juniortrænere står klar med 
træning.  

Fokus for Troldene er fortsat at man har det sjovt, og føler at det er et rart sted at komme. Trol-
dene skal lære golf spillet gennem leg, hygge og sociale arrangementer. At det er vores store ju-
niorer, der træner Troldene, gør overgangen fra Trold til junior mere glidende og på den måde 
dannes relationerne gennem hele juniorafdelingen og det er naturligt for Troldene, at juniorerne 
er i klublokalet, når de kommer om fredagen, hvor Troldene ligeledes afvikler matcher. Den 1. 
fredag i måneden afvikles der, både Junior Open og Trolde Open, hvor der er kamp om pokalen.  

Asger Lund Nielsen er tovholder for Troldene, Jungletræf og Super6, hvor Troldene, og de ikke 
frigivne juniorer, også kan besøge andre golfbaner, når klubberne inviterer til ”Jungletræf” og 
”Super6”. Til ”Jungletræf” træder de yngste golfspillere ind i et jungleunivers, hvor de skal klare 
forskellige jungleopgaver, samt spille par3-banen. I jungleuniverset følger børnene junglefodspor 
og møder junglekrigere på ruten, som stiller dem opgaver, så bliv ikke bange, hvis du møder 
børn, der går som en gorilla frem til næste teested. Konceptet danner rammen for, at børnene in-
troduceres til turneringer på en sjov, simpel og legende måde. Alle børn går efter et ”Jungletræf” 
hjem med en guldmedalje, som altid bringer lykke.  

Troldene deltager i de fleste aktiviteter, som Juniorafdelingen planlægger, aktiviteterne er blot 
tilpasset, så alle kan deltage på deres eget niveau.  

Tak til Asger Lund Nielsen og alle juniortrænerne, der yder en kæmpe indsats, for at Troldene 
føler sig unikke på BGK.  

Juniordagen  

Juniordagen på Breinholtgård er, traditionen tro, fredag. Fredage fra april til sidst i oktober er 
der, hvor sammenholdet og venskaberne skabes gennem golfrelaterede arrangementer. Fredags-
matcherne gennemføres med forskellige matchformer og med gennemgående turneringer. 
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Juniorerne er repræsenteret i alle aldre, fra Trold til de ældste juniorer og i år har vi været så hel-
dige, at nogle elitespillere ligeledes har taget imod invitationen om at deltage, hvilket har været 
supergodt. Vi håber på, at endnu flere lægger vejen forbi til næste år. Fredagsmatcherne spilles 
på alle niveauer og derfor afvikles fredagsmatcherne, både på stor og lille bane.   

Der er i år, på fredage, ligeledes blevet afviklet Spil med en ven, SommerSjov og boldopsamling.   

Tak til Maria Hebsgaard Hjorth for hver fredag at styre køkkenet, så alle Trolde og juniorer får 
lidt godt til mave og gane. Tak til Asger Lund Nielsen, Claus Mølleskov Pedersen og Allan 
Grosmann Christensen for at stå for matcherne for Trolde og juniorer.  

Junior Open - Trolde Open  

Junior - og Trolde Open er gennemgående turneringer, der afvikles på juniordagen en gang i må-
neden. Der er i år spillet i 5 rækker, A, B, C - rækken, Trolde- og Plus-rækken, hvor nogen af eli-
tespillerne i år har deltaget, sammen med de ældste juniorer.  

Vinderne af årets pokaler blev i år i Plus-rækken: Victor Groth Pedersen, A-rækken: Hjalte 
Hebsgaard Hjorth, B- rækken: Victor Hebsgaard Skaarup, C-rækken: Christian Lundgaard og i 
Trolde-rækken: Carl Kobbelgaard Kolding. Stort tillykke til jer alle.  

Tak til Rebekka Brinch Fredsted for igen i år at være tovholder på Junior Open og til Asger Lund 
Nielsen for at være tovholder på Trolde Open.  

Match mod Erhvervsklubben  

Den årlige match blev i år afviklet søndag den 15. maj, hvor der var ca. 35 deltagere fra Junioraf-
delingen, Eliteafdelingen og Erhvervsklubben. Og juniorerne kunne endnu en gang stille vandre-
pokalen på juniorafdelingens hylde i pokalskabet. Tak for en hyggelig dag til Erhvervsklubben 
og Eliteafdelingen, vi glæder os til at tage kampen op igen i 2023.  

RAJT - Ribe Amts Junior Tour 

RAJT er en turnering der har været afviklet i mange år og fortsat er en af de bedste turneringer, 
vi kan tilbyde vores juniorer, da der i denne turnering er fokus på sammenhold og gode golfople-
velser. Man kan som junior deltage i denne turnering fra den dag man er frigivet. Der spilles i 5 
rækker, rækkerne A til D og PLUS rækken, som er for de 19 til 24-årige. 

I år er der afviklet 5 matcher i RAJT-regi og traditionen tro med afslutningsmatch på Breinholt-
gård. Vejret viste tænder, men den store mængde regn og blæst stoppede ikke de seje spillere og 
stemningen var i top, da fællesspisningen og præmieoverrækkelsen blev afviklet. 

Juniorerne fra Breinholtgård tog sejren på hjemmebane og fik en flot samlet anden plads, men 
igen i år var det Kaj Lykke Golfklub der tog pokalen med hjem. Tak til alle spillere for at bakke 
op om denne turnering, og tak til alle forældre og bedsteforældre, der har hjulpet i forbindelse 
med RAJT. 

I 2023 skal RAJT afvikles på 7 baner, da Ribe Golfklub og Fanø Vesterhavsbads Golfklub lige-
ledes vælger at afvikle RAJT på deres baner, så i sæsonen 2023 vil der være endnu flere point at 
kæmpe om.  

Tak til Jesper Mølleskov Pedersen og Rebekka Brinch Fredsted for den store indsats, som tov-
holdere på turneringen.  

D-tour 

D-tour er en individuel turnering i Distrikt 3 for alle juniorer op til 25 år. D-tour afvikles over 6 
spillerunder, hvor de 4 bedste individuelle runder er tællende i den samlede stilling, som giver 
adgangsbillet til finalespillet, som spilles mod Distrikt 1 og 2.  
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BGK’s juniorafdeling har været flot repræsenteret i DGU’s D-tour i denne sæson. D-Tour er 
spillet hos Blåvandshuk Golfklub, Holsted Golf Klub, Blommenslyst Golfklub, Vestfyns Golf-
klub, Nordborg Golfklub og Haderslev Golfklub, så juniorerne har været tidligt oppe og kørt 
langt i weekenderne hen over sæsonen, men alle er altid mødt ind med højt humør og lysten til at 
gøre sit bedste. 

Vi har været repræsenteret i U13, U16 og U25 rækken og der er spillet flot golf af juniorerne i de 
røde poloer. Det flotte spil har resulteret i, at Breinholtgård har været talstærk repræsenteret i fi-
nalerunden, både i Mini Cuppen, hvor vi havde 2 spillere med i U13 rækken ud af 8 fra Distrikt 
3, og Super Cuppen, hvor vi havde 11 pladser ud af 20 fra Distrikt 3, fordelt med 1 spiller i U16 
rækken og 10 spillere i U25 rækken. Begge finalerunder blev afviklet i efterårsferien, hvor Di-
strikt 3 løb med pokalerne i alle rækker. Stærkt gået af alle og stor Tak til Claus Mølleskov Pe-
dersen, som har været tovholder på D- tour i sæsonen 2022.  

Danmarks turneringen for ungdom 

Danmarksturneringen for Ungdom er en mulighed for spillerne (U25) at konkurrere på højt plan, 
og som har ambitioner om at udvikle deres golfspil til højest mulige niveau. Danmarksturnerin-
gen for ungdom er en integreret del af den samlede Danmarksturnering, på lige fod med her-
rer/damer - seniorer, veteraner og superveteraner, det er dog muligt at mikse holdene mellem pi-
ger og drenge. Der spilles på Danmarksturneringens fastlagte spilleweekender.  

Der har været tilmeldt 2 juniorhold i Danmarks turneringen for ungdom fra Breinholtgård Golf 
klub, som begge klarede sig rigtig godt og det var lige ved at lykkedes med oprykning for begge 
hold. Juniorerne på BGK vil fremadrettet også være repræsenteret i Danmarksturneringen for 
Ungdom.  

Juniorerne har ligeledes været at finde, på både vores dame og herrehold, hvor de har klaret de-
res matcher flot.  

Tak til Allan Grosmann Christensen, Rasmus Thomsen og Claus Mølleskov Pedersen, som alle 
har ydet en stor indsats i forbindelse med Danmarksturneringen.  

Makker Cup  

Makker Cup er en makkerturnering for alle til og med 24 år. I Makker Cup er der fokus på sjov 
og samspil og man møder på en golfrunde 3 forskellige modstandere, som man spiller 6 huller 
mod. I år har Breinholtgård Golf Klub været repræsenteret ved afdelingen, der blev afviklet i 
Ribe med 3 hold, hvor Emma Pedersen, Clara Pedersen, Mikkel Olsen, Oskar B. Hansen, Oliver 
G. Møller og Mathilde Hebsgaard alle spillede. 

West Coast Masters  

West Coast Masters er Breinholtgård Golf Klubs Junior- og Ungdomsranglisteturnering, som i år 
blev afholdt for 13. gang og igen i år med SRIXON som hovedsponsor. I år var der 56 deltagere. 
Dette er en turnering, hvor vi som klub kan vise, hvad vi kan, dette gælder både som arrangører 
og med de spillere som er med og igen i år var Breinholtgård repræsenteret med spillere. 

For at en sådan turnering skal være en succes, så kan dette ikke ske uden frivillige hjælpere og 
der skal derfor lyde en stor Tak til både store og små hjælpere. 

SommerSjov  

SommerSjov blev i år afviklet fra fredag til lørdag den første weekend i august. Fredag bød på 
træning med Frank, hvor juniorerne blev udfordret med spil på par 3 banen kun med potter. 

Da SommerSjov faldt sammen med BGK’s 30 års jubilæum og åbningen af Sletten 4, deltog ju-
niorerne naturligvis i festlighederne inden aftenen bød på puttekonkurrence, speedgolf, natgolf 
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og hygge. Lørdag bød på træning med 14 Club Challenge, spil på 18 huller med udfordringer og 
fælles frokost med Troldene, som også var en del lørdagens SommerSjov. Troldene havde en 
dag med træning, match, padel og hygge. 

SommerSjov 2022 var to fantastiske dage og vi glæder os allerede nu til næste år, hvor vi håber 
på, at se endnu flere juniorer og trolde.  

Tak til Emma Mølleskov Pedersen og Claus Mølleskov Pedersen, for at være med til at lave en 
sjov gang SommerSjov til alle.  

Klubmesterskab 2022  

Rasmus Hug vandt i år klubmesterskabet foran Oliver Grosmann Møller og Hjalte Hebsgaard 
Hjorth. Juniorerne var igen i år flot repræsenteret til klubmesterskaberne og det var godt at se, at 
sammenholdet udenfor banen var godt, selvom der på banen var skarp konkurrence. Næste år 
kunne ønsket være, at der igen kan findes en klubmester blandt pigerne.  

Stort Tillykke til Rasmus Hug med klubmesterskabet 2022. 

Efterårsmatchen 

Blev afholdt lørdag den 29. oktober med 34 spillere og igen i år afviklet som Ryder Cup, hvor 
vores to hold blev guidet flot igennem spillet af vores to holdkaptajner, Peter Ankersø og Jakob 
Porsholdt Dam. Der blev spillet Foursome, singler og Bestball.  

Troldene og de ikke frigivene spillede på par-3 banen, samt dystede i mange forskellige andre 
sjove discipliner. 

Ryder Cuppen blev vundet med en overbevisende sejr af holdkaptajn, Peter Ankersø og hans 
spillere, Stort Tillykke. Tak til forældre og bedsteforældre for opbakningen til Efterårsmatchen.  

Tusind tak til Camette for alle de flotte huer og tak til vores 2 holdkaptajner.  

Årets junior 2022 

STORT TILLYKKE til Emma Mølleskov Pedersen, som fortjent blev kåret som Årets Junior. 
Årets Junior er valgt ud fra mange kriterier, så som:  

 Repræsentation af klubben 
 Opførsel i klubben og samspil med de andre juniorspillere.  
 Hjælper de yngre spillere i klubben og er et godt forbillede.  
 Spiller golf på et fornuftigt plan og deltager i turneringer i og uden for klubben.  
 En spiller der, alene, eller sammen med andre skaber gode resultater for sig selv og klub-

ben.  

Årets Junior vælges i et samspil mellem juniorudvalget og trænerteamet, hvor Frank til Efterårs-
matchen fremhæver nogle af de ting der særligt er lagt mærke til gennem året for Årets Junior. I 
år var valget igen svært, men Emmas sæson har været forrygende og derfor endte det endelige 
valg på hende. Emma modtog en Wilson tourbag, broderet med Årets Junior 2022, en statuette 
med indgraveret årstal, samt et gavekort på 500 kr. til Proshoppen. 

KÆMPE TILLYKKE til Emma Mølleskov Pedersen. 

Årets hjælpere  

I Juniorafdelingen er Årets hjælpere blevet kåret, valget faldt i år på Emma Mølleskov Pedersen 
og Morten Porsholdt Dam, som begge stiller deres hjælp til rådighed for juniorafdelingen, både 
når vi har haft rakt hånden ud, men ofte helt frivilligt. Årets hjælpere har begge sat deres fodspor 
i græsset på BGK siden de var helt små og har begge været i juniorafdelingen i mange år og vi er 
glade for, at de begge fortsat ønsker at være deltagende og tilbyder deres hjælp.  
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Stort tillykke og tusind tak for hjælpen til Emma Mølleskov Pedersen og Morten Porsholdt Dam.  

Årets Smil  

Til Efterårsmatchen blev Årets Smil kåret og i år faldt valget på Lihn Huynh Nguyen, for Lihn 
smiler altid. Både børn, unge og voksne får alle altid det dejligste smil, hver gang vi går ind i re-
stauranten og alle føler sig altid set af Årets Smil. Hos Lihn kan alt altid lade sig gøre og alle får 
det dejligste smil med på vejen. Lihn gør Juniorudvalgets arbejde meget nemmere, med sit posi-
tive sind og store hjælpsomhed.  

Stort tillykke til Lihn Huynh Nguyen og tak for din måde at være på. 

Årets Handicap Haj  

Titlen som Årets Handicap Haj var der igen i år skarp konkurrence om, for der har i Juniorafde-
lingen været mange handicap hajer, som gennem mange timer på træningsbanen og gennem flot 
spil, har kæmpet sig flot og langt ned i handicap. Men da kategorien skulle afgøres via et udtræk 
i Golfbox gik Årets Handicap Haj titel til Mathilde Hebsgaard, som i sæsonen er gået fra hcp. 54 
til 34,5.  

Stort tillykke til Mathilde Hebsgaard med det flotte spil og resultat.  

Vinteraktiviteter  

I juniorafdelingen er der altid fart over feltet, dette gælder også i vintermånederne, hvor vinterak-
tiviteterne er af forskellig karakter. Der er fysisk træning hos EmCare, 16+ golfdag, Søndagstræ-
ning med efterfølgende spil på banen, julehygge, skøjtetur, golfture på andre baner og intern vin-
terturnering.   

Der er altid en flot opbakning til disse aktiviteter og det er godt at se, at sammenholdet i junioraf-
delingen vægtes højt, også når det ikke er golfspillet der er i højsæde. Tak for opbakningen til 
store og små.   

Sidst med ikke mindst   

TUSIND TAK TIL ERHVERVSKLUBBEN for den store støtte og opbakning til juniorafde-
lingen. Denne støtte gør juniortiden til noget helt unikt på Breinholtgård Golf Klub, da støtten 
åbner op for nogle fantastiske muligheder, både når det gælder træning, turneringer og socialt 
samvær.  

Stort Tak til Mogens Mikkelsen for at være med til at guide og hjælpe og altid være klar med 
hurtige svar.  

Stort Tak til Restauranten og Proshoppen for den store fleksibilitet og hjælpsomhed.  

Stort Tak til det fantastiske Juniorudvalg, Claus Mølleskov Pedersen, Asger Lund Nielsen, Re-
bekka Brinch Fredsted, Frank Atkinson, Maria Hebsgaard Hjorth og Allan Grosmann Christen-
sen, som alle yder en kæmpe frivillig indsats, så alle, fra Trolde til store juniorer, bliver tilgode-
set i de planlagte aktiviteter og alle føler sig som en del af fællesskabet i juniorafdelingen på 
BGK.  

 

Christel Hebsgaard Skaarup 
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Baneudvalgets beretning 

Så er vi snart ude af 2022, tiden flyver af sted, og så er vi klar med lidt status. 

Jeg ved det er sagt før, banen har aldrig stået flottere, selv om vi har måtte sige farvel til 2 af de 
faste Greenkeepere, Jacob er blevet chefgreenkeeper på Fanø og Mads er blevet chefgreenkeeper 
i Henne, vi ønsker dem alt mulig held og lykke. Vi søgte efter 2 nye greenkeepere, men det var 
svært lige op til sæsonstart, at finde nogen, som var klar til at flytte arbejdsplads, Vi fik dog ansat 
én enkelt ufaglært samt delte en greenkeeper med Benniksgaard Golfklub, så vi kunne klare os 
igennem sæsonen. Det har så siden ændret sig, nu vælter det ind med ansøgninger, så i det nye år 
kan vi sige velkommen til 2 nye mand. 

Men det har været et hårdt år for dem der stod tilbage, jeg er imponeret over den indsats de har 
ydet for banen og for golfspillerne. Fredrik tager nu på 5 ugers ferie, så velfortjent 

Så blev vaskepladsen færdig, nogen var skeptiske og andre synes det var godt, i dag tror jeg de 
fleste er glade. De 2 vandspulere vil blive lukket ned her til vinter, det er fordi vi her bruger 
sprinkler vand som bliver lukket ned når frosten tager over. 

Der er lavet en ekstra hane som har varmelegemer på, den kan køre hele vinteren, så det er stadig 
muligt at vaske vogne mm, men lad den ligge på jorden så vandet kan løbe ud når den ikke bru-
ges. 

Vi lovede et nyt toilet på Ådalens hul 5, det står der nu, lavet af Jacob og et par frivillige, mange 
tak for det. 

Jf. masterplanen skulle Slettens hul 4 laves om til et par 4 hul, det er også sket, det er blevet til et 
flot hul, men dog ikke helt færdig endnu, pt. er vi ved at skære toppen af den gamle green, så når 
sæsonen går i gang igen, vil man fra teestedet kunne se flaget på greenen, og om den foregående 
bold er væk. 

Den overskydende jord køres over til det nye teested på Skovens hul 4. 

I det nye år tager vi også det nye teested på Sletten hul 9 i brug. 

Baneservice/Marshall har ikke helt fungeret som ønsket, hvilket vi vil arbejde på i det nye år. 

Der er behov for baneservice, vi er blevet flere medlemmer og nogle gange er tonen ikke særlig 
pæn, det vil vi ikke finde os i. Vi strammer op i det nye år, banen er lige for os alle, og ingen har 
særrettigheder, så i det nye år vil vi kigge på følgende: 

 er nedslagsmærker rettet op 
 er tørv lagt på plads 
 ikke går ud før tid 
 opfører sig ordentlig over for andre medlemmer og gæster 
 følger de stier, som nu engang er lavet dertil 

 

Tak til alle dem der yder en indsats for BGK, det er derfor vi har det vi har i dag, en super dejlig 
klub. 

 

Baneudvalgsformand 

Jørn Sehested Schultz 

 

 

 

 



Generalforsamling den 17. november 2022 
 

Beretninger 
 

Breinholtgård Golf ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ DK-6710 Esbjerg V ꞏ Tlf. +45 75 11 57 00 ꞏ www.bggc.dk 

ORH’s beretning 
Følgende områder har været indsatsområder i 2022: 

 Løbende opdatering og bedre anvendelse/efterlevelse af BGK lokalregler generelt samt 
yderligere forenkelse heraf 

 Spilletempo på og fletteregler imellem de tre sløjfer 
 Anvendelse af pitchfork til opretning af nedslagsmærker på greens 
 Fortsat bidrage til at BGK medlemmer spiller golf i henhold til de gældende golfregler, 

bl.a. via regleaftener og lignende 

Hvordan er det så gået: 

Vi har i 2022 fået tilføjet endnu en lokalregel omkring Sletten Hul 9, hvor indersiden af 
granitkanten er Out of Bounds grænse 

Umiddelbart er udbredelsen af kendskabet til lokalreglerne på BGK rimelig stort, der findes 
faktisk også en del hjælp i vores lokalregler, f.eks. under Punkt 2 vedrørende sprinklerdæksler, 
her kan der findes en del hjælp, så læs lokalregler, forstå dem og brug dem 

Der bliver spillet rigtig mange runder golf på Breinholtgård, spilletempoet på banen og 
flettereglerne fungerer godt i langt de fleste tilfælde og efter hensigten, men det kan altid gøres 
lidt bedre og husk venligst at vi skal respektere hinanden, vi er der jo trods alt alle for vores 
fornøjelses skyld 

I forhold til Baneservice og Starterhjælp, som laves i samarbejde med Baneudvalget, har vi ikke 
helt opnået den frekvens vi ønsker, men det er jo frivilligt arbejde. I 2023 er hensigten dog, at vi 
stadig vil prøve at udføre Baneservice i et så vidt omfang som muligt. Og husk, når I ser 
Baneservice på anlægget, så er personen der for at hjælpe og vejlede jer alle. 

Golfregler 

Vi havde i Marts 2022 en åben regelaften, hvor vi have Brian Oswald på besøg og på hans egen 
sjove og indlevende måde, fortælle om golfregler. Vi var 35 personer denne aften, og 
fornemmelsen var, at alle lærte noget de ikke vidste og gik hjem med en god fornemmelse 

Der kommer jo en revidering/fornyelse af golfreglerne til den kommende sæson, så vi har 
besluttet igen at invitere Brian til en Regelaften, den bliver afholdt Tirsdag 28.02.2023 kl. 19.00 
på Breinholtgård og det er de nye regler der bliver gennemgået denne aften, så sæt venligst kryds 
i kalenderen denne dag (Vi kan sagtens være flere end 35 personer ) 

Endvidere blev der i December 2021 afholdt ”Golfregeljulekalender”, den vil blive afholdt igen i 
2022. Ved at deltage i julekalenderen kan der opnås yderligere kendskab til golfreglerne 

Handicapområdet: 

De nuværende Handicapregler, som har været gældende siden 2020, fungerer rigtig godt og er 
meget velfungerende. Indberetninger af scores kan dog fortsat blive bedre, i BGK er antallet af 
indberettede scores 4-6% pr. sæson. 

Brugerne af handicapsystemet, er i takt med øget anvendelse af systemet, også blevet bedre til at 
omgå systemet. Et par eller 3 runder med lav handicapscore tilsikrer for den enkelte, at de med 
passende frekvens kan tilvejebringe et ikke retvisende og oftest for højt handicap. Det er en ud-
bredt ”sygdom” over hele verden, og medfører, at især lavhandicappere i større og større grad 
fravælger at deltage i turneringer, bortset fra scratch turneringer. En uheldig tendens, der på læn-
gere sigt er skadeligt både for golfspillet og golfklubberne 

 
Måderne hvorpå denne uheldige tendens vil blive håndteret fremadrettet, vil være ved  
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 Gennemførelse af Årsevaluering af alle medlemmers golfhandicap i den første del af et 

kalenderår 
 Månedlige stikprøvekontroller af indberettede scores 
 Månedlige skyggeevalueringer af alle indberettede scores 
 Vejledning og hjælp til de procentuelt ganske få spillere, der reelt omgår systemet og 

ikke spiller fair golf med de spillere der loyalt følger/efterlever principperne for anven-
delse af handicapreglerne 

 
I sæson 2023 vil der i hele Danmark være fokus på anvendelse af elektronisk scorekort og efter-
følgende indberetning af scores, med henblik på at få endnu flere til at indberette scores 

 

ORH-udvalget består i dag af  

 Peter Plauborg (Ansvarlig) 
 Jesper Mølleskov Pedersen 
 Kim Meyer 
 Jørn Schultz 

 

På udvalgets vegne 

 

Peter Plauborg 
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Eliteudvalgets beretning 

Sæson 2022 for Breinholtgård Golf Klub Eliteafdeling – en sæson med både hulkant ud, men i 
høj også ind.  

Breinholtgård Golf Klub Eliteafdeling startede sæson 2022 allerede den første tirsdag i novem-
ber 2021. Målsætningen for BGK Eliteafdelings hold i Dansk Golf Union (DGU) holdturnering 
sæson 2022 var fra sæsonstart: 

 Division herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 4. Division herrer – vinde puljen og rykke op i 3. Division Vest 
 Kvalifikationsrækken herrer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil 
 Division damer – vinde puljen og kvalificere sig til oprykningsspil.  

1 Division Vest/Herrer 

Holdet lå på en 3. plads i puljen efter de første fire af seks runder. Holdet tabte desværre i 5. 
runde imod Kolding GK på deres bane med 11-7. Hvis BGK-herrer skulle forblive i 2. Division 
Vest og undgå nedrykning, så krævede det som minimum en sejr på 13-5 eller større imod Ikast 
Tullamore i 6. runde på BGK-anlæg. Et udlæg i form af føring på 6:0 til BGK-herrer ved frokost 
styrkede optimismen og troen på at målet kunne nås. Det blev desværre stolpe ud for BGK her-
rer. En sejr på 12-6 rakte netop ikke (et sølle matchpoint manglede), og holdet skal i sæson 2023 
spille i 2. Division Vest. Forhåbentlig alene med henblik på allerede i sæson 2024 at være tilbage 
i 1. Division Vest.  

4. Division Vest/Herrer 

På trods af overlegen dominans efter de første fire runder i sæson 2022, så tabte holdet overra-
skende i 5. runde med 8-4 til Jelling på deres bane, hvorfor der opstod det, man måske kan kalde 
”teoretisk spænding” forud for/op til matchen i 6. runde på BGK-anlæg imod Vejen GK. Der 
blev dog ikke overladt meget til tilfældighederne og enhver form for spænding blev elimineret af 
BGK-herrer. En sejr på 11-1 cementerede puljesejren, oprykning og tilbagevenden til 3. division 
i sæson 2023, samt retten til at komme på væggen i Klublokalet på BGK. 
Tillykke til alle spillere der har været med på holdet i 2022 og til Holdkaptajnen. 

Kvalifikationsrække Vest/Herrer 

Med en sejr på 10-2 på BGK-anlæg imod Varde GK i 5. runde, og fulgt op med en sejr på hele 
12-0 imod Henne GK i 6. runde, vandt holdet deres pulje i grundspillet, og skulle spille kvalifi-
kationsspil om mulig oprykning til 5. Division i sæson 2023. 
Oprykningsspillet blev gennemført på Sebber Golf Klubs bane i det Nørre Jylland, hvor der var 
deltagelse af 14 hold, med en oprykning som gevinst for de 8 bedst placerede af de deltagende 
hold. BGK-hold præsterede og sluttede med en flot 2. plads i oprykningsspillet. 
Tillykke med placering og oprykning til 5. Division i sæson 2023. 

3. Division Vest – Damer 

I årets grundspil var holdet i pulje med Esbjerg, Aarhus og Odder. Spillertruppen har i sæson 
2022 været meget afvekslende, hvor hele 10 forskellige spillere har været på holdkortet. Det har 
været med tilgang af nye spillere, comeback til en velkendt spiller i BGK regi og en gruppe af 
allerede eksisterende BGK medlemmer. Alle har bidraget til og ydet en super engageret indsats – 
både sportsligt og socialt – og holdets bundsolide resultater afspejler uden tvivl den positive ind-
stilling, som alle er gået ind til kampene og hinanden med.  
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Efter 4. turneringsrunde (af seks mulige) havde holdet spillet sig i position til, om muligt at kva-
lificere sig til oprykningsspil til 2. Division Vest. 5. runde startede med en udebanekamp mod 
Aarhus. På trods af en sejr mod dem på hjemmebane, blev dameholdet slået 7-2. Det betød, at 
holdet ikke længere kunne afgøre det selv. For at kvalificere holdet til oprykningsspil skulle Od-
der slås på hjemmebane, og Esbjerg på hjemmebane skulle slå Aarhus. Ellers ville Aarhus blive 
puljevindere. I en relativ lige pulje var det svært at spå om udfaldet i begge kampe. Matchen var 
spændende til det allersidste. Efter 2 vundne og 1 tabt single skulle holdets Foursome vinde mi-
nimum et point. Først på 18. hul faldt afgørelsen. Efter en delt match kunne det konstateres, at 
holdet havde gjort alt, hvad de kunne ift. at sikre kvalifikationen til oprykningsspil. 
Da det blev afsløret, at Esbjerg havde slået Aarhus med 7-2, kunne jublen bryde ud. BGK Dame-
hold havde vundet puljen og var dermed klar til oprykningsspil.  

Oprykningsspillet foregik på Skærbæk Mølles anlæg søndag d. 11. september. Modstanderen var 
Team Limfjorden – en sammenslutning af Morsø og Skive Golfklubber. Det samlede resultat 
blev 5-4 til BGK Damehold, og oprykningen til 2. division var en realitet.  

2. Division Vest/Senior 

Holdkaptajnen for holdet har haft rigtig, rigtig travlt i sæson 2022. Han har undertiden haft store 
udfordringer med henblik på at kunne stille hold m.v. Holdet tabte i 5. runde imod Odense med 
5-8 på BGK-anlæg, og tabte ligeledes imod Sdr. Jylland med 8-5 på deres bane. Men grundet en 
fordel til BGK overfor Sdr. Jylland i antal vundne kamppoint, så klarede holdet skærene og der-
for forbliver holdet i 2. Division i sæson 2023. 

Tillykke til alle spillere der har været med på holdet i 2022 og til Holdkaptajnen med resultatet. 

Kvalifikationsrække Vest/Veteraner 

Alle kampe for holdet i sæson 2022 blev vundet, og holdet havde vundet deres pulje i grundspil-
let, og havde dermed kvalificeret sig til oprykningsspil på Fåborg Golf Klub bane. 
Fire hold – de fire puljevindere fra de fire puljer i Jylland/Fyn havde kvalificeret sig, og de to 
bedst placerede kunne kvalificere sig til oprykning. BGK Veteranhold vandt Kvalifikationsspillet 
suverænt og skal derfor spille i Veteranrækkens 3. Division Vest i sæson 2023. 
Stort tillykke til holdet.  

Kvalifikationsrække Vest/Superveteraner 

Holdet har grundet trukket hold i deres pulje, kun spillet fire (4) matcher i sæson 2022. Holdet 
har vundet en af de fire matcher, og kunne dermed ikke kvalificere sig til oprykningsspil til næst 
højere række. Om holdet skal opretholdes i sæson 2023 vil blive afgjort inden for nær fremtid. 
Tak til spillere og holdkaptajnen på holdet for indsatsen i sæson 2022. 

Tak for indsatsen 

Sammenfattende og set lidt ovenfra, så har det på mange områder været en rigtig god sæson for 
Breinholtgård Golf Klub Eliteafdeling. Hele fire hold er rykket op – inkl. Veteranholdet. Men 
desværre – og det er bestemt ærgerligt med det potentiale der hos deltagende spillere og i Elite-
truppen som helhed – så rykkede 1. hold herrer ned i 2. Division Vest.     

Tak til alle spillere, holdkaptajner, trænere, BGK Erhvervsklub og boldsponsor - for samarbejde, 
indsats og støtte i forbindelse med deltagelsen i DGU Holdturnering i 2022. BGK Eliteudvalg 
håber at alle – såvel spillere som holdkaptajner - fortsat er med i sæson 2023. Nu er der lang ven-
tetid til 1. og 2. runde i DGU-holdturnering 2023, der er i weekenden 7. - 8. maj 2023. En solid 
vintersæson med både teknisk og fysisk træning (og måske en træningslejr – hvem ved!), kombi-
neret med turneringsaktiviteter både inden- og udendørs venter. Start på sæson 2023 er d. 8. no-
vember 2022. 
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Afsluttende skal også lyde en stor tak til de efterhånden flere og flere faste tilskuere til holdenes 
matcher – både på hjemme- og udebane. BGK Elite håber at opbakningen vil være mindst lige så 
stor i sæson 2023 – en opbakning, som især spillerne sætter stor pris på.  
 
Held og lykke til dem som fremadrettet skal have ansvaret for den Eliteorienterede del af vores 
klub, til fordel for spillere, holdledere, trænere og ikke mindst Breinholtgård Golf Klub. 
 
BGK Eliteudvalg (måske Sportsudvalg) består ved udgangen af sæson 2022 af en ”tovholder” 
udpeget af BGK Bestyrelse, holdkaptajnerne for alle hold i Danmarksturneringen og BGK trænere.  
 

P.u.v. 

 

Kim Meyer 
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Beretning NY I GOLF udvalget 

2022 blev året hvor der kom nye folk ved ”roret” i NY I GOLF. 

Mogens Mikkelsen og undertegnede blev tovholdere i gruppen, hvor vi yderligere er 10-12 hjæl-
pere. 

Det var også året hvor Corronaen havde sluppet sit tag i befolkningen og dette betød at vi kunne 
normalisere golfen, det var dejligt. 

Der har været ca. 70 nye golfere igennem vores Ny i Golf  system og det er vi ganske godt til-
fredse med. Vi ændrede lidt i setuppet i år og vi synes faktisk det er lykkedes. 

At kunne få så mange nye golfspillere igennem golfkørekortet, det kan kun lade sig gøre med 
hjælp fra alle de frivillige, der uge efter uge, stiller sig til rådighed så vores nye medlemmer kan 
få en god introduktion/begyndelse i golfens verden. 

De nye er kommet godt igennem forløbet, blevet taget godt imod i klubben og er nu blevet til 
fuldtidsmedlemmer i vores dejlige klub. 

Forløbet hen over året har været en skøn blanding af individuel træning og lidt social hold træ-
ning, selvfølgelig efterfulgt af matcher på Par 3 banen og ikke mindst Mix`n Match om onsda-
gen.  

Vi håber at vores nye medlemmer er godt rustet til golfen. 

Vi har lidt nyt i støbeskeen til 2023. Der arbejdes bl.a. på en mere elektronisk styring af den en-
kelte spillers forløb. Det gør det nemmere for os i ”styrehuset” at følge med. 

Vi vil også gerne kunne tilbyde lidt mere holdtræning og en lidt mere alsidig regelgennemgang. 

Vi vil sige tak for de mange gode timer i godt selskab med jer ”nye golfspillere” og ser frem til 
et nyt år sammen med endnu flere nye ”golfere”. 

 

NY I GOLF 

 

Jannick Brunsgaard   
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Turneringsudvalgets beretning 
Klubturneringer 

Dejligt med et år hvor turneringerne kunne afvikles uden hensyntagen til Coronasmitte. 

Desværre er Esbjerg Revyen flyttet til et andet tidspunkt på året og derfor kunne turneringen 
Golf & revy ikke afvikles. Der har således kun været 7 klubturneringer i år mod 8 sidste år. 

Det gennemsnitlige deltagerantal er faldet i forhold til sidste år, Corona restriktionerne betød at 
de to første turneringer sidste år trak rigtig mange deltagere. 

 
Tak til vores turneringssponsorer for støtten og de flotte præmier! 

Tak til de hjælpere der var med til afvikling af turneringerne. 

 

Dato Turnering Format Delta-
gere 

Sponsorer 

06-03-22 Forårsturnering Fourball Stableford 72 Golfstore og Restauranten 

15-04-22 Påsketurnering Greensome 72 Fanø Chokolade  

05-06-22 Pinseturnering Single Stableford 18 + 21 Ingers Ost & Vin 

12-06-22 Pink Cup - Blue Cup Single Stableford 72 Et større antal 

23-06-22 Sct. Hans turnering Greensome 60 + 2 BGK 

08-10-22 Greenkeepers Revenge Mexican Scramble 82 MENY, Carlsberg 

23-10-22 Sponsor-Hjælperturne-
ring 

Mexican scramble 65 BGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfmaraton 

Golfmaraton blev gennemført den 25. juni med 56 deltagere. For tredje år i træk var det i samar-
bejder med Blåvandshuk Golf Klub og Varde Golf Klub. 

Der blev spillet en runde på hver af de 3 baner og afsluttet med grill party på Breinholtgård. 

Der var stor tilfredshed med arrangementet, men desværre har Varde Golfklub trukket sig fra 
samarbejdet så den endelige udformning af arrangementet i 2023 er endnu ikke på plads. 

TIL LYKKE til vinderne Margit Buhl og Glenn Conradsen, begge fra Blåvandshuk Golfklub. 
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Company Day 

Company Day blev i år gennemført med fuldt felt, 128 deltagere (32 hold) den 12. august. 
Dagen gav dermed et pænt overskud til ungdomsarbejdet i BGK. 

TIL LYKKE til vinderholdet. Raaby Revision ApS (Glenn Raaby, Henrik Nørby Thygesen, 
Peter Plauborg og Ivan Hornshøj Jensen). 

Klubmesterskaber 

I år blev der for fjerde gang afviklet klubmesterskaber både i hulspil og slagspil. 

Slagspil 

Klubmesterskaberne i slagspil blev afholdt i weekenden den 27. og 28. august. 

Der var næsten samme deltagerantal i år som sidste år - 73 mod 74. 

I år var de to nye rækker med, en Super Veteran Dame og en Super Veteran Herre. 

Klubmesterskaberne kunne gennemføres i 9 rækker mod 6 rækker sidste år. 

Vinderne i slagspil blev  

 Junior pige: Ikke gennemført 

 Junior drenge: Rasmus Hug 

 Senior damer: Lise Johansen 

 Senior herrer: Peter Skjærbæk 

 Veteran dame: Carina Stig 

 Veteran herre: Per Christensen 

 Super Veteran Dame: Grete Larsen 

 Super Veteran Herre: Lars O. Hansen 

 Midage dame: Ikke gennemført 

 Midage herre: Kim Lund 

 Dame: Ikke gennemført 

 Herre: Peter Ankersø 

Hulspil 

Klubmesterskaberne i hulspil omfattede et grundspil og et slutspil for henholdsvis Damer og 
Herrer. 

Grundspillet omfattede 5 matcher der blev afviklet i perioden fra 12. maj til den 10. september. 

Finalerne blev afviklet i weekenden den 24. og 25. september. 

Der var tilmeldt 17 herrer (18 sidste år) og 4 damer (6 sidste år). 

Det ville være dejligt med en større tilslutning- specielt på damesiden. 

De 8 bedste Herrer og 4 bedste Damer i grundspillet gik videre til slutspillets henholdsvis kvart-
finaler og semifinaler. 

Vinderne i hulspillet blev: 

 Damer: Emma Mølleskov Pedersen 

 Herrer: Jakob Porsholdt Dam 

TIL LYKKE til alle klubmestrene! 

Som sædvanligt var der livescorer på Info-skærme og Restaurantens TV. 

Derudover var der baneservice, hvor deltagere og hjælpere blev serviceret med kaffe, kage, frugt 
og slik. 
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Tak til alle de hjælpere, der igen var med til at sikre en god afvikling af klubmesterskaberne. 

 

Turneringsudvalget 

Niels Erik Jensen 

 

 


