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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 12. december 2022 11:45

Emne: Regionsgolf - Spil på 7 baner - Julekalender

Greenfee Club No 1.  

Skal du spille greenfee på 6 andre baner i 2023, så kan du foruden 

Breinholtgård Golf Klub spille, Haderslev, Kolding, Vejle, Gyttegård, 

Sønderjyllands og Horsens Golfklub. 

Bestil dit Greenfee Club No 1 nu, på dette 
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link https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3700637 

Greenfeeclub no. 1 er en populær fritspilsordning mellem 7 jyske golfklubber, 

hvor du som fuldgyldig medlem af en af de 7 klubber  – Kortet kan benyttes alle 

hverdage hele dagen samt i weekender og helligdage FØR kl. 09.00 og EFTER 

kl. 12.00 (begge tider inklusiv). Spilles der i dette tidsrum opkræves greenfee-

betaling. 

Læs mere om Greenfee Club No 1 samt betingelser klik HER 

Julekalender  

Husk du kan stadig være med i regel- 

julekalenderen 

Julekalenderen ligger på hjemmesiden, hvor der hver dag vil komme nye 

spørgsmål og gevinster til den dygtige/heldige. 

Julekalenderen ses og besvares på Breinholtgård Golf Klubs hjemmeside på 

dette  link https://www.bggc.dk/nyheder/julekalender-2022/ 

Husk at påføre navn og DGU nummer 

Spørgsmålene i julekalenderen er lavet ud fra de i 2022 gældende regler.  

Svaret skal sendes senest klokken 20:00 

Vinderen trækkes hver dag  

Svarene og vindernes navne, bliver offentliggjort på Breinholtgård Golf Klubs 

hjemmeside. 

Præmien kan afhentes efter aftale med kontoret.  
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Regionsgolf  

Regionsgolf. 

Tilmelding til 2023 sæsonen er åben nu - på golfbox!! Husk at melde dig til 
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inden deadline, som er den 2. januar 2023!! 

Når du tilmelder dig, bliver du spurgt til, om du evt. ønsker at være Kaptain for 

et hold! Har du spørgsmål til det, er du velkommen til at kontakte mig, Kent, 

eller Heidi. Hvis du svarer ja, vil du under alle omstændigheder blive kontaktet, 

inden vi tilmelder holdene medio januar. 

På klubbens hjemmeside kan du finde info om Regionsgolf, det er også her du 

kan finde kontakt info på Heidi og Kent. For yderligere info kig på hjemmesiden 

for Regionsgolf www.rgd.dk 

Du har mulighed for at tilmelde dig i forskellige rækker alt efter din alder, men 

husk at du er velkommen til at tilmelde i flere rækker! 

Tilmeldingen er åben i Golfbox, under klubturneringer 




