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Igen har vore elitespillere i Santander divisionen kvalificeret sig til at spille om medaljer for sæson 2019.

Allerede efter 4 spillerunder fører Brønderslev vest gruppen med 4 sejre og 8 point – så uanset resultatet af de sidste

2 spillerunder, skal Brønderslev spille om medaljer i Århus den 14. og 15. september.

Lørdag den 14. september spiller man om, hvem der skal spille finale om guld/sølv – eller om der skal spilles om bronze og 4. plads.

Søndag den 15. september er altså finaledagen – hvor vi selvfølgelig håber på et mesterskab.

KLUBBEN ØNSKER AT VORE DYGTIGE DRENGE SKAL HAVE OPBAKNING – OG DET GØR VI VED AT VÆRE

PÅ GOLFBANEN I ÅRHUS FRA TIDLIG MORGEN TIL SIDST PÅ EFTERMIDDAGEN – DEN 15. SEPTEMBER.

Santander holdets sponsor -  – har igen vist sin store interesse i at støtte Brønderslev Golfklub ogSparekassen Vendsyssel

særdeles drengene, i det Sparekassen Vendsyssel vil sponsorere en bus til Århus på dagen – den 15. september - med afgang tidligt,

så vi er på plads i Århus senest kl. 08:00. Tider og mødested oplyses senere.

Der vil også blive sørget for morgenmad på bussen, og en sandwich til frokost.

Dog ønsker vi at tage en betaling for ovenstående, da dette forpligter. Prisen for at deltage er kr. 100,00 per person,

og vi forventer at kunne fylde en bus med 40 personer. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.

Der bliver uden tvivl rift om pladserne – tilmelding kan ske ved at kontakte Ulla på telefon 9882 3281

eller mail  , og .ulla@broenderslevgolfklub.dk indbetale kr. 100,00 senest den 21. juli 2019

Skulle der mod forventning ikke være deltagere nok, vil beløbet blive refunderet.

Beløbet skal betales via mobilpay 56507 eller på probox standeren.

Skynd jer at reservere en plads – 

det bliver en god dag – og en stor støtte til vore dygtige drenge.
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Afgang
15. sept.

Skal BG være Danmarksmestre 2019?


