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Nyt fra bestyrelsen

Som alle ved, stiger udgifterne til el, gas, olie, diesel og benzin. Vi har gasopvarmning i vores klubhus,
men har heldigvis en fast pris på både gas og el i år; men det bliver en udfordring fremadrettet.
Vi er i gang med at få tilbud hjem på solceller og varmepumper til klubhuset i første omgang.

Greenkeepergården bliver trin 2.

Vi vil selvfølgelig holde alle informeret, når vi har fået klarhed over vores fremtidige energi.

Der vil snarest blive meldt en dato ud for et medlemsmøde i klubben.

Husk at like og dele klubbens opslag og annoncer på Facebook, så vi når ud til flest mulige.
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ÅRETS TILLØBSSTYKKE!

Personalets hævn

Søndag d. 11.september

Mødetid:     Kl. 09.30 i klubhuset

Tilmelding:  Anders tlf. 98 823281 eller på Golfbox.
                 (Husk at oplyse hvilket teested du spiller fra. Der er frit valg)

Spilleform:  12 hullers stableford holdturnering (Gunstart)
                   Blå/Gul  (Der kan ikke tilmeldes hold)

Pris pr. deltager: Kr. 200,- incl. forplejning på banen, og
efterfølgende mad fra Golfcafeens grill (incl. drikkevarer)

Vel mødt alle sammen!
Personalet

Sjov holdturnering
 

 12 hullers stableford holdturnering med forskellige tiltag rundt omkring på hullerne. 
Der vil være sjove udfordringer, gode præmier og god mad.

 
  

ALLE medlemmer er velkommen uanset handicap og erfaring.



BRØNDERSLEV GOLFKLUB PRÆSENTERER

KLUBMESTERSKABER
2022

Veteran Damer
1. Berit Skovgaard
2. Elsebeth Rostgaard

Veteran Herrer
1. Claus Iversen
2. Peter Trudslev
3. Paul Andersen

Superveteran Damer
1. Else Lange Christiansen
2. Lis Dam

Superveteran Herrer
1. Gert Sørensen
2. Per Andersen
3. Emil Losange
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BRØNDERSLEV GOLFKLUB PRÆSENTERER

KLUBMESTERSKABER
2022

Klubmester Damer
1. Gitte Rune
2. Mia Nielsen

Klubmester Herrer
1. Mathias Johannesen
2. Tobias Krog Dalsgaard
3. Lars Henning Sørensen

Junior Drenge
1. Frederik Cardel
2. Gustav Marcus Clausen
3. Sebastian Alexander
Andersen

Mediorer Herrer
1. Tobias Krog Dalsgaard
2. Mathias Johannesen
3. Oliver Mortensen

Midage Damer
1. Mia Nielsen

Midage Herrer
1. Mads Hedegaard
2. Lars Henning Sørensen
3. Benny Christensen

Senior Damer
1. Gitte Rune
2. Hanne Kristensen

Senior Herrer
1. Lars Jakobsen
2. Michael Johannesen
3. Poul Larsen
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BRØNDERSLEV GOLFKLUB

KLUBMESTERSKABER
2022

I en dejlig sensommer weekend, som trodsede meteorologernes
værste forudsigelser, afholdt Brønderslev Golfklub de årlige
klubmesterskaber i weekenden 27.-28. august.

Lørdagens runder blev afviklet i næsten perfekt golfvejr – solskin,
pæne temperaturer og kun begrænset vind - hvorfor der også
blev indleveret mange pæne scores, måske også fordi det var
tilladt at ligge op på kortklippede arealer.

De åbne mesterskaber spillede 2x18 huller lørdag, først fra klub
tee, og om eftermiddagen blev der for herrernes vedkommende
spillet fra back tee. En udfordring for mange herrer.

Søndagens vejr lovede ikke for godt, der var udsigt til lidt regn
sidst på dagen, men det udeblev gudskelov. Dog var der lige
nogle MEGET mørke skyer mod syd sidst på dagen, og der kom
også et par brag ude i det fjerne, noget som golfspillere har stor
respekt for. Men tordenvejret gik syd om golfbanen, så vi fik
heldigvis ikke brug for at kalde spillerne ind.

STORT TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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