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Jyske Bank Sommerhulspil 
 
Brønderslev Golfklub har afviklet 
det traditionsrige sommerhulspil 
og vinderne er fundet. 
Årets vindere  
1. plads: Malthe Lundgaard 
Mortensen og Jens Jørgen 
Mortensen  
2. plads: Emil Losange og Per 
Kollerup (På dagen afløst af 
Majbritt Iversen) 
3 plads: Jens Jørgen Pedersen og 
Leif Tolstrup Simonsen (På dagen 
afløst af Ole B. Johansen) 
4. plads: Simon Bredal 
Christensen og Alexander Keeran 
Nielsen 
 
Stort tillykke til vinderne 
 

 

BESTYRELSEN: 
Vigtige datoer: 
26.09.21: Frivillighedsturnering –TILMELDING 
02.10.21: Bestyrelsescafé 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2760985
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FRIVILLIGHEDSTURNERING: 
Så er det snart tid til 
frivillighedsturnering for alle 
Brønderslev Golfklubs frivillige 
hjælpere. Turneringen afvikles 
søndag d. 26. september på banen 
Blå/Gul med gunstart kl. 09.00.  
 
Tilmelding foregår via Golfbox eller 
ved kontakt til Anders på kontoret.  
 
Sidste frist for tilmelding er fredag 
d. 24. kl. 12.00 
 

BANEN: 
Vi er nu kommet til den tid på 
sæsonen, hvor greens er fugtige 
og bløde langt op ad dagen. 
For at beskytte vores greens bedst 
muligt er det vigtigt, at ALLE retter 
nedslagsmærker på green op. 
Selvom din egen bold måske ikke 
har lavet et mærke, må du meget 
gerne rette et eller flere mærker 
op, hvis du ser dem. 
I denne video kan I se, hvordan 
man bedst muligt retter 
nedslagsmærker op 

MEDLEMSMØDE: 
 
Vi vil gerne takke alle fremmødte til 
mødet i mandags for en god og 
konstruktiv snak om fremtiden for 
Brønderslev Golfklub. 
Alle tilbagemeldinger kigges 
igennem i arbejdet med strategien 
frem mod 2024.  
 
Alle slides, der blev vist på 
skærmen til mødet, kan findes på 
hjemmesiden. 
 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2760985
https://www.danskgolfunion.dk/video/hvordan-repareres-et-nedslagsm%C3%A6rke
https://broenderslevgolfklub.dk/slides-fra-medlemsmoede-20-september/
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SHOPPEN: 
Shoppen holder lukket fra søndag 
d. 26/9 – tirsdag d. 28/9 – begge 
dage inkl.  
Morten og Jon spiller DM for 
pro’er, og vil derfor først være 
tilbage igen onsdag d. 29/9. 

GÅ TIL GOLF 2022: 
 
Der er flg. hold planlagt: 
 
Tirsdag  09-10 – 2 ledige pladser 
Tirsdag 10-11 – 5 ledige pladser 
Tirsdag 16-17 - UDSOLGT 
Tirsdag 17-18 - UDSOLGT 
Tirsdag 18-19 - UDSOLGT 
Onsdag 09-10 - UDSOLGT 
Onsdag 10-11 - UDSOLGT 
Onsdag 16-17 - UDSOLGT 
Onsdag 17-18 - UDSOLGT 
Lørdag  09-10 – 1 ledig plads 
Lørdag 10-11 – UDSOLGT 
 
Pris ved betaling før Jul - 1.500,- 
Pris efter Jul - 1.800,- 
Tilmeld dig pr. mail her: 
post@mortenhedegaard.dk 
 

GLFR er vores baneguide i 
klubben, men den fungerer 
også som scorekort og til 
indberetning heraf. Vi har købt 
udvidet adgang til app’en, så 
den bliver endnu mere 
detaljeret i 2022. 
GLFR er gratis og kan hentes i 
App Store eller Android Market.  
Herunder links til hjælp med 
GLFR: 
Sådan henter du en baneguide - 
https://youtu.be/1km_KTL4qW4 
 

Sådan bruger du GLFR til 
baneguide og scorekort - 
https://youtu.be/ehDX6uAGEUU 
 

Sådan forbinder du GLFR til dit 
DGU-nummer - 
https://youtu.be/kqngfmZtYJI 
 

Sådan bruger du shot tracker - 
https://youtu.be/_kxokbOS3p0 
 

Husk at GLFR også fungerer når 
din telefon er på “flight mode”. 
Du kan altså spille helt 
uforstyrret og spare lidt strøm, 
hvis du ønsker det.  
Rigtig god fornøjelse! 
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