
Ugeavisen uge 39 

FRIVILLIGHEDSTURNERING 
 
Søndag d. 26/9 afviklede vi årets 
frivillighedsturnering, som også i 
år var sponsoreret af Ford, Brdr. 
Hosbond. 74 spillere deltog og 
der blevet fundet vindere i 3 
rækker. 
 
Vinder A-Række 
• Christian Toft – 35 point 
Vinder B-Række 
• Arne Budolfsen – 38 point 
Vinder D-Række 
• Eiro Poulsen – 38 point 

 
Lotte serverede fantastisk mad til 
alle deltagere, så ingen gik sultne 
hjem. 
Tak til alle frivillige i Brønderslev 
Golfklub og stort tillykke til alle 
vinderne på dagen. 
 

 

BESTYRELSEN: 
Vigtige datoer: 
02.10.21: Bestyrelsescafé 



Ugeavisen uge 39 

PROSHOPPEN: 
Fra uge 41 ændres åbningstiderne i 
Proshoppen.  
Der vil være åbent mandag – 
torsdag fra 10.00 – 16.00 og i 
weekenden fra 9.00 – 15.00 

BANEN: 
Der er påbegyndt arbejde med at 
høste rough rundt omkring på 
banen – tag hensyn. 
 
Nedenstående er en gentagelse fra 
sidste uges avis, men det er stadig 
lige aktuelt og vigtigt! 
 
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 

GOLFCAFÈEN: 
Vi arrangerer en fantastisk aften 
Mortens aften d. 10. november 
med dejlig Jazz musik spillet af 
Advokatens New Orleans Jazzband. 
Der vil blive serveret en traditionel 
mortens aften menu som buffet. 
 
Vi åbner dørene kl. 18.00, hvor vi 
starter med spisning. 
 
kl 19.30 går musikken i gang og 
herefter bliver buffeten fyldt med 
kaffe og dessert. 
Der vil blive lagt op til dans og en 
dejlig aften i godt selskab. 
 
Der er begrænset antal pladser, så 
reservation er nødvendig. 
 
Pris pr. person for musik, mad, 
kaffe og dessert er 298 kr. 

https://www.danskgolfunion.dk/video/hvordan-repareres-et-nedslagsm%C3%A6rke

