
Ugeavisen uge 43 

ROETURNERING: 
Så er den traditionsbundne roeturnering i 
Brønderslev Golfklub netop afviklet. 
Det er dagen hvor flagene på blå-gul sløjfe er 
erstattet af en sukkerroe.  
Efterårsvejret viste sig fra sin allerbedste side, høj 
solskin og faktisk ingen vind eller skyer, intet kan 
gå galt med sådan et herligt vejr. 
Turneringen er gennem mange år sponseret af 
Vinspecialisten i Brønderslev, som også lovede at 
være sponsor næste år. 
Kristian fra Vinspecialisten kunne i år overrække 
præmier til de heldige/dygtige spillere. 
Efter præmieoverrækkelsen var vores fantastiske 
køkken sponsor med biksemad til alle, og der var 
rigeligt, så rigtig stor tak til Lotte Lund Sletten og 
hendes ansatte. 
 

KLUBBEN: 
Vigtige datoer: 
07.11.2021: Andeturnering – TILMELDING 
21.11.2021: Juleturnering - TILMELDING 

I år var der 59 deltagere, som udløser 4 rækker. 
 
Dame A:  Herre A: 
1. Majbritt Iversen 1. Jan Nielsen 
  2. Claus Iversen 
  3. Poul Wagner 
Dame B:  Herre B: 
1. Vibeke Nielsen 1. Henrik Rasmussen 
2. Inge Nielsen  2. Bjarne Sieker 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2761004
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2761005
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INFO FRA SHOPPEN: 
Er du interesseret i at leje en golfbil i den 
kommende sæson, så er det nu vi gerne vil vide 
det.  
Abonnementet den billigste og nemmeste måde 
at have en golfbil på.  
Vi køber biler hjem så det passer med det antal 
abonnenter vi har og kan i denne tid ikke skaffe 
flere biler med kort varsel. Hvis du vil skrives op 
til et abonnement, så skriv til os på 
post@mortenhedegaard.dk 
  
Vilkår for abonnement er: 
Du får din egen nøgle til en bil. 
Abonnementer er personligt og bilen må kun 
føres af abonnent 
Kørekort er et krav. 
Bilen skal bookes før brug enten via golfbox eller 
ved at aflevere en liste i shoppen 
Perioden er fra sæsonstart til sæsonslut. Det kan 
variere fra år til år alt efter vejr, men er typisk 
fra marts til midt november.  

 Pris 3.500,- 

Kinexit vintertræning 
Vi er netop blevet certificeret som Kinexit Golf 
Akademi. Det betyder at vi nu kan screene dig 
og bl.a. tilbyde et program til hjemmetræning, 
hvor du kan træne så meget du vil, når du vil. 
 
Kinexit er et system til screening af eleven, så vi 
får klartgjort hvilke fysiske udfordringer der kan 
være. Relativt simpelt og meget overskueligt, får 
eleven ud fra screeningen, adgang til øvelser 
tilpasset sig selv og den tid man har til rådighed. 
Praktikken er således at: 
Du bliver screenet hos os.  
Herefter hjælper vi dig med at installere appen 
og komme igang. 
Træningen starter hjemme.  

Når du vil træne, starter du Kinexit-appen og 
vælger hvor lang tid du vil træne. Kinexit 
vælger så ud af 1.000 øvelser, dem som 
passer til dine udfordringer og den tid du har 
til rådighed. Vi anbefaler at du bruger 4 
timer om ugen, men det er helt op til dig.  
Alle øvelser forklares simpelt med en meget 
pædagogisk video, så der ikke er noget at 
være i tvivl omkring.  
Vi hjælper dig godt igang :) 
 
Har du lyst til at se mere, så er der meget 
mere information på vores hjemmeside: 
https://bronderslev.golfstore.dk/undervisnin
g-og-udlejning/kinexit/ 
  
Vi har netop nu tilbud på Kinexit Winter for 
599,- 
Det indeholder en screening af dig, samt 
adgang til Kinexit i 1 måned.   
  
Tag fat i os på 
post@mortenhedegaard.dk hvis du er 
interesseret. 

mailto:post@mortenhedegaard.dk
https://bronderslev.golfstore.dk/undervisning-og-udlejning/kinexit/
https://bronderslev.golfstore.dk/undervisning-og-udlejning/kinexit/
https://bronderslev.golfstore.dk/undervisning-og-udlejning/kinexit/
https://bronderslev.golfstore.dk/undervisning-og-udlejning/kinexit/
https://bronderslev.golfstore.dk/undervisning-og-udlejning/kinexit/
https://bronderslev.golfstore.dk/undervisning-og-udlejning/kinexit/
mailto:post@mortenhedegaard.dk
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INFO FRA BANEN: 
Vi prikker greens i næste uge, uge 44,  
  
Vi kører med store spyd ca. 22mm. 
Efterfølgende topdresser vi med meget 
sand. Greens får lov at stå et par dage og 
derefter bliver greens rullet for at gøre 
dem jævne igen. 
Det vil sige, at greens bliver ret ujævne 
først på ugen, men sidst på ugen skulle 
de være rimelige jævne igen. 
  
Vi prikker greens som en del af vinter 
forberedelserne, hullerne vi laver sørger 
for, at der kan komme ekstra ilt til 
rødderne. Samtidig opnår vi en 
drænende effekt ,når hullerne bliver fyldt 
med sand. 

INFO FRA KONTORET: 
Kontoret  har nu ændrede 
åbningstider, da vi er udenfor 
sæsonen.  
Faste åbningstider frem til marts 
2022 vil  være tirsdag og torsdag fra 
kl. 9.00 – 14.00. Vi vil også være til 
stede på andre tidspunkter og vil 
selvfølgelig være til rådighed, når vi 
er her. 
 
Ugeavisen vil i vintersæsonen ikke 
komme regelmæssigt, men vi vil 
selvfølgelig holde jer opdateret, når 
der er nyt. 


