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Nye medlemmer
Vi har her i sæsonens indledning haft 2 
begynderhold gennem weekendkursus. I alt 
28 nye spillere har været igennem og langt 
de fleste er fortsat i klubben på den ene 
eller anden måde. Der er indtil videre 15 
tilmeldinger til weekendkurserne i maj – og 
der er plads til en 7-8 stykker mere.

GOLFENS DAG
Søndag d. 14. april havde vi besøg af 25 
interesserede til Golfens Dag. Det var en 
dag med godt vejr, god stemning og besøg 
fra TV2 Nord, som lavede et kort indslag fra 
dagen. Nogle af de interesserede er blevet 
tilmeldt weekendkurser – andre havde 
spillet før og har meldt sig ind.

KVINDER & GOLF
Mandag d. 25. april startede vi på det nye 
koncept Kvinder & Golf. I alt 21 kvinder er 
tilmeldt dette 8 ugers begynderforløb, som 
udover golf indeholder en masse sociale 
aktiviteter. 

Alt i alt tegner der sig et positivt billede 
med medlemsfremgang – og vi opfordrer 
alle til at tage godt i mod de nye 
medlemmer i klubben.

KLUBBEN:
Vigtige datoer:
13. – 15. maj: Weekendkursus Hold 3
20. – 22. maj: Weekendkursus Hold 4

Nyt fra Baneudvalget:
På vores hjemmeside kan der findes
slides fra medlemsmødet i april om-
handlende banen.
Baneudvalgets slides
DGU’s slides

Nyt fra Banen:
I næste uge – uge 19 – skal der 
tages propper på greens. Der vil 
være lukket 1 sløjfe pr. dag i det 
nødvendige tidsrum.
Skulle du have tid og mulighed for 
at hjælpe en eller flere dage, må du 
meget gerne melde det til kontoret.

https://broenderslevgolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Medlemsmoede-20220404.pdf
https://broenderslevgolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Medlemsmoede-1.pdf
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SPILLERNYT:
Frederik Kjettrup, som er på College i 
USA, er blevet udvalgt til at spille Arnold 
Palmer Cup til sommer i Geneve.
Frederik ligger  i top 50 på World 
Amateur Golf Ranking og vandt i 2021 
både EM for hold og DM i slagspil

På følgende link, kan der læses mere om 
Frederiks udtagelse til Arnold Palmer 
Cup.
https://seminoles.com/kjettrup-selected-
to-2022-arnold-palmer-cup/

NYT FRA PARMATCKLUBBEN:
Kære alle golfspillere.
Der er stadig ledige pladser 
i Parmatchklubben, har I lyst til at 
være med i denne hyggelige klub så 
findes alle oplysninger vedr. klubben på 
golfklubbens hjemmeside under klubber 
i klubben.
Vi ses.

Nu kan du støtte vores klub, hver gang du 
tanker. OK betaler hele beløbet - se mere 
på www.ok.dk/lokalsporten

SOMMERHULSPIL 2022:
Årets sommerhulspilsturnering skal snart 
i gang – og tilmelding / betaling foregår 
på den nye betalingsterminal ved 
kontoret. 
Prisen for deltagelse er 100 kr. pr. hold á
2 personer.
Læs mere om turneringen på følgende 
link.: Sommerhulspil

https://seminoles.com/kjettrup-selected-to-2022-arnold-palmer-cup/
http://www.ok.dk/lokalsporten
https://broenderslevgolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Jyske-Bank-Sommerhulspil-2022.pdf
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Fra 14. maj og hele Juni, Juli og August måned
Perfekt til sommerfester, studentergilder, fødselsdage 

og meget mere.

Alt er klargjort lige til at sætte på bordet. Alt er anrettet på 
indbydende fade eller i tapasbakker efter jeres ønske

pris pr person 178kr min 4 couv.

• Laksecannoli med agurk, radis og flødeost

• Hummersalat i sprød skal

• Topping af kuller med revet vesterhawsost, persille, bagte 
tomater og sauce tatare

• Rosastegt kalvefilet rullet med olivenpesto samt fyldte 
peberfrugter

• Lufttørret skinke med melon, mozzarella og bagt tomat

• Danske letrøgede kartofler, hjemmelavet ailoi samt krydret 
italiensk salami ala chorizo

• Slider med teriyaki chicken og spidskål samt chilimayo
• hjemmelavet pesto, hjemmebagt brød og smør

Bestilles senest 3 dage i 
forvejen på tlf. 98825283


