
BRØNDERSLEV GOLFKLUB

UGE 20 UGEAVIS

Støt Brønderslev Golfklub, hver gang du tanker.

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte
Brønderslev Golfklub, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det
koster dig ikke ekstra at støtte vores klub – OK betaler hele
beløbet.

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et
OK Kort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket
500 liter indenfor et år, får vores klub en ekstra bonus på 200 kr.

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at
tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google
Play.

Har du allerede et OK Kort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og
fortæl dem, at du gerne vil støtte Brønderslev Golfklub nu. Og så
sørger de for at ændre det.

Støt ekstra med OK Mobil og OK El
Har du et OK Kort kan du fordoble støtten til vores klub. Vælg en
af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores klub med ekstra 5 øre
pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på
www.ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så
støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er
nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 20
33, så sørger de for det hele.

Vil du vide mere? Har du
spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte Anders
Lindegaard Nielsen på
22203809 eller
anders@alnholding.
onmicrosoft.com.

VIGTIGE DATOER:

20.- 21. maj: Begynderkursus

21. maj: Parmatchklubben

3. juni: Office Partner
Company Day

10.- 12. juni: Begynderkursus

STØT KLUBBENS SPONSORER - DE STØTTER OS BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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Vi tog i sidste uge propper op af greens og efterfølgende fik de et læs sand. Sandet er fejet ned, men der
er stadig sand på greens. Sandet arbejder sig stille og roligt ned i hullerne og ned i vækstlaget under

græsset. I skal forvente sand på greens en uges tid endnu.

En stor tak til de frivillige, som tog sig tid til at hjælpe os med at fjerne propperne fra greens.
Greens vil løbende igennem sæsonen blive eftersået.

Arbejdet er i fuld gang med øget fokus på teesteder, som bliver eftersået og topdresset.

Mange hilsner
Greenkeeper teamet

BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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XXIO, Srixon og Cleveland Demodag

Kristihimmelfartsdag 9-12 kan du prøve at stryge til vejrs med
letvægtsudstyr fra XXIO. XXIO er henvendt til dig, som ønsker
det letteste udstyr på markedet, som kan give dig både længde
og højde. Srixon og Cleveland laver udstyr til alle golfere i alle
prisniveauer. Det er helt uforpligtende at få en tid til fitting:
Send en mail til: Post@hedegaardgolf.dk for at sikre dig en tid.

Taylormade Demodag

Taylormade kigger forbi med deres udstyr søndag d. 29 maj fra
10-14. Prøv deres banebrydende driver med carbonslagflade eller
den nye P790 jernserie. Vil du sikre dig en uforpligtende plads til
en fitting, så send os en mail til: Post@hedegaardgolf.dk

Kurser

Vi afholder kurser i weekenden.
Lær at slå langt og lige med driveren sammen med Morten:
Lørdag 11-12 (3 pladser igen)
Kom ud af sandet….I første forsøg sammen med Jon: Lørdag
13-14: (5 pladser igen)

Hvert kursus koster 150kr.

‘The more I practice the luckier I get.’ – Gary Player BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK


