
BRØNDERSLEV GOLFKLUB

UGE 21 UGEAVIS

Begynder - Weekendkursus

I Brønderslev Golfklub er vi afhængige af, at vi løbende får nye
medlemmer i klubben.
Indtil videre har vi haft 45 prøvemedlemmer igennem vores
weekendkurser i løbet af de sidste 2 måneder. Heldigvis
fortsætter mange som medlemmer af klubben efterfølgende med
bl.a. spil i Kaninklubben.

Kvinder & Golf
Udover de ovennævnte 45 prøvemedlemmer har vi desuden 21
kvinder i gang med et 8 ugers begynderforløb, som vi håber at
beholde nogle af som medlemmer efterfølgende.

Lørdag har vi sæsonens første "Funnel First" arrangement med 9
deltager, som kommer i klubben til lidt introduktion ved Morten
eller Jon , inden de skal spille nogle huller på Pay & Play banen.
Arrangementet afslutter med god mad i Golfcafeen.
Vi håber at nogle af disse gæster har lyst til at komme på
weekendkursus 10. - 12. juni, som er det sidste inden ferien.

Kender DU nogen, der kunne tænke sig at tage golfkortet hos os,
så få dem endelig til at tilmelde sig kurset i juni. Der er stadig
ledige pladser.

AKTIVITETER:

3. juni: Office Partner
Company Day

10.- 12. juni: Begynderkursus

18. juni: Divisionskampe

21. juni: Midtvejsturnering i
Kaninklubben

26. juni: Parmatchklubben

6. juli: Nordjyske Mesterskab
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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

3 i 1 kursus - Søndag den 12. juni 9-12
3-timers kursus med langt spil, indspil, bunker og putting.
Se mere her: https://proplanner.golf/Player/Bookings/
Current/6b110fc9-5105-4c81-8121-7560600168aa

Sommergolfskole - 4.-5. juli
2-dage med træning, frokost og spil på banen med os. Gælder
også spillere udefra.
Se mere her: https://proplanner.golf/Player/Bookings/
Current/65eab0c5-1914-4015-bc5b-19538bf610e6

Elvognsdemo
Vi har elvogne til udlån til og med tirsdag i næste uge. Du kan
prøve at spille en runde med en MGI elvogn. Vi har 8 til låns fra
leverandør, men du er velkommen til at booke en, hvis du vil være
helt sikker på at vi har den.

"If it goes right, it's a slice. If it goes left, it's a hook. If it goes
straight, it's a miracle."
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BRØNDERSLEV GOLFKLUB
NORDJYSKE BANK
12. juni 2022

Dagens program

Kl. 8.00 Afhentning af scorekort
Kl. 9.00 Gunstart - Blå/Gul
Kl. 13.45 	Præmieoverrækkelse

Antal deltagere: maks. 90
Turneringsform: Slagspil / Stableford
Der spilles i flere handicaprækker.
Turneringsfee: Kr. 50,00 for alle
fuldgyldige klub/gæstespillere.

Tilmelding sker på Golfbox
Betaling  skal ske på betalingsterminalen
ved kontoret inden afhentning af
scorekort.

TURNERINGSSPONSOR: NORDJYSKE BANK BRØNDERSLEV
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Efter at have brugt en masse energi i arbejdet på greens, forgreens, tee-steder og fairways de seneste par
uger, er det nu tid til at tage fat andre steder. Der vil blive trimmet bunkerkanter og klippet rough flere

steder – ligesom greens igen skal have noget gødning.

Der er fin vækst i græsset – også i pletterne på greens.

Mange hilsner
Greenkeeper teamet
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