
BRØNDERSLEV GOLFKLUB

UGE 22 UGEAVIS

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Fredag d. 3. juni afholder vores sponsor Office Partner Company
Day i Brønderslev Golfklub. Vi glæder os til at byde velkommen
til medlemmer og gæster, der skal deltage i turneringen.
Dagen starter med morgenbuffet i Golfcafeen, inden det går løs
med turneringen på Blå / Gul.
Efter turneringen afsluttes dagen med frokostbuffet, kaffe og
præmieoverrækkelse.

Søndag d. 12. juni spilles der Nordjyske Bank Turnering på Blå /
Gul sløjfe. Turneringen er for alle - og det er en god måde at lære
nye golfspillere at kende. Langtidsprognosen forudsiger
fornuftigt vejr, så det er bare med at melde sig til. Turneringen
afvikles i flere rækker, og der plejer at være flotte præmier i alle
rækker. Tilmeld dig via Golfbox - eller kontakt Anders på
kontoret.

Jyske Bank Sommerhulspil mangler deltagere. Tilmeld dig og en
makker og mød andre 2 mands hold i en hulspilsdyst. Det koster
100,- pr. hold. Der spilles finaler i efteråret. Send din tilmelding til
info@broenderslevgolfklub.dk, så I kan komme med i
kampprogrammet.

Vores turneringer er støttet af vores trofaste sponsorer. Derfor vil
vi gerne, at så mange som muligt af klubbens medlemmer, vil
støtte op og deltage i klubturneringerne.

AKTIVITETER:

3. juni: Office Partner
Company Day

10.- 12. juni: Begynderkursus

12. juni: Nordjyske Bank
Turnering

18. juni: Divisionskampe

21. juni: Midtvejsturnering i
Kaninklubben

26. juni: Parmatchklubben

STØT KLUBBENS SPONSORER - DE STØTTER OS BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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I den kommende tid har vi mange spændende kurser på
programmet og en fantastisk rejse.

DET GRÅ GULD
Vi starter et nyt koncept som vi kalder det grå guld. Det er et
spændende træningsforløb over tre mandage (13/06, 20/06 og
27/06). Vi starter med en fælles morgenmad hos Lotte fra
08:30-09:00 hver gang, og derefter træner vi fra 09-11. Prisen er
750,- for dette forløb inkl. morgenmad. Forløbet er tilrettelagt
således at du vil modtage undervisning i alle spillets facetter. Der
er maksimalt 8. pladser pr. træner.

DRIVERKURSUS
Lørdag d. 11/06 fra 13-14:  Pris 150kr

3 i 1 kursus
Søndag d. 12/06 fra 9-12:  Et tre timers forløb, hvor du vil
modtage undervisning i både det lange og korte spil. Pris: 400kr
inkl. kaffe eller vand.

SOMMER GOLFSKOLE
Mandag den 4. og tirsdag den 5. juli: 2 dages golfskole med
træning og efterfølgende spil på banen med træner. Gælder også
for spillere udefra. Pris 1.650,- for gæster og 1.250,- for
medlemmer inkl. greenfee hvis nødvendigt, samt frokost.

Tilmeld dig på: post@hedegaardgolf.dk

Morten & Jon

Efterårsrejse til Lissabon
Til efteråret arrangerer vi en
fantastisk rejse til Lissabon.
Vi flyver direkte fra Aalborg
til Lissabon og derefter
indlogerer vi os på Montado
Golf Resort.
Montado Golf Resort er et
dejligt resort beliggende
blandt vinmarker syd for
Lissabon med hotel, og en
bane som er spændende og
varierende for golfspillere i
alle niveauer.
Vi sørger for sjov og lærerig
træning samt en udflugt til
en af Europas bedste baner;
Troia. Færge, transport og
greenfee til denne unikke
bane er inkluderet i prisen.
Sidst, men ikke mindst
arrangerer vi også en
vinsmagning hos en dygtig
vinproducent.

Bedre golf, sjovere golf BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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SPIL SAMMEN I BRØNDERSLEV GOLFKLUB

På Facebook er der oprettet en gruppe, der hedder "Spil sammen i Brønderslev Golfklub" Den har
allerede en del medlemmer, men vi oplever, at mange af vores nye medlemmer efterspørger andre at

spille med.
Denne Facebookgruppe er en god mulighed for at søge efter nye spillemakkere eller byde ind, hvis

andre søger nogle at spille med.

Meld jer gerne ind i gruppen, så vi kan begynde at få noget mere aktivitet til glæde for bl.a. vores nye
medlemmer.

BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK



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

BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK


