
BRØNDERSLEV GOLFKLUB

UGE 23 UGEAVIS

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Vi kan med glæde oplyse, at vi nu er rundet 60 deltagere til
Nordjyske Bank turneringen på søndag d. 12. juni. Det er skønt
med engagement fra klubbens medlemmer.
Nordjyske Bank sponsorer præmier til dagen - og de plejer at
være gode :-)
Der er tilmeldingsfrist i morgen kl. 18.00 og startlisten
offentliggøres senere fredag aften.

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.

På lørdag d. 18. juni spilles der igen divisionskampe i Brønderslev,
hvor klubbens 4 hold alle spiller på hjemmebane. 1.
divisionsholdet starter allerede kl. 8.00 på Blå 1 - og de øvrige
hold derefter.
Kom ud og kig - og støt klubbens spillere.

Som det fremgår af aktivitetskalenderen i højre side, er der i år
ingen Skt. Hans Match d. 23. juni. Denne turnering er taget af
plakaten, da det har været svært at tiltrække et tilfredsstillende
antal deltagere; samt at finde matchledere til planlægning.

AKTIVITETER:

10.- 12. juni: Begynderkursus

12. juni: Nordjyske Bank
Turnering

18. juni: Divisionskampe

21. juni: Midtvejsturnering i
Kaninklubben

26. juni: Parmatchklubben

5.- 7. august:
Begynderkursus

6. august: Mallorca Bar Open

7. august: Nybolig 2
generationers turnering

13. august: Divisionskampe

19. august: Rotary Company
Day
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Så er vi godt  igang med sæsonen. Det er herligt med liv i
klubben. I den kommende tid har vi følgende tilbud og kurser:

Det grå Guld-kursus
Mandag den 13. juni og de efterfølgende 2 mandage fra
8:30-11:00 har vi kurset; Det grå guld.
Kurset henvender sig til dig som ikke behøver at bøvle med et
arbejde mere og kan bruge al dine tid på at spille golf :)
Vi starter med morgenmad hos Lotte 8:30 og træner fra
9:00-11:00.
Prisen er 750 for alle 3 gange inkl. morgenmad. Der er kun 4
pladser tilbage pt.
Book din plads på golfbox under kurser eller send en mail til
post@hedegaardgolf.dk

Grips
Vi skal have ryddet ud i vores grips og tilbyder derfor lige nu at
skifte grips med Superstroke S-Tech for kun 60,- pr stk påsat
(spar 50%)
Det tager en dags tid, så du kan sætte dit udstyr af og hente det
næste dag. Gælder så længe lager haves.

Ping fitting dag
Ping kigger forbi klubben den 26. juni. Har du lyst til at blive
fittet, så book en tid på post@hedegaardgolf.dk. Dagen vil
primært var dedikeret til wedges, men alt kan laves.

God træning!

Jon & Morten

Divisionsgolf

Lørdag den 18. spilles der
divisionsgolf i klubben. Der
er meget seværdig golf
denne dag, så kig endelig
ud. Vores danske mester;
Frederik, er hjemme fra USA,
så her er en god mulighed
for at se en af verdens
bedste amatørspillere i
aktion!

Bedre golf, sjovere golf BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK


