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PING DEMO

På søndag kommer Ping forbi Brønderslev Golfklub med deres
bedste mand, Peter Dixon. Peter har alle de nye wedges med,
men vil også være til rådighed ift. fitting af alt andet Ping har at
byde på. Ping laver det nemmeste udstyr at spille med og har
køller og jern til spillere på alle niveauer. Der er køller der slår
længere, højere og endda en, der kan fjerne slice.
Book tid til en uforpligtende fitting på post@hedegaardgolf.dk

Short game mesterskab

I samarbejde med Titleist afholder vi Klubmesterskab i short
game 2022.

- Formatet er DGUs short game test som er tegnet op på
indspilsområdet.
- Alle konkurrerer i én række.
- Handicap tillægges scoren, så den endelige score er point+hcp.
- Scorekort hentes i shoppen og der skal være markør på.
- Kig ind, så finder vi du kan gå en hyggelig short game-runde
med.
- Det koster 20,- at være med, som går til juniorne.
- Alle deltagere modtager 2 bolde fra Titleist og er med i
konkurrencen om en Titleist Vokey SM9-wedge til en værdi af
1.399,-

Det bliver så hyggeligt
Morten & Jon

Bedre golf, sjovere golf BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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DIVISIONSKAMPE

2. divisionsweekend er nu færdigspillet og det blev til flotte
resultater for Brønderslev Golfklub.

Lørdag var 3 af holdene hjemme og der var stor ros til greens.

1. holdet herrer.
Holdet tog imod Viborg på hjemmebane lørdag og efter en god
tæt match blev det til en deler med 9-9.
Søndag viste drenge format ved at vinde i Ørnehøj uden Frederik
Kjettrup, som måtte drage afsted til EM. Her blev vundet
komfortabelt med 12-6.
Holdet ligge nummer 2 i 1. division med en noget teoretisk
mulighed for avancement.

2. holdet herrer.
Holdet får en flot sejr lørdag hjemme, men måtte se sig matchet
søndag mod puljens nummer 1. Holdet ligger nummer 3 i puljen.

3. holdet herrer.
Holdet deler lørdag hjemme og vinder flot ude søndag.
Fantastisk flot kæmpet! Holdet ligger nummer 2 i puljen.

Seniorholdet
Holdet vinder flot begge dage og ligger nu nummer 2 i puljen a
point med nummer 1. Spændende weekend venter! Flot arbejde!

Tak til alle de frivillige som hjalp i weekenden. Alle jer der
kiggede ud og ikke mindst Sparekassen Danmark og Bone's

AKTIVITETER:

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

STØT KLUBBENS SPONSORER - DE STØTTER OS BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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Vi er nu meget tæt på at kunne sige, at greens er på 100 %.
De sidste bare pletter på greens er efterhånden vokset til og der er kun nogle små områder på nogle

greens, der stadig mangler det allersidste.
Der gødes, vandes, klippes og rulles på livet løs, men vi har desværre kun vand nok i søerne til at kunne

vandes greens og teesteder. Dette er der skrevet mere om i en opdatering på vores facebookside.

Bemærk at orange teesteder på banen er blevet meget nemmere at finde og se på afstand.

Mange hilsner
Greenkeeper teamet
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