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JUNIORCAMP

Sommerferien er godt i gang og traditionen tro holdes der i
næste uge Sommercamp i Juniorafdelingen.
Sommercampen afvikles fra tirsdag til onsdag med overnatning i
telte ved indspilsområdet.

JUNIOR MARATHON GOLF

Fra tirsdag morgen kl. 9.00 til kl. 17.00 stiller 6 juniorer op til at
spille så mange huller som muligt på hvid sløjfe i løbet af de 8
timer.
Der er mulighed for at sponsere de unge mennesker med en
sponsorkontrakt, hvor beløbet går til vores juniorafdeling i
klubben. De 6 juniorer er:

- Nicolai Arentsen HCP 1,4
- Sebastian A. Andersen HCP 9,9
- Malthe L. Mortensen HCP 20,1
- Gustav M. Clausen HCP 1,7
- Jeppe Olesen HCP 29
- Oliver G. Olesen HCP 23,7

Henvend jer på kontoret eller i shoppen for at udfylde en
sponsorkontrakt.

-Juniorudvalget

PROGRAM SOMMERCAMP

TIRSDAG:
09 - 17: Marathon Golf
10.00: Telte slås op
11.00: Short Game Test
12.30: Frokost
13.00: Spil på banen
17.30: Cross Country - Hvid
20.00: Bål og snobrød

ONSDAG:
08.00: Morgenmad
09.00: Speedgolf
11.00: Flisebane og putt
13.00: Frokost og præmier

VÆR MED TIL AT STØTTE JUNIORERNE I BRØNDERSLEV GOLFKLUB BROENDERSLEVGOLFKLUB.DK
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INFO FRA PROSHOPPEN

Kursus mandag 11/07 fra 9-13
Skal du med til et hyggeligt kursus sammen med Jon? I starter
med to timers undervisning og derefter følger Jon med ud på
banen. Du vil få instruktion både på træningsbanen og under spil,
samt modtage gode råd til course management. Der er kun 4
pladser på holdet og det koster kun 500kr - vil du have en plads
kan du melde dig på via golfbox elller sende os en mail til:
Post@hedegaardgolf.dk

Sommerudsalg
Vi forsætter vores sommerudsalg, så kig forbi til gode tilbud:
25% på bags i gangen
20% på sko og tøj
20% på alle skubbevogne

Efterårsrejse til Lissabon
I uge 41 kan du rejse med os til Lissabon på golftur. Vi sørger for
en uge med spændende undervisning og hyggeligt samvær. Vi
flyver direkte fra Aalborg til Lissabon, så det kan ikke være
nemmere. Undervejs i ugen vil vi sørge for sjove aktiviteter,
træning og spil. Du kan læse mere om vores tur her: https://
green2green.dk/tours/protur-hedegaard/
Du er også meget velkommen til at kigge forbi shoppen, så
fortæller vi gerne om turen.

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


