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BRØNDERSLEV GOLFKLUB

UGE 32 UGEAVIS

FRIVILLIG

I forbindelse med klubmesterskaberne 27. - 28. august mangler vi nogle frivillige til hjælp med
scorerapportering. Kontakt gerne Anders på kontoret, hvis du kan hjælpe en eller begge dage.

TURNERINGSUDVALG

Turneringsudvalget i Brønderslev Golfklub mangler 2 - 3 ekstra medlemmer til at hjælpe med til de
forskellige turneringer i løbet af året. Kontakt Anders på kontoret for at høre nærmere.
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BRØNDERSLEV GOLFKLUB
KLUBMESTERSKABER 2022
27. - 28. AUGUST

Årets klubmestre skal snart findes og der er åben for tilmelding på
Golfbox. Det gælder både de åbne mesterskaber og de
aldersbestemte.

Kriterier for deltagelse er tilgængelige under
tilmeldingsproceduren.
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BRØNDERSLEV GOLFKLUB

NYBOLIG 2 GENERATIONERS
TURNERING

Brønderslev Golfklub har igen haft fornøjelsen af at afholde
2 generationers match, søndag den 7. august, som er
sponseret af Nybolig Brønderslev.

Vejret var gråt og udsigt til regn gjorde at alle håbede på
at den danske sommer måske kunne vise sig en sidste
gang inden ferien var slut.
Men nej, det blev igen en dansk sommer som ikke er god
ved spillerne, regnen holdt sig væk, lige indtil de manglede
2-3 huller…. Men det tog ikke humøret fra de glade spillere.

A spillere skulle spille slagspil, og da der var 32 hold
tilmeldt i alt, så passede det lige nøjagtig med, at der var
lige mange hold i A som i B gruppen. 16 hold i A gruppen
skulle spille slagspil, og 16 hold i B gruppen som holdt sig
til stableford.

I A gruppen vandt: Britta og Frederik Cardel med 65 slag
2. pladsen: Rikke og (Sko) Jørgen Sørensen med 67 slag
3. pladsen: Mads og Jens Arne Hedegaard også med 67
slag, men lidt dårligere på bag-9.

I B gruppen vandt: Flemming og Nicolai Have med 41 point
2. pladsen: Rasmus og Nicklas Cardel med 40 point
3. pladsen: Kirsten og Malthe Mortensen også med 40
point, men lidt dårligere på bag-9.

Jens Arne havde fornøjelsen af at overrække præmierne til
de dygtige/heldige spillere, undtagen 3. pladsen i A
rækken.

Og jeg er næsten sikker på at Jens Arne lovede at Nybolig
vil være sponsor igen til næste år.

Claus Iversen
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