Junior og Elite
Treningstur 2014
Også i år valgte vi Danmark som mål for den tradisjonelle turen vi har hatt på vårparten. Tidligere år
har jo gjerne dette vært sesongstart for de fleste, men i år hadde flertallet allerede kommet litt i gang
på grunn av gode forhold her hjemme.
Vi valgte også i år at juniorene og elitegruppen skulle dra sammen. Dette setter en ekstra spiss på det
også for de yngste da de får anledning til å spille sammen med og få god veiledning av de allerede
godt etablerte gode spillerne vi har i klubben. I tillegg var det i år med noen av de som har påtatt seg
en trenerrolle for juniorene. Totalt var det 20 påmeldte til turen.
Avreise var fredagen og første mål for turen var til Himmerland. En bane som noen hadde vært på
tidligere, men mange hadde bare hørt dens gode rykte og gledet seg til å prøve den selv. Enkelte
av elitespillerne hadde anledning til å reise tidlig på fredagen og rakk da å spille en runde denne
dagen også. Vi andre kom etter med den sene ferja og var fremme på kvelden. Innlosjeringen var i
hytter.

Golf hyttene(husene) var en grei løsning med plass til 6
personer i hver og mulighet for matlaging om man ønsker det.

Lørdag, og for en dag. Ikke en sky og strålende vær slik vi golfere virkelig setter pris på. Alle mann på
beina for felles frokost klokka 0730. Etterpå oppvarming og litt trening på glimrende treningsgreener
og range før vi skulle spille New Course.
En virkelig utfordrende bane for de fleste. Banen var glimrende preparert med flotte fairways og
greener som ofte var ondulerte og raske var det mange som fikk noe å bryne seg på……..

Når scorene skulle sammenlignes ved lunsjtider var det nok mange som var enige om at det var noe å
hente på neste runde, men det var også de som var godt forøyd med spillet En flott bane og en
flott opplevelse hadde det i alle fall vært.

Ikke noe å utsette på standarden. Her fra hull 8
et par 4 hull på New Course som man kan velge
å spille fra 304 til 381 meter

Etter en rask lunsj, så var det tid for mer spilling og nå var det Old Course som stod for tur. Også
dette en kjempefin preparert bane som var en fornøyelse å spille. Største forskjell var nok at
greenen på denne var atskillig tregere og det var nok mange korte putter på de første hullene!
Også dette var en utfordrende bane å spille, men scorene for de fleste var nok bedre her.

Hull 16 på Old Course er 309 m fra gul og 265
m fra rødt. Det er stor høydeforskjell fra utslag
til green og en riktig god drive kan gå helt inn.
Even Albert lå denne gangen 4 m fra hullet
etter utslaget!

Etter mer enn 10 timer golf var de fleste godt forsyn og kvelden ble brukt til avslapping og middag i
restauranten.
Himmerland er absolutt verdt et besøk for den golfinteressert og i tillegg til disse to banene er det en
pay &play bane, samt strålende treningsforhold med range, treningsgreen og område for chipping.
Har man med seg noen som ikke spiller golf er det bademuligheter og spa, samt restaurant.

Brønderslev golfklubb har vi også vært innom på tidligere turer vi har hatt og med tre utfordrende 9
hull sløyfer og en kjempefin 9 hulls pay & play bane, kan denne anbefales for alle.
I år hadde vi valgt å stille opp i en turnering på søndagen. Dette var en greensome parturnering med
navnet Golfhæftet Trophy og parene var satt opp med en senior og en junior i sammen.
Vi fikk 3 premier totalt, men best av alle var Jonathan Glendrange og Lars Hefte som like god vant
turneringen og kvalifiserte seg for finalespillet på Bro Hof slott i Stockholm senere i år.

Fornøyde vinnere av Golfhæftet Trophy med en
score på 45 p, Jonathan og Lars. Gratulerer!

Etter turneringen og lunsj ble det mer spilling og trening. Også på Brønderslev er det flotte
treningsforhold med range, treningsgreen og område for chipping.
Hjemturen var med sist turen med Superspeed og det var mange trøtte, men fornøyde golfere som
var enige om at det hadde vært en kjempefin golfopplevelse denne helga
Takk for turen!
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