2 oktober 2021

Ledendag

Clubkleding

De ledendag, die gepland stond op zaterdag 16
oktober gaat helaas niet door. Het is voor het
bestuur en de stichting niet mogelijk om hier op
korte termijn een passende invulling aan te geven.

Tijdens de competitie dragen onze spelers
clubkleding. Er zijn nog enkele polo's en truien
over, die je tegen een aantrekkelijk tarief aan kunt
schaffen. Meer informatie over de polo's en truien
en de wijze van bestelling vind je hier.

Competitie najaar 2021
Clubkampioenschappen

Met het verruimen van de corona-maatregelen is
het weer mogelijk om competitie te spelen. Vanaf
3 oktober wordt de jeugdcompetitie van het
voorjaar ingehaald. De voorjaarscompetitie 2021
wordt niet meer gespeeld, maar de NGF najaarscompetitie gaat gewoon van start. Golfclub
Bergvliet neemt deel met vijf teams.
Meer informatie en uitslagen:
NGF Competitie Jeugd 2021
NGF Competitie Najaar 2021

In augustus en september zijn de clubkampioenschappen Matchplay, Strokeplay en Strokeplay
Senioren gespeeld. Het aantal deelnemers viel
tegen, mogelijk zijn de speeldata hier debet aan.
De wedstrijdcommissie bekijkt of de planning
volgend jaar verbeterd kan worden.
Benieuwd wie onze kampioenen zijn? Kijk hier:
Wedstrijdverslagen

Nieuw op de website
Competitie voorjaar 2022

Op de website kun je zien wat er de afgelopen tijd
is gebeurd. De Rydercup is gespeeld en een aantal
leden van onze golfclub is in actie geweest op de
Dutch Open. Enkele leden hebben hier een verslag
van gemaakt, dat binnenkort op de site wordt
gepubliceerd. Foto’s van de Dutch Open kun je nu
al bekijken.
Zie: Nieuw op de website

De NGF heeft nog geen informatie gegeven over
de voorjaarscompetitie 2022. De Competitiecommissie zal de teamcaptains van vorig jaar
benaderen, zodra er iets bekend is. Ook zal er een
nieuwsbrief komen met informatie over de
competitie en de wijze van inschrijving.
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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet.

