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BRG Ruby Tree Golf Resort 2015

 Mang lại nhiều quyền lợi hơn nữa
cho các hội viên của BRG Golf

nơi Huyền thoại gặp nhau
để tạo ra một  Khởi đầu tuyệt vời 

trong trải nghiệm chơi gôn
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LỜI MỞ ĐẦU

Sự ra đời của BRG Legend 
Hill Golf Resort là một mốc son 
trong lịch sử phát triển của BRG Golf, 
đáp ứng nhu cầu của gôn thủ về những 
trải nghiệm gôn tốt nhất, được tư vấn 
và thi công bởi công ty thiết kế sân gôn 
đẳng cấp và chuyên nghiệp Nicklaus 
do huyền thoại Jack Nicklaus sáng lập. 

Cùng với BRG Legend Hill Golf Resort, 

BRG Kings’ Island Golf Resort và 
BRG Ruby Tree Golf Resort cũng đã nỗ lực  
để giành danh hiệu “Sân gôn tốt nhất” của tạp chí nổi 
tiếng khu vực Asia Golf giúp BRG Golf tiếp tục giữ vị trí 
hàng đầu trong nước. Các giải thưởng được trao trong 
quý IV là sự ghi nhận nỗ lực không ngừng của chúng tôi.

BRG Legend Hill Golf Resort, sân gôn 
“Twin green” đầu tiên tại châu Á, 
được thiết kế bởi công ty thiết kế sân gôn nổi 
tiếng thế giới Nicklause Design, đã khai trương 
trong thời tiết se lạnh, mùa đẹp nhất của môn 
thể thao đẳng cấp này.

Seagolf - Một chương trình hội viên tốt nhất đã được thiết kế để thu hút ngày càng 
nhiều hơn các gôn thủ đến trải nghiệm những dịch vụ và tiên ích tốt nhất của các sân thuộc sở hữu 
của Tập đoàn BRG. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác với ngân hàng SeaBank. 
50 thẻ hội viên Goldern Hattrick mang lại cơ hội trải nghiệm gôn tại 140 sân thuộc câu lạc 
bộ Jack Nicklaus trên toàn thế giới.

Còn tiếp
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VNĐ888.888.888888.888.888 VNĐ

Multi-Club
Golf Membership 

9-yearChương trình BRG Golden Hattrick được triển khai và 
giới hạn chỉ 50 thẻ thành viên 9 năm và hội viên được 
quyền chơi tại 3 sân golf hiện tại của Tập đoàn BRG.
Trong chương trình hợp tác tài chính với SeABank mang 
tên SeAGolf, khách hàng chơi golf chỉ phải trả 20% để 
được hưởng ngay các dịch vụ cao cấp và tiện nghi ở cả 3 
sân gôn thuộc tập đoàn BRG cũng như tại câu lạc bộ gôn 
quốc tế Jack Nicklaus International (JNIGC) và có cơ hội 
chơi gôn tại hơn 140 sân thuộc JNIGC tại Mỹ, Canada, 
Mexico, Anh, châu Âu, Trung Quốc và Đông Nam Á.
Ngoài ra, thành viên của BRG Kings Island Golf Resort 
còn có thể giao dịch trên thẻ thành viên và tham gia  
SeAGoft. Chỉ với 138.888.888VNĐ khách hàng đã hữu 
tấm thẻ vàng BRG Hattrick.   

Là một chương trình có một không hai, bữa 
tiệc tối Gala Dinner được tổ chức cho 50 chủ 
nhân của thẻ vàng BRG Hattrick. Tham dự 
chương trình, hội viên may mắn còn có cơ 
hội nhận được 1 chiếc oto Honda, 01 thẻ 
nâng cấp miễn phí 12 năm và 1 thẻ 25 năm. 
Chương trình chi tiết xin vui lòng xem tại:

www.GoldenHattrick.brggroup.vn. 

Hiện thực hóa niềm đam mê chơi gôn

Mang lại 
nhiều quyền lợi hơn nữa

cho các hội viên của BRG Golf

giá trị thẻCho vay mua thẻ Hội viên chơi Golf
Chỉ cần tối thiểu 30% tối đa lên đến  25 năm

VÀ NHIỀU LỢI ÍCH KHÁC  Hotline 1800 555 587
Vui lòng gọi tới Trung tâm dịch vụ khách hàng của SeABank để được tư vấn

Hạn mức cho vay tối đa

Mua thẻ HATTRICK & LEGEND HILL

 90% lãi suất chỉ trong6.99% 6tháng

CÙNG VỚI
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Sự kiện khai trương sân gôn BRG Legend Hill Golf 
Resort thực sự là một mốc son đối với môn thể thao 
gôn tại Việt nam, đáp ứng sự mong đợi trong suốt 
thời gian qua của các gôn thủ sành điệu. Là sân gôn 
đầu tiên do Nicklaus Design thiết kế và đi vào vận 
hành tại Việt Nam, nâng tổng số các sân gôn mà công 
ty hàng đầu thế giới về thiết kế sân gôn này lên con 
số hơn 390 sân tại 41 quốc gia, BRG Legend Hill Golf 
Resort mang lại sự vượt trội và cuốn hút mạnh mẽ bởi 
tính độc đáo “twin green” lần đầu tiên xuất hiện tại 
Việt Nam. 

Đây cũng là lần đầu tiên Nicklaus Design áp dụng ý 
tưởng thiết kế “twin green” tuyệt vời này tại châu Á, 
mang lại trải nghiệm chưa từng có cho gôn thủ khi 
chơi trên 2 green khác nhau tại cùng một hố trong cả 
một vòng đấu 18 hố. Nói về sự độc đáo này, ông Paul 
Stringer, Chủ tịch của Nicklaus Companies tại khu 
vực châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “Thiết kế twin 
green tạo ra vô số các tổ hợp hố chơi trong một vòng 
chơi 18 hố và cảm xúc cũng như trải nghiệm của gôn 
thủ là hoàn toàn khác biệt đối với mỗi tổ hợp hố chơi. 

Golf Resort
BRG Legend HillBRG Legend Hill

Nơi huyền thoại gặp nhau để tạo ra 
một khởi đầu tuyệt vời trong trải nghiệm chơi gôn

Việc đưa thêm một green vào trong thiết kế tại 
BRG Legend Hill Golf Resort sẽ giúp tăng thêm 
tính hấp dẫn và thách thức khi chơi cũng như 
mang lại một ý tưởng kiến trúc vô cùng độc đáo 
cho sân gôn này. Sân gôn tại BRG Legend Hill 
Golf Resort là một tổng thể hài hòa giữa nước, các 
bẫy cát được đặt đầy tính chiến thuật và cảnh 
quan thiên nhiên tuyệt đẹp giúp mang lại những 
trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho các gôn thủ.”
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Giải đấu 18 hố mở rộng
tại BRG Legend Hill Golf Resort.

 

 

BẢNG THI ĐẤU NỮ

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ 

GIẢI BA

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ 

GIẢI BA

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ 

GIẢI BA

GIẢI NHẤT

GIẢI NHÌ 

GIẢI BA

YU EUN YOUNG

HÀ THỊ PHƯƠNG LOAN

NGUYỄN THỊ TỐ ANH

KIM JUN HWAN

NGUYỄN VĂN TÁM

PHẠM VĂN THỦY

VŨ TIẾN LÂM

TRẦN MƯỜI

TRẦN QUỐC KHÁNH

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

DƯƠNG CHÍ DŨNG

TRẦN NGỌC DƯƠNG

CALLAWAY

VÔ ĐỊCH

BẢNG B

BẢNG A

MAI QUỐC HỘI (77)

KẾT QUẢ:

Ngay sau khi mở cửa vào tháng Tám, BRG Legend 
Hill Golf Resort, sân gôn đẹp và độc đáo nhất tại 
Việt Nam đã tự tin tổ chức giải 18 hố đầu tiên vào 
ngày 26/9/2015. Hơn 300 tay gôn đã rất phấn khích 
trải nghiệm sân gôn do Nicklaus Design thiết kế 
đầu tiên trên cả nước.
Giải đấu BRG Golden Hattrick Mở rộng được tài trợ 
bởi Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) là 
một cột mốc tiếp nối những thành công của BRG 
Golf dành riêng cho các hội viên và các gôn thủ 
thân thiết. Đây là một sự kiện đặc biệt để trải 
nghiệm gôn trên sân 18 hố, 36 green. BRG Legend 
Hill Golf Resort đã được đánh giá là sân gôn tốt 
nhất Đông Nam Á trong nhiều năm trở lại đây.
Ông Mark Reeves, Giám đốc Khối Kinh doanh gôn 
của BRG Golf, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng phấn 
khích khi tổ chức giải đấu này vì đây sẽ là giải đấu 
18 hố đầu tiên tại sân gôn BRG Legend Hill. Các 
gôn thủ thân thiết của BRG Golf sẽ có cơ hội trải 
nghiệm những điều tuyệt vời và độc đáo của sân 
gôn đầu tiên mà Nicklaus Design mang tới cho 
Việt Nam và cho những người đam mê môn thể 
thao gôn. Chúng tôi tin rằng các gôn thủ sẽ có 

 
    

những cảm xúc và trải nghiệm hoàn toàn khác biệt 
khi tham gia sự kiện này”. Giải đấu này nằm trong 
khuôn khổ chương trình Hội viên BRG Golden      
Hattrick của BRG Golf. Đây là chương trình hội viên 
ưu đãi nhất hiện nay khi hội viên chỉ sở hữu một thẻ 
nhưng được chơi tại cả 3 sân trong hệ thống các sân 
gôn của BRG Golf gồm BRG Legend Hill Golf Resort 
tại Sóc Sơn, Hà Nội, BRG Kings’ Island Golf Resort 
tại Đồng Mô, Hà Nội và BRG Ruby Tree Golf Resort 
(tên trước đây là BRG Đồ Sơn Seaside Golf Resort) 
tại Đồ Sơn, Hải Phòng. 
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BRG KINGS’ ISLAND
DANH SÁCH CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH

Các chương trình của mùa Hè đã khép lại nhường 
chỗ cho các sự kiện hấp dẫn sẽ đến trong mùa Thu 
tới. Xin hãy lưu ý các email chúng tôi cập nhật 
thông tin sự kiện trong những tháng tiếp theo đặc 
biệt là thông tin về giải Vô dịch BRG Kings’ Island 
Golf Resort Club diễn ra vào 20 – 21/11. Một số sự 
kiện đáng chú ý khác đã diễn ra trong mùa Hè vừa 
qua: Trận chung kết Mercedes Trophy quốc gia đã 
trở lại trong tháng Sáu, đội Hà Nội đã được cử đến 
tham gia giải vô địch JG Golf Championship tại 
Chinas Mission Hills Resort, Giải vô địch mùa Hè 
BRG Kings’ Island Golf Resort, Giải vô địch tạp chí 
Gôn và Cuộc sống tháng Tám, gần đây nhất Giải 
Bộ Giao thông Vận tải Inagrial Golf Championship 
và Giải Tạp chí Gôn Việt Nam Mở rộng. 

Giải BRG Kings’ Island Mùa hè 2015 diễn ra vào 
ngày 22/8/2015. Các gôn thủ đã được chia ra 4 
bảng: A, B, C và bảng thi đấu Nữ.

GOLF RESORT

Giải Mercedes Final

Giải JG Golf Championship

Giải Summer Championship 

Giải Tạp chí Gôn và Cuộc sống

Giải Bộ Giao thông Vận tải 

Giải Tạp Chí Vietnam Golf

73 Điểm 

76 Điểm

79 Điểm

71 Điểm

73 Điểm

74 Điểm

Mr. HOÀNG NGỌC QUÝ 

Mr. PHẠM TIẾN DŨNG 

Mr.  PHẠM TIẾN DŨNG 

Mr. LÊ HÙNG NAM 

Mr.  PHẠM VĂN THỦY 

Mr .NGUYỄN VĂN SƠN 

Ông Phạm Tiến Dũng
Nhà vô địch giải BRG Kings’ Island Summer Challenge 2015

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT

GIẢ BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT        

GIẢ BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT        

GIẢ BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT        

KIM EUN AE 100/32/68

ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 83/17/66

ATSUMI KAKIMI 105/31/74

CHOI GUENG AE 99/26/73

WON YOUNG MI 85/12/73

BẢNG NỮ

BÙI MINH TUẤN 86/18/68

VŨ TUẤN KHANH 86/19/67

KIMIO TAKANO 88/24/64

NGUYỄN VĂN AN 82/12/70

DƯƠNG THANH TÙNG 79/9/70

HÀ THẾ MẠNH 83/15/68

BẢNG A (HDCP 0-15)

VÔ ĐỊCH (BEST GROSS)

BẢNG B (HDCP 16-24)

BẢNG  C (HDCP CALLAWAY)

PHẠM TIẾN DŨNG 79

Giải Gôn
Mùa Hè 2015
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BRG Ruby Tree
Golf Resort

2015
Giải đấu Mùa Hè Mở rộng

Giải đấu BRG Ruby Tree Golf Resort Mùa Hè 2015 
Mở rộng đã diễn ra trên sân BRG Ruby Tree Golf 
Resort mà trước đây là Do Son Seaside Golf Resort, 
vào ngày thứ Bảy, 15/8/2015. Giải đấu đã thu hút 
101 gôn thủ so gậy tại bốn bảng trong thời tiết cực 
kỳ thuận lợi. 
Sau trận tranh tài 18 hố, cây gậy vô địch Nguyễn 
Đình Dậu đã trở thành nhà vô địch với tổng số 
điểm là 83. Cúp vô địch và các phẩn thưởng đã 
được trao ngay cho ông Dậu tại hội trường nhà 
Câu lạc bộ. Nữ vô địch của giải đấu là bà Nguyễn 
Thị Ngọc Bích, người đã giành chiến thắng chỉ với 
1 cú đánh để vượt qua gôn thủ Trần Thị Kim Loan. 
Hai bà đều là những tay gôn nổi danh trong những 
giải vô địch gôn trên cả nước.
Tại bảng A, ông Trần Quốc Chính và Nguyễn 
Thanh Phương đã theo sát nhau với số điểm 70. Cả 
hai ông đã cống hiến những pha đánh bóng điêu 
luyện. Cuối cùng ông Chính đã vượt lên và đã ghi 
danh người đứng đầu.
Tại bảng B, Nếu như năm ngoái ông Cao Ngọc 
Hồng được biết đến trong vị trí đầu toàn bảng thì 
năm nay, khán giả đều hết sức bất ngờ với người 
dẫn đầu bảng lại là một “viên đá quý” khác, ông 
Nguyễn Ngọc Hồng. Ông Hồng đã giành ngôi đầu 
bảng sau cú đánh vượt lên trên ông Trần Tuấn 
Xanh và 2 cú gậy so với người về thứ hai là ông 
Nguyễn Xuân Sinh.

Cuối cùng, trong bảng Callaway, ông Nguyễn 
Văn Bách đã chiến thắng với tổng điểm 72, tiếp 
tục đăng quang vị trí chiến thắng từ giải Vô 
địch mùa Xuân 2015.
Theo kinh nghiệm thi đấu của chúng tôi, ông 
Nguyễn Đình Dậu, ông Trần Quốc Chinh, ông 
Nguyễn Hùng Việt và ông Đoàn Mạnh Thảo đều 
là những cây gậy xuất sắc tại hố 2, hố 6, hố 12 
và hố 26. Những đường bóng dài nhất được kiến 
tạo bởi ông Nguyễn Thanh Phương tại hố số 5 
và đường bóng gần biên nhất do bà Hà Thị 
Phương Loan  tạo nên ở hố số 15.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới bà 
Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG với các 
đơn vị thành viên là Ngân hàng SeABank, BRG 
Ruby Tree Golf Resort, BRG Kings’ Island Golf 
Resort & BRG Legend Hill Golf Resort đã tài trợ 
toàn bộ bóng, đội ngũ caddy, nước uống và đồ 
ăn cho giải đấu. Chúng tôi cũng xin cảm ơn 
chân thành đến các đơn vị tài trợ giải thưởng: 
Piaggio Mê Linh Vespa, Vietnam Airlines,      
San Kelloff Italian Shirt & Leather Goods,         
Mỹ viện Diễm Phương Spa, Lốp xe Hankook, 
một số cửa hàng nội thất và Cửa hàng bán lẻ 
IBox Apple. Xin cảm ơn Hiệp hội gôn Hải Phòng, 
Giày dép Châu Giang, Cobra Golf, Puma,       
Footjoy, Titleist, Coca Cola và Saigon Beer đã 
đồng hành cùng giải đấu.
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BRG Ruby Tree
Golf Resort

Nhà vô địch: Nguyễn Đình Dậu

NGUYỄN ĐÌNH DẬUOVERALL CHAMPION 

GIẢI BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT

GIẢI BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT

GIẢI BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT

GIẢI BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT

NGUYỄN SƠN HẢI

TRẦN ĐỨC HIẾU

NGUYỄN VĂN BẠCH

NGUYỄN MINH NGHĨA

TRẦN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

LÝ NGỌC XANH

NGUYỄN NGỌC HỒNG

BẢNG B

CLOSEST TO THE PIN #2

CLOSEST TO THE PIN #6

CLOSEST TO THE PIN #12

CLOSEST TO THE PIN #16 ĐOÀN MẠNH THẢO

LONGEST DRIVE #5 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

NEAREST TO THE LINE #15 HÀ THỊ PHƯƠNG LOAN

NGUYỄN ĐÌNH DẬU

TRẦN QUỐC CHÍNH

NGUYỄN HÙNG VIỆT

GIẢ KỸ THUẬT

LÊ NGỌC HOA

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

TRẦN QUỐC CHÍNH

BẢNG A

BẢNG NỮ

CALLAWAY SYSTEM HDCP 27+
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12/12/2015 là một ngày vô cùng đáng nhớ khi 
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Ngân 
Anh, một thành viên của Tập đoàn BRG, đã chính 
thức hoàn thiện công tác nâng cấp toàn diện đồng 
thời công bố đổi tên sân gôn Đồ Sơn Seaside Golf 
Resort thành BRG Ruby Tree Golf Resort nhằm 
đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của các 
gôn thủ tại Việt Nam. 
Không chỉ đổi tên thương hiệu và nâng cấp các hạ 
tầng kỹ thuật, mục tiêu hàng đầu của sân gôn 
BRG Ruby Tree Golf Resort là nâng cao hơn nữa 
chất lượng các dịch vụ và trọng tâm là mang đến 
nhiều quyền lợi hơn cho các hội viên. Dự kiến tới 
đây, các hội viên của BRG Ruby Tree Golf Resort 

nói riêng và của BRG Golf nói chung sẽ được tận 
hưởng những dịch vụ khác biệt tại cả 3 sân hiện 
nay của tập đoàn BRG gồm BRG Legend Hill Golf 
Resort, BRG Kings’ Island Golf Resort và BRG 
Ruby Tree Golf Resort.
Cũng nhân sự kiện này, dự án khu biệt thự nghỉ 
dưỡng BRG Coastal City cũng đã được công bố 
với mục tiêu đưa quần thể gôn và du lịch nghỉ 
dưỡng này trở thành một điểm đến hấp dẫn tại 
khu vực phía Bắc.
Cùng ngày với sự kiện đáng nhớ này, giải đấu vô 
địch BRG Ruby Tree Golf Resort Champion 2015 
đã diễn ra với những cái tên đã không còn lạ lẫm 
trong làng gôn Việt Nam.

GIẢ BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT        

GIẢ BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT        

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 69

NGUYỄN TIẾN LỘC 68

PHÙNG VĂN QUANG 67

VŨ THANH NAM  69

ĐOÀN MẠNH THẢO 67

LẠI AN NINH 61

A FLIGHT HDCP UNDER 21

B FLIGHT HDCP 21 AND OVER
GIẢI KỸ THUẬT

CLOSEST TO THE PIN #2

CLOSEST TO THE PIN #6

CLOSEST TO THE PIN #12

CLOSEST TO THE PIN #16

LONGEST DRIVE #5

NEAREST TO THE LINE #15

LÊ QUÝ BA

LẠI AN NINH

NGUYỄN DUY NGỌC

ĐOÀN DUY LINH

PHẠM TỪ THỨ

TRẦN VĂN HỘI

GIẢ BA

GIẢI NHÌ

GIẢI NHẤT        

MR. LEE: 98 - 22 = 76

NGUYỄN MẠNH TUẤN: 114 - 40 = 74 

MR. THẾ ANH: 88-14=74

NGUYỄN BÍCH HẰNG 106 - 31 = 75

NGUYỄN THỊ MINH NGHĨA 101 - 28 = 73

GIẢI BA

GIẢI NHÌ

VIP - CALLAWAY SYS

BẢNG NỮ

VÔ ĐỊCH NỮ: HÀ THỊ PHƯƠNG LOAN - 92 (20 OVER)
VÔ ĐỊCH NAM: ĐÀM THÀNH VINH - 81 (9 OVER) 

BRG Ruby Tree
Golf Resort 1 Club 5

CHAMPIONSHIPCHAMPIONSHIP

GIẢI BRG RUBY TREE GOLF RESORT 
KẾT QUẢ

CHAMPIONSHIP 2015



2015 lại là một năm đầy hứng khởi cho 
Hole in Ones. Mùa hè náo nhiệt nhất cho 
các tay gậy dưới đây và biết đâu tên bạn 
cũng có ở đây. Chúc may mắn!
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DATE

3/5/2015 

6/5/2015 

17/5/2015 

7/6/2015

15/6/2015

15/7/2015 

21/7/ 2015 

9/8/2015 

29/8/2015 

4/9/2015 

13/9/2015   

GOLFER

MR. HIROYOSHI NAGATA 

MR. TRẦN HOÀI NAM 

MRS. ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 

MR. SAKURAI TAKAYOSHI 

MR CHEN MAO HUNG 

MR. HOÀNG VĂN HÙNG 

MR. KIM PYOUNG CHOLL 

MR. NGÔ SONG TOÀN 

MR. TRẦN VĂN LỘC 

MR. NGUYỄN VĂN LAN 

MRS. NGUYỄN THU ANH 

HOLE

#8 SÂN HƯỚNG HỒ

#13 SÂN HƯỚNG NÚI

#14 SÂN HƯỚNG HỒ

#13 SÂN HƯỚNG NÚI

#3 SÂN HƯỚNG HỒ

#16 SÂN HƯỚNG HỒ

#8 SÂN HƯỚNG NÚI

#14 SÂN HƯỚNG HỒ

#13 SÂN HƯỚNG NÚI

#14 SÂN HƯỚNG HỒ

#15 SÂN HƯỚNG NÚI

DATE

31/5/2015 

17/6/2015 

16/7/2015 

13/9/2015 

14/9/2015 

26/9/2015 

GOLFER

MR. NGUYỄN DUY NGỌC 

MRS. PHÙNG THỊ THIỆN 

MR. ĐÀM TIẾN HƯNG 

MR. NAKASHIMA KENICHI 

MR. TRẦN QUANG HOAN 

MR. TRỊNH VĂN THÀNH 

HOLE

#12

#06

#16

#02

#16

#02

BRG RUBY TREE GOLF RESORT

BRG KINGS’ ISLAND GOLF RESORT 
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GOLF COURSE

BRG KINGS’ ISLAND GOLF RESORT BRG RUBY TREE GOLF RESORT

Đội thi công sân gôn dưới sự chỉ đạo của ông 
Healh Glasby đã hoàn thiện việc thi công công 
trình Hướng núi và toàn bộ sân, sẵn sàng đón 
các gôn thủ. Các hố số 9, số 3 và gần đây nhất 
là hố số 6 bao gồm thảm cỏ và các bẫy cát đã 
được cơ cấu lại trong mùa Xuân này. Nhận 
được những phản hồi tích cực của khách hàng 
khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng với kết quả 
công việc đã thực hiện.
Đội ngũ thi công cũng đã làm sạch hai sân 
Hướng núi và Hướng hồ vì mặc dù sự đổi mới 
là quan trọng nhưng sức khỏe của cỏ cũng là 
một hợp phần quan trọng không kém. Mùa 
cao điểm của gôn vào những tháng mùa Thu 
khi thời tiết trở nên mát mẻ nên chúng tôi cần 
chuẩn bị tốt nhất để có thể đảm bảo duy trì 
điều kiện sân cỏ trong suốt cả năm.

Cỏ trên sân BRG Ruby Tree Golf Resort đã phục hồi 
mạnh mẽ sau đợt cắt tỉa vài tháng qua cùng với sự hỗ 
trợ của BRG Legend Hill Golf Resort. Đến nay, các 
khuôn cỏ đã được thiết kế với các hình dạng đẹp mắt 
hơn, cỏ tốt hơn và chắc chắn nó sẽ góp phần cho 
những đường bóng mang tính thẩm mỹ cao hơn. 
Bước đầu tiên được thực hiện trong trung tuần tháng 
Chín là cắt tỉa cỏ nhằm đảm bảo kích thước thiết kế. 
Bước tiếp theo, chúng tôi đã cho thay đổi những 
đường cắt trên những lối đi giúp các hố được định 
dạng tốt hơn, qua đó tầm nhìn từ điểm phát bóng đến 
các green sẽ thuận lợi hơn.
Chúng tôi cũng sẽ thiết kế thêm các lối đi bộ xuất 
phát từ điểm phát bóng đến điểm bắt đầu của 
fairway. Ý tưởng này được thực hiện từ sự kiện PGA 
Tour cũng như từ các sân gôn đẳng cấp nhất thế giới. 
Những gôn thủ thích đi bộ chắc chắn sẽ đánh giá rất 
cao sự bổ sung này, nhất là vào những giờ đánh bóng 
lúc sáng sớm. 
Các hồ nước được làm sạch, loại bỏ các thực vật trôi 
nổi để trả lại sự trong lành quý giá. Một số hố cát cũng 
được dọn dẹp gọn gàng để gôn thủ dễ dàng định vị 
các bẫy cát. 
Toàn bộ việc tu bổ, cải tạo đã hoàn thiện vào cuối 
tháng Mười Một, sẵn sàng cho giải vô địch Câu lạc bộ.

 UPDATES
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Việt Nam 

Ra mắt sân tập 

10/12/2015 – BRG Legend Hill Golf Resort, sân 
gôn “twin green” đầu tiên do Nicklaus Design 
thiết kế tại Việt Nam và châu Á tiếp tục ghi dấu 
ấn với những cái "nhất" trên dải đất hình chữ S 
bằng việc khai trương sân tập đẳng cấp nhất 
theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên tại Việt 
Nam.
Sân tập tại BRG Legend Hill Golf Resort được 
thiết kế mô phỏng theo mô hình sân thực tế cho 
phép các gôn thủ ở mọi cấp độ có thể tập luyện 
và khắc phục những điểm yếu của mình, dù đó 
là bất cứ điểm yếu gì. 

Hơn thế nữa, tại sân tập BRG Legend Hill Golf 
Resort gôn thủ có thể đánh bóng từ nhiều góc 
khác nhau, hướng tới nhiều green từ các khoảng 
cách khác nhau mà để tới được các green này, 
gôn thủ phải vượt qua các bẫy cát được thiết kế 
đầy thách thức nhằm bảo vệ các green như trên 
một hố gôn thực tế. 
Với việc mở cửa sân tập đẳng cấp tại BRG 
Legend Hill Golf Resort, BRG Golf đã tiếp tục 
khẳng định vị thế dẫn đầu của mình qua việc 
không ngừng mang lại các giá trị vượt trội với 
dịch vụ tốt nhất cho gôn thủ tại Việt Nam.

Tại BRG Legend Hill Golf Resort

đẳng cấp nhất
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Cửa hàng chuyên dụng của chúng tôi hân hạnh 
được khách hàng và các hội viên đón nhận và 
lựa chọn để mua sắm đồ chuyên dụng phục vụ 
những đam mê trên sân gôn. Chúng tôi luôn 
cập nhật các sản phẩm mới nhất của các 
thương hiệu danh tiếng. 

Mùa Hè này một số thương hiệu mới đã được bổ 
sung giúp các gôn thủ trở nên phong cách hơn như 
Le Cog Sportif và Handee. Mới đây các mặt hàng 
của hãng Ping và USA Kids Golf cũng đã lên kệ. Hy 
vọng sẽ đáp ứng được tất cả các đối tượng khách 
hàng và cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Tháng tới, chúng tôi sẽ thiết kế lại cửa hàng đồ 
chuyên dụng sao cho đẹp mắt hơn, cảm nhận và trải 
nghiệm mua sắm của khách hàng cũng sẽ được cải 
thiện tốt hơn nữa. Chúng tôi đang cập nhật bộ sưu 
tập mùa Thu của Foot Joy & Puma. Quý khách đừng 
quên ghé qua để không bỏ lỡ những mẫu hàng mới 
nhất trên thị trường nhé.
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Cải thiện
Bạn có thường xuyên bị hỏng những cú gạt 
từ khoảng cách chỉ 3 hay 4 bước chân? Bạn 
cho rằng đó là do chiếc gậy gạt mà bạn đang 
dùng hay do cách gạt của bạn? Có thể bạn đã 
sử dụng sai chiếc gậy và gạt không đúng 
cách.
Trong khi có nhiều gậy gạt để bạn lựa chọn 
nhưng về cơ bản chúng được thiết kế dựa 
trên việc bố trí độ cân bằng từ gót của mặt 
gậy cho tới đầu của mặt gậy theo 3 lựa chọn 
khác nhau. Và đương nhiên chúng ta cũng 
thấy chúng được thiết kế với nhiều hình 
dáng, kích thước, độ dài khác nhau. Tuy 
nhiên điều quan trọng là bạn phải thực sự 
hiểu được bạn đang dùng loại gậy gạt nào. 3 
loại gậy thường có là: Loại độ nặng dồn hết 
về phía gót của đầu gậy, loại độ nặng dồn 1 
phần về phía gót của đầu gậy và loại cân 
bằng phía mặt gậy.
Điều quan trọng để chọn một chiếc gậy gạt 
phụ thuộc vào cách gạt của bạn. Bạn đang sở 
hữu 1 chiếc gậy theo loại độ nặng dồn hết 
vào gót của đầu gậy trong khi lẽ ra bạn nên 
dùng loại gậy có độ cân bằng về phía mặt gậy 
thì chắc chắn kết quả của các cú gạt của bạn 
sẽ có xu hướng đưa bóng đi lệch phải. Việc 
kéo gậy lệch 1 vài độ cũng là lý do khiến pha 
gạt bóng không thành công cho dù ở khoảng 
cách rất gần và bạn cũng đã cố gắng gạt tốt. 

Tại sao vậy? Vì loại gậy gạt có độ nặng dồn vào gót gậy 
được thiết kế dành cho những gôn thủ có cách gạt theo 
hình vòng cung.
Điều đặc biệt quan trọng cần biết là bạn sẽ gạt bóng theo 
cách nào để lựa chọn chiếc gậy gạt cho phù hợp. Tùy vào 
cách đứng khi gạt, bạn sẽ có 3 cách để gạt như sau: gạt 
thẳng từ sau ra trước, gạt hơi vòng cung và gạt hình vòng 
cung. 
Nếu bạn muốn ghi điểm từ những cú gạt ở cự ly ngắn, hãy 
lưu ý dùng cách gạt phù hợp cho mỗi loại gậy.

Tayler Kimura - Chuyên gia hạng A của Canada
Giám đốc - BRG Ruby Tree Golf Resort 

những cú gạt!
Loại cân bằng phía mặt gậy

Loại độ nặng dồn một phần

về phía gót của đầu gậy 

Loại độ nặng dồn hết
về phía gót của đầu gậy 

Điều quan trọng là phải chọn chiếc gậy 
phù hợp với lối đánh của bạn.

Gạt thẳng phù hợp với loại cân bằng 
phía mặt gậy.

Gạt hơi vòng cung phù hợp với loại độ 
nặng dồn một phần về phía gót của đầu 
gậy.

Gạt hình vòng cung phù hợp với loại độ 
nặng dồn hết về phía gót của đầu gậy.

Gạt thẳng
Gạt hơi vòng cungGạt hình vòng cung


