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Medlemsorientering fra bestyrelsen - August 2022 
 

 

Brande, d. 1. august 2022 

JSK/ej 

Kære medlemmer af Brande Golfklub! 

 

Vi håber, I har haft en dejlig sommerferie, hvor I måske har fået spillet golf rundt om i Danmark 

eller andre steder i verden. 

- Der er fortsat et par måneder tilbage af hovedsæsonen, hvor vi håber, I får brugt mange timer på 

vores dejlige bane. 

 

KORT NYT …! 
 

Café 19 

Jakob Hjulmand har opsagt sin stilling i Café 19 med virkning fra den 30. september 2022. 

Vi takker Jakob for indsatsen i Brande Golfklub og ønsker ham rigtig god vind fremover i det nye job. 

 

Driften af Café 19 fortsætter uændret resten af sæsonen. Vi vil fortsat regulere åbningstiderne ift. 

omsætningen, hvilket kan betyde ændringer. Åbningstiderne i Café 19 kan altid følges på vores 

hjemmeside. 

 

Næste turnering 

Husk, at vi på søndag den 7. august kl. 09:00 har turnering med Wine N’ Fun v/Søren Rasmussen 

som sponsor. Tilmelding skal ske senest torsdag den 4. august kl. 19:00 via GolfBox, hvor der 

findes yderligere oplysninger. 

 

Klubmesterskaber 2022 

Store nyheder i forbindelse med klubmesterskaber i golf i Brande Golfklub! 

- Årets klubmesterskaber afholdes den 27. og 28. august 2022 og for at tiltrække flere spillere til 

mesterskaberne, indføres der en række ændringer: 

 

• Der spilles officielle klubmesterskaber i 12 rækker. 

Der spilles brutto slagspil uden handicap. 

Ud over Dame- og Herrerækkerne er der officielle klubmesterskaber for forskellige 

aldersgrupperinger. 

Du kan i GolfBox se, hvilke rækker du har mulighed for at tilmelde dig i. 

• Der indføres en Super Veteran række for spillere i aldersgruppen 70+ år. 

• Old Girls og Old Boys rækkerne omdøbes til Senior Damer og Senior Herrer. 

• Der indføres et uofficielt klubmesterskab for damer og herrer, hvor alle fra 15 år og 

opefter kan deltage. 

Der spilles stableford over 36 huller, fordelt på 18 huller lørdag og 18 huller søndag. 

• Der indføres et uofficielt klubmesterskab for begyndere for henholdsvis Damer og 

Herrer på par 3-banen.  

Mesterskabet er for golfspillere, som er startet med at spille golf i 2022, og som ikke føler sig 

klar til 18-hullers banen. 

Der spilles stableford over 36 huller, fordelt på 18 huller lørdag og 18 huller søndag. 
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• Der indføres et uofficielt klubmesterskab for micro golfspillere på par 2-banen. 

• Skulle der være flere, som deler førstepladsen efter søndagens runde, spilles Sudden Death 

Play off. 

Hullerne der spilles på, vil være hul 17, 18, 17, 18 osv., indtil vinderen er fundet. 

Dette for, at mesterskaberne afgøres så tæt på klubhuset som muligt til glæde for dem, som 

gerne vil følge eventuelt Play off. 

 

Bestyrelsen håber med tiltagene omkring de uofficielle klubmesterskaber i stableford, det uofficielle 

begyndermesterskab samt indførelsen af en Super Veteran række, at vi kan få endnu flere til at 

deltage i et af årets højdepunkter i golfklubben! 

 

Café 19 vil sørge for, at der er noget god mad at spise efter runderne lørdag og søndag til favorable 

priser. 

 

- Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer, og vi ses i klubben …! 

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

På bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen 

Formand 

 

 

 


