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Medlemsorientering fra bestyrelsen og udvalg - December 2020 
 

 

Brande, d. 11. december 2020 

JSK/ej 

KÆRE MEDLEMMER! 

 

NYT FRA BESTYRELSEN 
Den sidste dag i 2020 nærmer sig, og vi kan se tilbage på en sæson, som kom sent i gang på grund 

af COVID-19. Restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne har gennem sæsonen 

præget de muligheder, vi har haft for at afholde aktiviteter. - Men på trods af dette kan vi se tilbage 

på et år med mange aktiviteter. Kunsten har været at finde muligheder fremfor at fokusere for 

meget på begrænsningerne. 

 

Vi hjemsendte stort set alle medarbejdere, da Danmark lukkede ned i marts. I den forbindelse søgte 

vi om delvis lønkompensation og fik det. Derudover søgte vi tilskud fra DGI og fik midler, som skulle 

dække de manglende indtægter. 

 

Som følge af COVID-19 og alt, hvad der følger med dette, har 2020 været et år, hvor vi har fulgt 

økonomien tæt. Og her ved slutning af året kan vi se, at vi heldigvis klarer os igennem uden for 

mange »skrammer«. 

 

Hen over vinterperioden vil I ved besøg på banen kunne købe øl, vand samt varme drikke som kaffe 

og kakao i klubhusets automater. Betales med MobilePay nr. 2033 30. 

- Husk at spritte hænder af, før og efter I har betjent automaterne …! 

 

Jubilæum 

Greenkeeper Lars Risager kunne i 2020 fejre sit 25-års jubilæum ved Brande Golfklub. Det har været 

25 år, hvor Lars har fulgt Brande Golfklub fra den spæde start til den attraktive bane, vi har i dag. Vi 

ønsker Lars tillykke med jubilæet og tusind tak for indsatsen gennem årene. 

 

Velkommen til vores ny chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen (HP) 

HP startede som chefgreenkeeper den 01. marts 2020. Og i løbet af året har vi kunnet følge nogle af 

de tanker og ideer, som han har bragt med sig ind i klubben. - Vi synes, det ser rigtigt spændende 

ud og glæder os til at arbejde videre med udviklingen af banen. 

 

Vi har ansat Jørgen Stistrup som greenkeeper-elev, hvor han i den kommende tid delvist vil være på 

skole og delvist arbejde på banen.  

 

Generalforsamling 2020 og 2021 

Tirsdag den 17. marts 2020 skulle vi have afholdt generalforsamling. Den blev udsat, men det 

lykkedes os at afholde den - under skærpede restriktioner - den 30. september.  

Generalforsamlingen i 2021 har vi planlagt til onsdag den 03. februar kl. 19:00 i klubhuset, 

Nordlundvej 87, Brande. 

 

Indkaldelse med dagsorden udsendes senere i denne måned, og tilmelding skal ske via GolfBox. 

- Sæt X i kalenderen allerede nu …!  
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Donationer 

Også i 2020 lykkedes det os at få donationer fra mere end 100 medlemmer og sponsorer. - Hver 

donation var på min. 200 kr. - Donationerne er fradragsberettigede og er blevet indberettet af 

kontoret. Tusind tak til alle, der støttede op om dette …! 

 

Evalueringsmatch 

Lørdag den 14. november blev der afholdt evalueringsdag, hvor ansatte, bestyrelses-, udvalgs- og 

frivillighedsgruppemedlemmer var inviteret. På grund af forsamlingsantallet på max. 10 personer var 

vi ikke samlet til evaluering forud for matchen. 

- Men med matchen og den »løbende spisning« i Café 19 fik vi sagt tak til alle de frivillige, som hver 

dag yder et fantastisk stykke arbejde for vores klub. Uden de mange ildsjæle ville det ikke være 

muligt at drifte klubben. - Det gælder medlemmer, der er aktive i »Klubber i Klubben«, alle der 

hjælper til på banen, alle der sikrer, at arealerne omkring klubhuset altid fremstår flotte og 

velplejede, vedligehold af bag-rum og Driving Range. Og ikke mindst så gør vores medarbejdere alt 

for at få det praktiske til at fungere. 

- Som altid var evalueringsdagen en meget hyggelig dag …!  

 

Café 19 

Som resten af klubben har Café 19 været ramt af retningslinjer og restriktioner pga. COVID-19. 

Det betød, at caféen først åbnede medio maj 2020. - Lukningen og forsamlingsantallet medførte 

udskydelser eller aflysninger af arrangementer. 

 

Bestyrelsen har derfor - sammen med Jette Schou Larsen - løbende fulgt økonomien. Når vi ser på 

regnskabstallene og på, hvordan omsætningen fordeler sig hen over året, må vi desværre konsta-

tere, at vi i perioden fra medio maj og frem til sæsonafslutning ikke er i stand til at skabe et 

overskud, der kan dække en fuldtidsstilling til den dagligt ansvarlige for cafédriften. 

- Vi må derfor sadle om. Det får den konsekvens, at vi ikke kan tilbyde en fuldtidsstilling som dagligt 

ansvarlig for Café 19. Og som følge heraf har vi været nødsaget til at opsige Jette Schou Larsen pr. 

28. februar 2021.  

 

Bestyrelsen har derfor givet sig selv en opgave med at finde en løsning, som skal sikre, at vi fortsat 

har en god café i Brande Golfklub. En café, hvor medlemmer og gæster kan afslutte en runde golf 

med besøg i Café 19. Og en café, hvor der er mulighed for at afholde forskellige arrangementer. Men 

vi skal også finde en løsning, hvor der er gode arbejdsforhold, som bl.a. sikrer rimelige arbejdstider 

for de ansatte. 

 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke Jette for det store arbejde og de mange timer, hun har lagt i 

Café 19. - Jette har sammen med det øvrige personale arbejdet hårdt på at give medlemmer og 

gæster en rigtig god service. 

 

Medlemsmøde 

Vi havde planlagt et medlemsmøde i november 2020, men på grund af forsamlingsantallet har vi 

udsat dette til tirsdag den 09. marts 2021. - Vi håber, det bliver muligt at afholde mødet og at se 

mange medlemmer. 

Programmet er ikke endeligt, men fokus vil være »Den attraktive Golfklub«. Der vil være fokus på, 

hvad der er vigtigt for at have en attraktiv golfklub - herunder bl.a. det at kunne tilbyde fritspils-

ordninger. 
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Firkløver 

Firkløver-aftalen er et samarbejde mellem Birkemose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling, 

Kellers Park og Åskov golfklubber.  

Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et Firkløver-medlemskab, som giver ret til frit spil i de 8 

ovennævnte klubber. Pris i 2021 = 800 kr. (købes i hjemmeklubben).  

- Der udleveres ikke »Firkløverkort«, men man skal altid have et »bagtag« placeret synligt på sin 

golfbag. Medlemmerne kan frit skifte klub og samtidig købe et Firkløvermedlemskab. 

 

MidtVestGolf 

Aftalen er et samarbejde mellem Brande, Ikast-Tullamore og Trehøje golfklubber.  

Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et MidtVestGolf-medlemskab, som giver ret til frit spil i alle 3 

klubber. Pris i 2021 = 600 kr. (købes i hjemme-klubben).  

- Der udleveres ikke »MidtVestGolf-kort«, men man skal altid have et »bagtag« placeret synligt på 

sin golfbag. Medlemmerne kan frit skifte klub og samtidig købe et MidtVestGolf-medlemskab, hvis 

bopæls-adressen er nærmere den pågældende klub. 

 

Tillykke 

Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tillykke til årets hulspils- og klubmestre …! 

 

Tak til Jesper S. Kjeldsen / Velkommen til Andreas Thune 

Den 07. december 2020 sagde vi farvel til Jesper, som gennem de sidste 5 år har været klubbens 

PRO. Der skal lyde en stor tak for den indsats, han har ydet i klubben. Jesper har været aktiv på 

mange områder i klubben og har bidraget med god sparring. - Vi ønsker Jesper rigtig god vind 

fremover i det nye job og håber, at han og Randi vil kigge forbi og gå en golfrunde på banen. 

- Den 01. januar 2021 byder vi velkommen til vores nye PRO Andreas Thune. Andreas startede sin 

golfkarriere i Brande Golfklub og er nu tilbage som PRO. Vi glæder os meget til samarbejdet. 

 

Tak til vores sponsorer 

Bestyrelsen vil på vegne af alle medlemmer i Brande Golfklub takke alle vores sponsorer, som i 2020 

har støttet Brande Golfklub. - Uden denne støtte var det ikke muligt at drifte golfklubben. 

 

Tak! 

Som nævnt under afsnittet »Evalueringsmatch« vil bestyrelsen endnu en gang rette en STOR tak til 

alle medlemmer, der yder en ekstra indsats. Også STOR tak til vores baneejer, til Erhvervsklubben 

EBGK og til alle ansatte for godt samarbejde i det forløbne år. - Vi glæder os til 2021, som 

forhåbentligt byder på lidt mindre udfordringer end i 2020.  

 

Alle med relationer til Brande Golfklub ønskes en glædelig jul og et godt nytår af bestyrelsen.  

- På gensyn i 2021 …!          

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

 

Jette Skott Kristensen, formand 

 

 

OBS! Billeder fra årets gang findes på hjemmesiden under BANEN/Galleri samt udpluk i diasshowet. 

Evaluering for 2020 fra de forskellige udvalg kan ses nedenfor …! 

http://www.brandegolfklub.dk/


                      
 

Side 4/15 
 

BANEN 
Golfåret 2020 har i baneudvalget haft et altoverskyggende fokusområde, nemlig implementering af 

en ny strategi- og plejeplan for golfanlægget.  

 

Med ansættelse af Hans Peter Ingvorsen (HP) som chefgreenkeeper fulgte der en bunden opgave fra 

baneudvalget med at få potentialet på vores dejlige golfbane frem i lys lue. 

 

I har derfor nok bemærket, at der tidligt på året begyndte at blive klippet nye mønstre på banen, og 

der har gennem sæsonen været arbejdet rigtig meget på bl.a. at optimere rough-områder. Vi ønsker 

at give vores bane mere karakter og en gennemgående signatur på tværs af hele golfanlægget. 

- Det tager tid at opnå det rigtige udtryk, og der arbejdes stadig intensivt på at fintrimme 

klipningerne, så banen fremtræder med det udtryk vi ønsker. 

 

Vores golfbane er efterhånden godt 25 år, og desværre har vores græs rigtig mange af de 

»sygdomme«, som flere andre golfbaner fra 90’erne lider under. De teknikker og græssorter, man 

benyttede til golfbaneanlæg dengang, viser sig her mange år efter at give sårbane golfanlæg.  

 

Vi oplever desuden, at DGU går forrest i miljøkampen og fratager greenkeeperne muligheden for 

anvendelse af pesticider og sprøjtemidler, hvilket i sig selv kan være godt nok. - Dette giver dog 

vældige udfordringer, når f.eks. greens skal holde til at blive klippet korte hele vækstsæsonen, eller 

vi skal holde ukrudt og larver væk fra banen. 

 

Sammen med en lang række andre ting stiller dette store krav til ændringer på måden, hvorpå vores 

golfbane i fremtiden skal passes og plejes. Vi har derfor igangsat en række større initiativer, som 

skal gøre pasningen af golfbanen mulig og samtidig sikre en sundere græsvækst. - I kan f.eks. 

allerede nu se, at der bliver fældet træer en del steder - bl.a. for at give mere lys til de mest udsatte 

steder. Det drejer sig primært om nogle teesteder og greens på hul 3, 4, 5 og 10. 

 

Over den kommende periode vil der blive skrællet græs af greens på hul 3 og 10 og erstattet med 

nyt rullegræs, da græsset og undergrunden visse steder er så medtaget, at det ikke kan reddes med 

almindelig gensåning. Dette er efter planen klar til spil igen til sæsonåbningen 2021 - formentligt 

omkring 1. april. Vi forventer, at de nye teesteder på hul 7 vil være klar til indvielse først i den nye 

sæson. 

 

Fra torsdag den 12. november 2020 og indtil ca. 1. april 2021 vender vi banen, så hul 10 bliver hul 

1, og hul 1 bliver hul 10. - Dette gør vi for at skåne banen mest muligt. Der er rigtig mange, der kun 

spiller 9 huller om vinteren, og det kan bag-9 meget bedre klare end for-9. 

Det er desværre ikke muligt at ændre banen på GolfBox, så det er blevet annonceret med skiltning, 

opslag og på hjemmesiden! 

 

Hen over vinteren vil vi desuden renovere sprinkleranlægget, da de fleste af sprinklerne sidder for 

dybt i jorden. - De skal hæves, og det går HP og Jørgen Stistrup i gang med efter nytår, medmindre 

vi får hård frost. 

 

Projekter er der nok af, og kunsten er jo - med det begrænsede mandskab vi har til rådighed - at 

prioritere de rigtige ting på det rette tidspunkt. Det arbejder vi meget med i baneudvalget, og vi 

håber og tror på, at vi kan gennemføre de tiltag, vi gerne vil have lavet. 
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Nogle af dem kræver hjælp fra frivillige, og andre kræver hjælp fra fonden og baneejeren. 

- Et eksempel på dette kunne være vores bunkerteam, som to gange om ugen hjælper med at rive 

bunkerne. Dette sparer alene 8-10 timer på greenkeeper-tiden, men kræver mange flere frivillige, 

end dem vi i dag har til rådighed. 

Vi kunne derfor godt ønske os rigtig mange flere frivillige og vil tage initiativ til en dag, 

hvor vi inviterer dig op i greenkeepergården til en snak om de behov, vi har til frivilligt 

arbejde på banen. - Vi håber nemlig at kunne blive mange flere. I den forbindelse skal jeg rette en 

særlig stor tak til Henning Sand for sit KÆMPE arbejde med at få riveplanen for bunkers til at nå 

sammen. - Tak Henning! 

 

Et eksempel på hjælpen fra fonden / baneejer kunne være vores ønske om et forbedret udtryk og 

strategi for banen. F.eks. herunder, hvor du ser en tegning af, hvad vi godt kunne tænke os at 

ændre på hul 16 ved at flytte nogle træer ud på banen fra den eksisterende skov: 

 

 

På mandskabssiden har denne sæson igen budt på spændende ting. Som ovenfor nævnt har vi ansat 

HP som chefgreenkeeper. Lars Risager er heldigvis stadig hos os både i denne og næste sæson, 

hvorefter han går på pension. 

 

Vi genansatte Jørgen Stistrup i løbet af denne sæson og faktisk har vi - sammen med Jørgen - lavet 

en aftale om, at han er gået i greenkeeper-lære. Jørgen startede derfor allerede i sommers med 

nogle AMU-kurser og er nu i fuld gang med uddannelsen til greenkeeper i Sandemosen i Nordjylland.  

Det er dejligt at kunne udvikle på medarbejderstaben og med Jørgens tilgang til tingene, vil vi helt 

sikkert få en rigtig dygtig greenkeeper. Det tager bare nogle år og masser af erfaring! 
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Ud over HP, Lars og Jørgen har vi haft ansat Kurt, og med Alfreds mange, mange frivillige timer på 

en klippemaskine (specielt 1000 tak til dig for det, Alfred), så har vi fået gennemført de fleste ting i 

2020, som vi gerne ville. 

 

I de mørke timer udarbejder vi i baneudvalget planen for arbejdet i 2021, og det glæder vi os til at 

præsentere for jer ved en senere lejlighed. 

 

Til slut vil jeg gerne takke Ellen Julsgaard for din altid imødekommende tilgang til informationsdeling 

på hjemmesiden og på GolfBox. - Du gør en stor forskel. 

Tak til det øvrige baneudvalg for samarbejdet i sæsonen. Uden den måde vi samarbejder på, kunne 

vi slet ikke nå vores mål …! 

… Og tak til alle jer medlemmer og gæster, som oftest udviser en kæmpe forståelse for det arbejde, 

der foregår på banen, og som møder greenkeeperne med højt humør - det sætter de stor pris på!       

 

Anders Quist Hermann 

Baneudvalgsformand 

 

BANESERVICE 
Baneservice »Hverdage« har ikke noget at meddele - kun lige en kommentar, at baneservice-bilen 

ikke bør bruges af alle andre. 2 gange sidst jeg havde vagt, var bilen væk, da jeg kom derud, og 

hvis der er noget, jeg ikke vil, er det at køre forgæves. 

Venlig hilsen Bent Andersen 

 

 

BEGYNDERUDVALGET 

Ligesom andre kom vi sent i gang med sæsonen på grund af Corona, men da vi først kom i gang, 

blev det en travl sommer. Der var 46 nye prøvemedlemmer, der påbegyndte prøveforløbet, og heraf 

blev 36 færdige og fik banetilladelse. 32 har meldt sig ind i klubben. Specielt har vi bemærket, at 

halvdelen af de nye medlemmer er under 30 år. 

 

De mange prøvemedlemmer kommer med vidt forskellig baggrund og lyst til golfspillet. Fra 

udvalgets side har vi haft fokus på, at de nye golfere skulle føle sig velkomne i klubben og på at få 

integreret de nye golfere i klubbens sociale rammer. 

I 2019 startede vi en mentorordning, hvor klubbens medlemmer har været mentor for de nye 

golfspillere. Vi har arbejdet videre med denne ordning i 2020 og fortsætter med den i 2021. 

- Tak til de mentorer som har ydet en indsats i år, og vi håber, I er med på holdet igen til næste år! 

 

Der har gennem sæsonen været træning op til 5 gange i ugen under kyndig vejledning af Jesper og 

Eva og andre hjælpere - med efterfølgende spil på par3-banen. Der har i årets løb generelt været 

god deltagelse til træningerne. 

 

Hver onsdag har der traditionen tro været afholdt en 9-hullers turnering, hvor alle klubbens 

medlemmer kan deltage og være med til at skabe gode rammer for de nye golfere - ikke mindst 

socialt. Helt ekstraordinært oplevede vi i august og september, at der var op mod 40 deltagere om 

onsdagen. Det var helt fantastisk, men der var også pres på for-9 de pågældende dage. 
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En vigtig ting i et begynderudvalg er et godt samarbejde med klubbens træner, og det har vi haft 

med Jesper igennem de sidste 5 år. Jesper har altid været god til at involvere udvalget i træningen 

af begynderne, hvilket har givet en god dynamik i træningen og givet os mulighed for at lære de nye 

golfere at kende fra dag 1. - Det er samtidig vores indtryk, at alle begyndere gennem årene har 

været glade for den træning og instruktion, de har modtaget. 

- Tak for samarbejdet, Jesper, og held og lykke fremover. 

Rune F. Jørgensen 

Begynderudvalgsformand 

ELITEN 

Vi har i 2020 haft 3 hold tilmeldt Danmarksturneringen. - Pga. corona blev det kun til en »halv 

turnering«, som blev spillet på neutral bane. 

Træning har været mandag aften og på forskellige spilledage / turneringer i weekenderne.  

 

Resultatet for 4. division HERRER efter oprykning: 3. plads 

Målet var at blive her efter oprykningen!       

 

Kvalifikationsholdet HERRER vandt sikkert alle 3 matcher og sikrede sig oprykningspil, hvor det 

lykkedes dem at rykke op i 5. division fra 2021.  

 

Kvalifikationsholdet DAMER blev delt 1’er i puljen, men pga. dårligere scores, rykker Varde op. 

- Bedste sæson af damerne og tæt på 3 sejre ud af 3 (nederlag var på 5-4 til Kaj Lykke). 

 

Carsten Holt 

Eliteudvalgsformand 

  

ERHVERVSKLUBBEN EBGK 

I 2020 har vi 32 medlemmer. Vi har holdt 8 arrangementer - 2 er blevet aflyst pga. COVID-19. 

Inden corona ramte, var vi på virksomhedsbesøg hos Ege Carpets i Herning. 

Vi nåede at afholde vores årlige weekendtur, som i år gik til Gut Apeldör i Nordtyskland, med 14 

deltagere. 

 

Årets gennemgående turnering blev vundet af Lars Pedersen. 

 

I år har vi fået lavet sponsortavler med erhvervsklubbens medlemmer, og vi har fået etableret en 

hjemmeside ebgk.dk 

Carsten Holt 

Formand for EBGK 

 

FRIVILLIGHEDSGRUPPER  

Året 2020 har været MEGET speciel og på forskellige måder også udfordrende, men mest pga. 

COVID-19. Alt det arbejde det har givet med opgaver, der skulle tages stilling til, og opgaver der 

skulle løses fra dag til dag, har betydet, at bestyrelsen ikke har haft den ønskede fokus på 

Frivillighedsgrupperne i 2020. 

 

I sådan en situation er det derfor ekstra glædeligt, når vi kan se alt det frivillige arbejde, der bliver 

udført på banen, Driving Range, omkring klubhuset, inde i klubhuset mm. I har alle taget opgaverne 

mere eller mindre af jer selv - så mange tak for det. 

http://ebgk.dk/
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Det betyder, at Brande Golfklub præsenterer sig rigtig godt og flot - både for vores medlemmer, men 

også for de mange gæster, som kommer på besøg. Fra gæster får vi via brugerundersøgelserne 

generelt en fin og positiv tilbagemelding. 

 

Vi vil arbejde på, at vi i 2021 igen kan få noget mere struktur på alt det frivillige arbejde. Det vil 

være en stor hjælp for os alle. 

 

I 2021 skal vi også se, om vi kan få flere medlemmer i vores frivillighedsgrupper, så vi kan fordele 

opgaverne ud på flere personer. Det er vigtigt for at kunne opretholde de opgaver, der skal 

udføres. Også for at de personer, der pt. er i frivillighedsgrupperne, ikke løber træt i det.  

 

Alle må derfor gerne spørge omkring sig, om der ikke er nogle, som har lyst til at være en del af det 

frivillige arbejde. Det er vigtigt, at man får forklaret, at man ikke binder sig til noget fast, men at 

man byder sig til og hjælper til, når det passer en selv. - Hvis nogle er interesseret eller vil høre 

mere til det, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

 

Brande Golfklub vil endnu en gang sige tusind tak for indsatsen i 2020 og håber på et 

rigtig godt 2021. 

Kim Eriksen 

Ansvarlig for Frivillighedsgrupper 

  

JUNIORAFDELINGEN 

Som alle øvrige udvalg i klubben blev juniorafdelingens mange aktiviteter og rekrutteringstiltag, der 

var på tegnebrættet, ramt af coronaen i foråret. Træningen hos Jesper startede først op i midten af 

maj, og dermed var det meste af forårssæsonen allerede gået. Det vigtigste for udvalget var at 

kunne gennemføre undervisningen - under Dansk Golf Union og PGA of Denmarks anbefalinger og 

retningslinjer. 

 

Vi ønskede et trygt og sikkert sted for vores juniorer. Derfor blev rekrutteringsaktiviteterne inden 

sommerferien lagt i skuffen, og vi koncentrerede os om de juniorer, der mødte til undervisning. 

Som vanligt var der undervisning hver tirsdag, og der mødte i snit ca. halvdelen af vores juniorer op, 

hvilket vi er meget tilfredse med i sådan et corona-år, hvor alle naturligvis passer lidt mere på, hvad 

man går til, og hvem man omgås. 

 

Antallet af juniorer ligger på samme niveau som i 2019 på 20 juniorer, og udvalget har det klare 

ønske, at dette tal stiger de kommende år. Derfor tager vi også imod al den hjælp, vi måtte kunne få 

fra forældre og medlemmer til at løfte juniorafdelingens aktivitetsniveau. 

 

 

Målt op mod vores omegnsklubber ligger vi på samme niveau af andelen af juniormedlemmer målt 

op mod klubbernes samlede antal af medlemmer. 

Pro Jesper S. Kjeldsen 
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LADIES SECTION 

Sæsonen er nu slut. Vi udsendte vores plan for sæsonen i februar, men virkeligheden og corona 

overhalede alle planer, så i stedet for sæsonstart 24. marts, startede vi op med covid-bold den 28. 

april - dvs. golf og ingen hygge bagefter, men vi var i gang …! 

 

I maj kom vi så i gang med at spille med de restriktioner, der nu engang har været. Et trist forår var 

det dog: Ingen »Skovtrold-match«. Pink Cup blev udsat til august, men vi var heldige - vi måtte 

spille golf, og vi var rigtig mange spillere, så alligevel et lys i en trist tid. 

 

Da vi startede, måtte vi ikke komme i klubhuset, og vi måtte ikke røre hinandens scorekort. Derfor 

startede vi med elektronisk scoreindtastning. Vi startede direkte på hullerne, og det fungerede - vi 

kom i gang. Vi fortsatte så resten af sæsonen med at mødes ved hul 1 og anvende elektronisk 

scoreindtastning. 

 

Vi har fået ny greenkeeper i år, og han har sat banen lidt anderledes op, hvilket har givet nogle nye 

udfordringer, men banen er blevet rigtig flot og spændende. 

 

Vi har været 56 spillere med et gennemsnitlig handicap på 26,3. I 2019 var det gennemsnitlige 

handicap 25,5. - Ændringen i handicaps kan vi nok primært tilskrive den dejlige grønne, saftige bane 

med meget semirough, som vi har fået. 

 

I lighed med tidligere år har vi ved sæsonstart haft 3 x træningssamlinger med vores pro Jesper. 

Første træningsdag blev den 14.5. Der deltog gennemsnitligt 12 spillere.  

 

Året, der er gået, har budt på 24 matcher. Vi har gennemsnitligt været 26 spillere pr. gang, 

svingende fra 16-37 spillere. Det er en stigning i forhold til 2019. 

 

Vi har fortsat både et formiddagshold og et eftermiddagshold, og hver især har været med til at 

tiltrække nye spillere - godt med den fleksibilitet, det har givet. 

 

Den 27. juni var vi på udflugt til Gyttegård med 20 deltagere. Årets match mod Trehøje og 

»Skovtrolden« skulle begge have været afholdt i Brande, men blev aflyst. - Hvis alt går vel, spilles 

de i stedet i 2021. 

 

Pink Cup blev udsat til 4. august. Der var 66 deltagere, hvor overskuddet går til støtte for kampen 

mod brystkræft. Overskuddet fra match, køllematch og indtægt ved putts beløb sig til 24.458 kr. 

Rigtig flot resultat. Vinderne af A- og B-rækken, Vibeke Hald Andersen og Lis Krogh Kristensen, kom 

ikke til landsmesterskabet, da det blev aflyst pga. corona. 

 

I august var der kun én stor begivenhed - matchen mod Mens Section. 

Den 20. august var vi på besøg hos Mens Section. Vi var 21 ladies mod 40 men. Resultatet talte sit 

eget sprog: Mens Section’s gennemsnit 38,7 - ladies 34,7. Ladies gjorde det rigtig godt, men Mens 

Section er ikke nemme at bide skeer med, men hyggeligt det var det. 

 

Årets weekendtur den 05.-06. september gik til H.C. Andersen Golfklub i Bogense med 24 deltagere. 

Her blev vi også »ramt« af corona, da stedet havde udlejet vores hus til en corona-ramt familie. 

Det gav dog ingen skår i glæden, at vi måtte klemme os sammen på mindre plads. 

- Som sædvanlig var der liv og glade dage.  
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Årets hyggematch blev afholdt 29. september med 24 deltagere og blev spillet i fint efterårsvejr. 

Der var masser af konkurrencer og præmier til alle. 

 

Vindere af Ladies Sections gennemgående spil var følgende: 

A-rækken: Jonna Daugaard 

B-rækken: Lis Krog Kristensen 

C-rækken: Jette Larsen 

 

Vi lykønsker Ladies Sections spillere, som i år blev klubmestre: 

Hulspilsmester: Kamma Bundgaard 

Midage:  Karen Susgaard 

Veteran:  Elsebeth Grarup  

 

Så har klubben igen i år haft et elitehold i damerækken. De gjorde det rigtig godt, selvom 

turneringen var covid-ramt. 

 

Vi er rigtig glade for, at der er kommet så mange nye spillere til vores klub - hjerteligt velkommen! 

Det er godt med noget frisk blod og forandring. 

 

Vi har haft et godt samarbejde med vores pro Jesper, og der er mange af os, der har fået glæde af 

hans træning. Vi vil hermed ønske Jesper god vind fremover. Og endelig synes jeg, vi har haft en 

rigtig fin bane. - Tak til Café 19 for året der er gået.  

 

Tusind tak til vores sponsorer, som gør, at vores klub har en god økonomi. Som altid synes jeg, vi 

har haft et godt år. Vi hygger os på vores runder, og vi snakker godt sammen efter matcherne.  

- På gensyn næste år. 

Kirsten E. Pedersen 

Captain for Ladies Sections bestyrelse 

 

MENS SECTION 

Ligesom alle andre har Mens Section lidt under corona-pandemien i 2020, og vi startede sæsonen ud 

med at aflyse de første 7 torsdagsmatcher.  

 

Selvom der sidst på foråret blev lempet lidt på forsamlingsregler osv., var det stadig langt fra en 

normal sæson, og aflysningerne fortsatte med vores faste udlandstur, og på nær Gyttegård ude blev 

vores venskabsmatcher mod Give og Jelling også aflyst, da efterårssæsonen ellers ville blive for 

presset. 

 

Tilslutningen til både venskabsmatcher og udlandsturen er altid høj, så vi håber, at 2021 giver os 

bedre mulighed for igen at afholde dem. 

 

Vores årlige sommerudflugt fik vi heldigvis afholdt. Den gik til Struer, hvor vejret viste sig fra sin 

bedste side på en af de få dage i året, hvor vinden fra Limfjorden var ikke-eksisterende og himlen 

klar og blå. - Humøret var på samme høje niveau som forplejningen og gæstfriheden: 10 ud af 10! 

 

Et besøg og et sponsorat til en onsdagsmatch fik vi heldigvis også plads til, og vi håber ad den vej at 

kunne inkludere nogle af de nye mandlige golfere i Mens Section i 2021. 
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Vi har i 2020 haft hele 7 gennemgående konkurrencer: 

Årets spiller A-rækken: Johnni Sjørslev 

Årets spiller B-rækken: Jesper Holm Olsen 

Årets putter A-rækken: Keld Sørensen 

Årets putter B-rækken: Jesper Holm Olsen 

 

Nærmest flaget hul 3 - sponsoreret af »Proshoppen v/KjeldsenGolf ApS« 

Vinder af gavekort på kr. 5.000: Klaus Sørensen 

 

Nærmest flaget hul 13 - sponsoreret af »Dokumenthuset« 

Vinder af en kontorprinter til en værdi af kr. 6.000: Keld Sørensen 

 

Nærmest flaget hul 18 - sponsoreret af »Maler Madsen« 

Vinder af en maler for en dag og materialer til en værdi af kr. 1.000: Lars Schmidt Hansen 

 

Kåring og udtrækning af lodder foregik alt sammen på vores generalforsamling den 24. september. 

 

Traditionen tro blev sæsonen afsluttet med RUDER-CUP den 3. oktober mellem de 4 venskabsklubber 

Jelling, Gyttegård, Give og Brande. Førstnævnte var i år vært, og hjemmebanefordelen fornægtede 

sig ikke, da Jelling tog en klar sejr, og vi fra Brande måtte tage til takke med en 3. plads. 

- Men alle gjorde deres bedste og havde en fantastisk dag, selvom turneringen selvfølgelig var 

»handicappet« på det sociale, da det ikke var muligt at afholde efterfølgende fællesspisning grundet 

corona-restriktionerne. 

 

Vi har i år haft en mindre nedgang i antallet af medlemmer - fra 72 i 2019 til 59 i 2020 - men til 

gengæld har fremmødet til vores torsdagsmatcher været en del over niveau i forhold til tidligere år. 

Vi har kunnet se en forstærkning i den »yngre« afdeling, hvilket jo er glædeligt. 

 

Det er kendetegnende, at Corona også har haft en positiv indvirkning på deltagelsen, for hvor får 

man bedre plads til at udfolde sin sport og samtidig respektere afstanden til hinanden end på en 

golfbane? 

Hermed står vi som en stor blandet flok i alle aldre og med samme ambition om at »spille bedre end 

sidste gang«. Ud over golfen har vi det til fælles, at vi holder af det hyggelige samvær med andre 

ligesindede - med fokus på det sociale og en hel del sjov og mandehørm. 

På trods af al Corona har vi haft en god sæson, men glæder os naturligvis til at komme i gang med 

sæson 2021, og vi håber, det sociale element til den tid har bedre vilkår end i år. 

 

Slutteligt vil vi gerne takke alle sponsorerne, som har støttet os hen over sæsonen. Uden jer var 

dette ikke muligt. - Også tak til alle spillere. Jeres støtte og altid gode humør er det, der gør vores 

torsdage til noget særligt. 

 

Sidst men ikke mindst: 

Er du mand, medlem af Brande Golfklub og fyldt 18 år? Så tøv ikke med at tage kontakt til os, eller 

mød blot op til en torsdagsmatch i 2021. Vi giver den første match, så du kan se om det er noget for 

dig. - Følg vores aktiviteter på http://www.brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/mens-section eller 

Facebook: Brande Golfklub Mens Section  

Mens Sections bestyrelse 

 

http://www.brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/mens-section
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NYE MEDLEMMER 

I 2020 er der indmeldt 94 aktive medlemmer, hvoraf 3 er Fleksmedlemmer. 

- Ud af de 91 fuldtidsmedlemmer er nogle tidligere medlemmer, som har indmeldt sig igen i Brande 

Golfklub, og der skal lyde et hjerteligt velkommen til alle. 

 

Alex Glen Christophersen Brande Mads Lindstrøm Herning 

Allan Ringgaard Herning Mads Pedersen Lind 

Anders Hansen Herning Mads Rauff Brande 

Anders Harrild Nielsen Uhre Magnus Ask Møller Brande 

Anders Skov Petersen Brande Magnus Lauritsen Herning 

Anita Rahbek Tranholm Aarhus C Magnus Møller Stougaard Aarhus N 

Bente Hartvigsen Lind Marianne Brøgger Laursen Brande 

Bente Hedegaard Herning Martin Kirk Pedersen Brande 

Berthel Vestergaard Karstoft Mathias Egeriis Brande 

Birger Andersen Herning Mathias Pedersen Brande 

Birgit Fuglsang Seiersen Grindsted Michael Andreasen Herning 

Bjarne Døfler-Brun Herning Michael Laursen Brande 

Bo Egeriis Brande Mikkel Mølgaard West Brande 

Bo Lægsgaard Vildbjerg Mille Elena Andreasen Herning 

Carina Sørensen Ejstrupholm Morten Ellerbæk Herning 

Cecilie Ludvigsen Brande Morten E. Skovbjerg Brande 

Charlotte Dybvad Brande Nicolas Moesby Warrer Aarhus C 

Chris Vesterby Herning Nikolaj Hviid Blåhøj 

Christina Nielsen Billund Peder Nielsen Lind 

Claus Hansen Sunds Peter Chr. W. Pade Herning 

Dan Kristensen Grindsted Peter Løfstedt Brande 

Dan Pedersen Juelsminde Peter Thorslund Kjær Herning 

Danni Rasmussen Brande Phillip Keis Knudsen Herning 

Dorthe Egeriis Brande Preben Larsen Juelsminde 

Esben Lund Aarhus N Rasmus Brøndum København S 

Finn Ulrik Kolster Arnborg Ronny Kappel Pedersen Ejstrupholm 

Gitte Stensbjerg Kolster Arnborg Rune Baldur Brande 

Hans Peter Ingvorsen Kolding Ruth B. Stuhr Herning 

Helle Andersen Karstoft Sebastian Brødsgaard Brande 

Henrik Thomsen Hammerum Sebastian Tranholm Herning 

Inger Andersen Herning Sergei Nielsen Herning 

Jesper Facius Madsen Lind Steen Sørensen Herning 

Jørgen Stig Mørup Tjørring Stefan Laursen Brande 

Kasper Aagaard Guldbrand Brande Svend Åge Kirkegård Kølkær 

Keld Schøtt Lind Theis Amstrup Larsen Brande 

Kirsten Elkjær-Holm Herning Thomas Sørensen Vejvad Snejbjerg 

Klaus Kastberg Lind Thomas Thisted Skarrild 

Kristian Jakobsen Kibæk Thue Amstrup Larsen Brande 

Kristina Thisted Skarrild Torben Friis Hansen Nørre Snede 

Lars Jæger Bock Brande Tove Jakobsen Kibæk 

Lasse Bækkelund Rasmussen Brande Tove Vesterby Herning 

Leif Byskov Larsen Holstebro Vibeke Pedersen Kibæk 

Linda Strangholt Herning Victor Studsgaard Jensen Brande 

Lone Ravn Wortmann Herning Vivian Bach Pedersen Tjørring 

Mads Brøgger Laursen Brande Aase Schou Brande 

Mads Haugaard Hviid Blåhøj Opgørelsen er afsluttet den 11. december 2020. 
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PARAGOLF 

Den 08. august blev arrangører og spillere tilsmilet med tørt og dejligt vejr, og banen stod superflot 

Paragolferne var igen i år mødt talstærkt op fra hele landet. - Humøret var som altid højt blandt alle 

spillere. Der deltog i alt 43 spillere - primært paragolfere. Efter golfrunden beværtede Café 19 os 

med dejlig mad. 

   

• Tak til Ikast-Brande kommune og Nordea-fonden for økonomisk støtte 

• Tak til udvalget og Brande Golfklub for et godt og konstruktivt samarbejde 

• Tak til greenkeeperne for en flot og velplejet bane 

• Tak til Café 19 for dejlig mad 

• Tak til Ellen Julsgaard for samarbejdet / hjælp med hjemmesiden, invitation m.m. 

  

Alt i alt blev Paragolf-turneringen igen en rigtig god og oplevelsesrig dag. 

  

På vegne af Paragolf-udvalget 

Kamma Bundgaard 

  

REGELUDVALGET 

Der har ikke været meget nyt under solen i 2020, da alle de nye »regler«, der er fremkommet i 

forbindelse med COVID-19, som sådan ikke har været golfrelaterede. 

  

Der var fra årets start planlagt fire Regelkurser for Begyndere, men pga. Coronaen blev de to første 

aflyst. Efterfølgende har vi dog fået afholdt de to planlagte + to ekstra, for at alle de begyndere, som 

startede under Coronaen, også kunne nå at få den del af undervisningen med. 

 - Ser frem til et forhåbentligt mere normalt år i 2021!  

Mvh. Regeludvalget 

Charles Gjørup 

 

SENIORKLUBBEN 

Vi kan vist godt kalde 2020 et »annus horribilis« med aflysninger, coronasmitte og tab af med-

lemmer i Seniorklubben. Vi plejer at være mellem 120 og 130 medlemmer, men i skrivende stund er 

vi 106 medlemmer. 

Vores kasserer har regnet ud, at vi i gennemsnit mangler 4 medlemmer på 9 huller og 4 medlemmer 

på 18 huller pr. gang. - Men vi kæmper ufortrødent videre og håber på det bedste. 

 

Dette medfører også, at vi til vores arrangementer ikke har været så mange, som vi plejer. 

01/04: Fællesfrokost med 9 hullers match, som blev aflyst pga. COVID-19. 

27/05: Udflugter for 18 huller til Gyttegård og for 9 huller til Haunstrup blev aflyst pga. COVID-19. 

 

19/06: Både 9 og 18 huls spillere var inviteret til sommermatch med spil og grill i Brande. 

Desværre var tilslutningen lille, men vi gennemførte og havde en hyggelig fredag i regnvejr, men 

med dejlig mad og hyggeligt samvær. 

05/08: 9 huls spillerne havde lavet en ekstra udflugt til Tullamore, da udflugten i maj blev aflyst. De 

var 19 spillere af sted. 

26/08: Fælles udflugt for 9 og 18 huller til Stensballegaard. Vi var 50 spillere af sted og havde en 

fin dag, selvom vejret ikke var det bedste fra begyndelsen, men blev bedre i løbet af dagen. 

Vi fik fin behandling med god service fra klubben og god mad, hvilket betyder meget for seniorer. 
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15-16/09: Vores 2-dages tur i år gik til Hals Hotel med spil i Dronninglund og Hals. - Vi var 16 

deltagere, der havde en rigtig god tur i fint vejr. Vores ophold var på Hals Hotel med spisning om 

aftenen i Hals Golfklub. Hals Hotel serverer kun morgenmad, men har aftale med Hals Golfklub om 

aftensmaden. Hotellet har lokaler, hvor vi kunne sidde om aftenen med egne drikkevarer, så det var 

hyggeligt. 

07/10: Vi skulle have afholdt 9 hullers fællesmatch, fællesfrokost og foredrag med Kai Hartmeyer til 

at fortælle golf-anekdoter, men igen kom COVID-19 i vejen, så vi kun måtte være 50 personer. 

Vi blev enige om at gemme Kai Hartmeyer til et senere tidspunkt, og det var han heldigvis 

indforstået med, så vi »nøjedes« med 9 hullers spil og frokost. Vi havde en fin dag også med god 

mad. 

25/11: Denne dag skulle der have været 9 hullers fællesmatch, julefrokost og generalforsamling, 

men er udsat til den 27. januar 2021. 

 

Desværre har vi i Seniorklubben haft et par tilfælde af COVID-19, men de ser ud til at ende godt. 

Og så håber vi på et mere normalt år i 2021 uden så mange aflysninger. 

 

Tusind tak til alle i Brande Golfklub, som er behjælpelige på alle måder. Især tak til Ellen Julsgaard, 

der har ydet en formidabel indsats ifm. udsendelse af alle Seniorklubbens meddelelser, som vi dog 

fornemmer, at ikke alle får læst. - Der har nok været rigeligt i år, så også her håber vi på et mere 

normalt år i 2021. 

Kamma Løth 

Formand for Seniorklubben 

 

SPONSORUDVALGET 

Sponsorudvalget har i 2020 haft samarbejde med ca. 70 sponsorer. Udvalget arbejder på at tegne 

sponsorater for den kommende sæson. 

- Har I kendskab til en virksomhed, som vi evt. kan kontakte ift. at tegne et sponsorat, hører vi 

meget gerne fra jer. 

Jette Skott Kristensen 

Formand for Sponsorudvalget 

 

TURNERINGSUDVALGET 

04/01: Nytårsmatch v/Silkeborg Uldspinderi og Centrum Tapet og Farve. WineN’Fun sponsorerede 

et glas mousserende vin for de 62 spillere i 2 rækker. 

17/05: Åben turnering v/Albani aflyst pga. COVID-19. 

20/06: B. L. Inspection-turnering aflyst, men vil gerne være sponsor igen i 2021. 

04/07: Sving Kommunen Sammen - single turnering med 43 deltagere i 2 rækker og efterfølgende 

spisning. 

11-12/07: Slaget om Brande med 34 spillere, hvor A-rækken spillede slagspil og B-rækken 

Stableford. 

19/07: Golf Tyskland.dk - 76 spillere, 38 hold til 4-ball 2-bestball. 

01/08: WineN’Fun - 94 spillere, 47 hold til Scotch Twosome. 

23/08: Klubmesterskaberne i Hulspil (21 damer og 36 herrer startede ud, så snart DGU’s 

anbefalinger tillod det pga. COVID-19). Glædeligt, at damerne var væsentlig flere i år. 
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29-30/08: Der deltog i alt 59 spillere - 11 damer og 48 herrer - en fremgang på ca.10 %. 

Især damerne var mere modige i år, idet de var repræsenteret i 3 rækker. Banen stod ualmindeligt 

flot og greens har ikke været hurtigere. Stor ros til greenkeeperne og korpset af frivillige. Det -

kombineret med fantastisk golfvejr - gjorde weekenden til en god oplevelse for alle spillerne og også 

for de mange fremmødte, som fulgte med på sidelinjen. 

06/09: Brande Brillecenter og Brande Smykkecenter - 43 spillere i single turnering i 2 rækker. 

04/10: KjeldsenGolf Afskedsturnering - 80 spillere, 40 hold til 4-ball 2-bestball. 

24/10: Andematch v/ REMA 1000 Brande - 84 spillere, 42 hold til Scotch Twosome. Café 19 

forkælede dem, der havde valgt at spise, med andesteg og klassisk tilbehør og ris à l’mande til 

dessert. 

29/11: Gløggmatch v/ Kvickly Brande, 4-ball 2-bestball med gløgg og æbleskiver foran Café 19 på 

terrassen. 

 

Vi må konkludere, at parturneringer er de mest populære. Vi har indført, at spillere, som scorer 37 

eller mere, vil blive reguleret. - Resultater fra turneringerne er løbende sendt til pressen og 

hjemmesideredaktøren. 

 

Under skærpede COVID-19 restriktioner blev alle ovennævnte turneringer afviklet forbilledligt fra 

bestyrelsens og Café 19’s side. Spillerne deltog uden nogen form for forsamling. Pga. COVID-19 har 

spisning efter turnering været valgfri, så spillerne ikke skal føle sig presset til noget mod deres vilje.  

 

Vejrguderne har stort set været med os. Banen har stået flot, greens har været tilpas hurtige, så 

stor ros til greenkeeperstaben og de frivillige. 

Carin Uhde 

Formand for Turneringsudvalget  

 
 
 
 
 

Glædelig jul og godt nytår fra Brande Golfklub …! 
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