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læsten gik frisk over golfklubbens bane, rusked’os
op til dagens fest ... (omskrivning af Erik Bertelsens tekst fra
1939).
Lørdag den 25. april 2009 var
en festdag for Brande Golfklub,
da man indviede det nye klubhus. Samtidig markerede man
klubbens 15 års jubilæum. Solen strålede fra en skyfri himmel, og folk strømmede til ...
Alle interesserede - også ikke
golfspillere var inviteret til den uformelle indvielse.
Og det var dejligt at se, at rigtig mange kiggede
forbi - ca. 500 i alt i tidsrummet kl. 11-15.

Der var lagt op til, at man kunne komme og gå,
som man havde lyst. Et fyldigt referat fra åbningen
kan læses på www.brandebladet.dk - uge 18 s. 16.

ÅBNINGSMATCH
Til åbningsmatchen v/HostrupGolf søndag den 26.
april var der også »fuldt hus«. Igen var vejret godt
- dog med lidt vekslende skydække. 144 golfere
spillede Scotch Twosome - med dobbelt start på
samtlige huller. Matchen forløb ganske fornuftigt,
og alle spillere var hjemme efter ca. 4½ timer.
- Godt gået golfere!!
Resultaterne kan ses under
TURNERINGSKALENDEREN.
Efter matchen var der megen trængsel ved buffet’
en
og fadølsmaskinen. - Der
skal lyde en STOR tak til
køkkenpersonalet!!

GAMMELT OG NYT

Herover ses resterne af det gamle klubhus samt
billede af det nye, som tager sig majestætisk ud.
En ny æra i Brande Golfklubs historie er begyndt.
Nyt klubhus betyder også nye vaner - og der går
nok lidt tid, inden man »føler sig helt hjemme«.
Men klubhuset er til for at blive brugt, og vi håber,
at alle vil være med til at værne om det - at alle
efterlader det, som man ønsker at modtage det.
KLUBHUSREGLERNE kan ses på opslagstavlen!
NY BOLDMASKINE
Som mange sikkert ved, så har
Christian Hostrup investeret i
en boldmaskine.
Klubbens medlemmer kan få
udleveret e-key eller poletter
hos Christian. De er personlige
og må derfor ikke udleveres til
andre.
HUSK I ØVRIGT, AT DER IKKE MÅ SAMLES
BOLDE OP PÅ DRIVING RANGE!!
9-HULLERS REGLEN (indført 01.01.2008)
HCP-udvalget gør opmærksom på, at hvis man
spiller i HCP 18,5-36, KAN og IKKE SKAL man
reguleres efter en 18 hullers runde med f.eks. 20
points på for-9 og 15 points på bag-9. Hvis man
ønsker at blive reguleret på 9 huller, udfyldes nyt
scorekort med underskrift af markør.
- Spiller man en 9-hullers runde i HCP 18,5 og
opefter og opnår mere end 18 points, SKAL MAN
REGULERES - ligeledes med underskrift af markør.
VASKEPLADS OG BAG-PARKERING
Når græsset ved hul 18 er »godt i vej«, bliver der
anlagt en sti, som fører direkte til vaskepladsen.
Der bliver samtidig etableret en
6-hullers putting green.
RIGTIG GOD GOLFSÆSON!!
På bestyrelsens vegne
Kurt Bach, fmd.

Koncentrerede spillere på hul 3 ved Åbningsmatchen søndag d. 26. april 2009 med smukt bøgeløv i baggrunden.
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