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S øndag den 23. august var Brande Golfklub 
vært for klubbens sponsorer, hvor 68 delta-

gere havde »takket ja« til 
invitationen. 
Dagen begyndte med mor-
genmad og briefing, hvor-
efter deltagerne i det flotte 
solskin spillede 18 hullers 
stableford/single og hold-
spil.- Resultaterne kan ses 

på hjemmesiden under TURNERING/KALENDER. 
Efter matchen blev der serveret middag, og der 

blev talt meget om gode og knap så gode præsta-
tioner - alt imens man hyggede sig ... 

HULSPILSMESTER DAMER 2009 
Kamma Bundgaard - Runner Up: Helle Olesen 

Finalerne i hulspil, som afvikledes 
efter sponsormatchen, blev meget 
spændende for damernes vedkom-
mende. 
Kamma var 1 up på hul 15. - Helle 
udlignede på hul 16, og de var »all 
square« indtil hul 18, hvor Kamma 
vandt 1/0. 

HULSPILSMESTER HERRER 2009 
Carsten Holt 
Runner Up: Michael Pedersen 
Carsten har i løbet af hele hulspils-
turneringen vist suverænt spil. 

- Dette gjaldt også i finalen, hvor
Carsten vandt 5/3 over Michael. 

KLUBMESTRE 2009 
I weekenden 29.-30. august blev der dystet om de 
årlige klubmesterskaber. Med undtagelse af Junior-
piger var der repræsentation i alle rækker, og der 
stillede i alt 74 spillere. 

- Dejligt at se en del »nye ansigter« blandt vin-
derne, som er følgende: 
Junior-drenge  ...........................  Rune Andersen 
Damer  ..........................  Anita Rahbek Tranholm 

Herrer  .......................  Martin Beuchert Sørensen 
Midage Damer  .....................  Susanne Starostka 
Midage Herrer .......................  Ib Møller Pedersen 
Old Girls  .............................  Kamma Bundgaard 
Old Boys  ...................................  Fritz Starostka 
Veteran Damer  .....................  Vera Søndergaard 
Veteran Herrer .....................  Asger Søndergaard 

STORT TILLYKKE TIL ALLE!!!

UDVALGSMØDE 
Bestyrelsen har haft møde med formændene for de 
respektive udvalg. Mødet var meget konstruktivt, 
inspirerende og positivt, hvor bestyrelsen fik man-
ge gode input. Et tilsvarende møde er planlagt til 
afholdelse i oktober-november. 

TRÆNINGSANLÆGGET 
Bestyrelsen er i færd med at planlægge renovering 
af træningsanlægget. - Der arbejdes med følgende 
planer: 
• Udslagsbanen rykkes tilbage mod vejen

(15-20% af indspilsgreenen inddrages)
• Bunker i højre side flyttes
• Området ved gammelt klubhus tilsås med græs
• Etablering af 6-hullers putting green ved det nye

klubhus påbegyndes i september-oktober

INFO OMKRING GOLFBOX 
Tidsbestilling: 
Brande Golfklub har i nu godt 2 måneder kørt med 
tidsbestilling, og i store træk er det gået »smerte-
frit«. Niels Jespersen, som »overvåger« tidsbestil-
lingen, meddeler følgende: 

Booking har været 23% den første måned, så 
der er plads til flere. - Dog er der mange, der ikke 
bekræfter den bestilte tid på touchskærmen i klub-
huset. - Det er VIGTIGT at bekræfte, ellers bort-
falder bookingen 10 min. før, og andre kan over-
tage tiden. 

Golfbox Mobil: 
Hvis din mobil kan køre »Flash«, er det nu muligt 

via den at: 
• Tjekke ledige golftider
• Booke din golftid og invitere med- 
 spillere
• Se live leaderboards og turnerings-
 resultater fra tidligere turneringer
• Tjekke dit handicap, dine beskeder,

dine golftider, klubkalenderen samt
nyheder fra klubben

Send  GOLF  til 1231 - det koster kun
datatrafikken, hvilket er meget be-
grænset. - Læs i øvrigt mere på golf-
box.dk om emnet.

Fortsættes på side 2 ... 

Fra v.: Ib Møller Pedersen, Asger Søndergaard, Vera Søndergaard, 
Fritz Starostka, Kamma Bundgaard, Anita Rahbek Tranholm, Susanne 
Starostka, Martin Beuchert Sørensen og Rune Andersen 
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… fortsat fra side 1 

DRIVING RANGE 
Træner Chr. Hostrup opfordrer medlemmerne til at 
bruge de poletter, som er udleveret. Der er i øje-

blikket 3.000 poletter i 
omløb, men ved daglig 
tømning er der kun 20–
30 stykker at finde i 
maskinen. 3.000 polet-
ter burde være nok til 
klubbens størrelse. 
- Så kig derfor efter i
»gemmerne« og tag en
tur på træningsbanen,
så poletterne kommer i
maskinen, og vi derved
får en aktiv Driving
Range. Hvis man ikke

har behov for de udleverede poletter, bedes de 
afleveret i ProShoppen. - På forhånd tak. 
NB: E-key-funktionen har været ude af drift 
et stykke tid, men der arbejdes på sagen. 

BEGYNDERE 
Else-Marie Buhl (formand for Begynderudvalget) 
meddeler, at der i 2009-sæsonen har været bety-
deligt flere prøvemedlemmer end forventet. 

Vi havde ikke sat næsen op efter 
meget mere end 40, men der 
har været hele 76 begyndere, 
hvilket er MEGET flot. 
Heraf er der pt. 41, som har fået 
»Golfkørekortet«. - I skrivende
stund er der 33, som har ønsket
at være medlem af klubben.
Sæsonen startede rigtigt godt,
og april-holdet blev hurtigt fær-
digt. - I juli måtte vi dog konsta-

tere, at der var mange, som ikke mødte op og fik 
færdiggjort træning og prøver. 

Af den grund besluttede vi derfor at udsende 
brev til alle, der ikke var færdige og tilbød ekstra 
træning, hvor Christian udarbejdede et fint opfølg-
ningsprogram. 

DETTE GAVE POTE: I august måned har der 
således været nok at se til med prøver m.m., som 
er lykkedes helt perfekt - med et velfungerende 
begynderudvalg som hjælpere og et rigtigt godt 
samarbejde med juniorudvalgets medlemmer. 
- En stor tak til alle!!!

- Vi har i år arbejdet med DGU’s »Golfkørekort« og
er af den mening, at det - i forhold til tidligere -
har været nemmere for den enkelte at tage prø-
verne. Ligeledes har vi konstateret, at begynderne
allerede gennem kaninmatcherne går hurtigt ned i
handicap. Derved får vi dem hurtigere til at gå på
den store bane, når de er færdige med de obliga-
toriske kaninmatcher.

Else-Marie håber, at mange høj-handicappere vil 
tilmelde sig breddeturneringen lørdag den 19. 
september i Jelling. Tilmeldingsskema findes på 
opslagstavlen i klubhuset. 

Ligeledes håber Else-Marie, at rigtig mange vil 
tilmelde sig den årlige »Kaninafslutning« lørdag 
den 10. oktober med efterfølgende fællesspis-
ning. Se nærmere på opslagstavlen! 

INGEN START PÅ HUL 6 
Bestyrelsen har fået klager over, at nogle golfere 
har startet en golfrunde på hul 6. - Der henstilles 
derfor til, at det ikke sker fremover. Dog er det 
tilladt i matcher med gunstart. 

GREENFEE-SPILLERE 
Sammenlignet med 2008 var april-maj 2009 i mi-
nus mht. greenfee-spillere, men her i september er 
minus vendt til plus. 

GOLF CAFÉEN 
Omsætningen i GolfCaféen har været meget posi-
tiv, og mange greenfee-spillere kommer gerne 
igen for at nyde Gerdas og hendes personales 
gode mad og betjening. 

STEGT FLÆSK … 
I forbindelse med Hedeslaget i juli måned tilbød 
GolfCaféen »Stegt flæsk m/persillesovs«, hvilket 
blev en stor succes. 
- Derfor kan det op-
leves igen fredag 
den 2. oktober fra 
kl. 17.30. 
Denne gang serve-
res der også pande-
kager med is samt 
kaffe. 

- SPIS HVAD DU KAN FOR KUN KR. 9900.
ALLE ER VELKOMNE - OGSÅ IKKE GOLFSPILLERE! 

På bestyrelsens vegne 
Kurt Bach, fmd. 


