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S om alle er bekendt med, har vinteren 2009/ 
2010 været snerig - til glæde for mange, men 

vist ikke for golfspillere?! Sneen og frosten resulte-
rede i, at man ikke kunne gøre brug af muligheden 
for at spille til sommergreens i vinterperioden. For-
søget gøres dog igen til næste vinter. 

Men nu er foråret på vej. I skrivende stund er 
det dog endnu lidt usikkert, hvornår banen igen 
åbner - så hold øje med hjemmesiden ... 
 
KLUBBLADET 
Bestyrelsen har besluttet at lade klubbladet »gå 
ind« og i stedet informere via nyhedsbreve eller 
mails. Derfor opfordres de forskellige udvalg til at 
kontakte os, såfremt der er meddelelser, som skal 
videreformidles. 

Ligesom det er meddelt i det netop udsendte 
medlemsbrev, opfordrer bestyrelsen alle medlem-
mer med e-mail til at indtaste / tjekke sin mail-
adresse i GolfBox. Klik ind på »Min forside / Ret 
profil«. 
 
GENERALFORSAMLING 
Tirsdag d. 16 marts blev der afholdt ordinær gene-
ralforsamling i Brande Golfklub, og der deltog i alt 
65 medlemmer. 

Til bestyrelsen var der genvalg af Kurt Bach, 
Frank Pedersen & Niels Borgaard. 

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelser 
blev vedtaget uden indvendinger - satserne kan 
ses på hjemmesiden. 

 

GolfCaféen har udvidet sine åbningstider pr. 
1. april: 
Mandag-fredag  ...........................  13.00-20.00 
Lør-/søn-/helligdage  ....................  11.30-16.30 

(der tages forbehold for ændringer) 

GOLFENS DAG 2010 
Søndag d. 25. april kl. 10-15 holdes der ÅBENT 
HUS i mange af de danske golfklubber. - Dette 
gælder også for Brande Golfklubs vedkommende. 

Junior-udvalget, som er »tovholder« for dagens 
arrangement, opfordrer - sammen med Begynder- 
& Senior-udvalget - alle interesserede til »at kigge 
forbi« golfklubben. Der vil blive mulighed for bl.a. 
at afprøve putte- & udslagsbanen. 

Efter anstrengelserne tilbyder Caféen en GOLF-
BURGER til KUN kr. 10,00. - Der er dog også mu-
lighed for at købe andre retter samt kaffe, øl, vin 
og vand. - VELKOMMEN TIL ALLE!! 

 
TURNERINGER I 2010 
Kalenderen for årets turneringer er udsendt til alle 
medlemmer. Der er dog en ændring, idet matchen 
- med Tøjeksperten Bach, Herning, som sponsor - 
er flyttet fra 20. juni til 27. juni. 
 
SAMARBEJDSAFTALER 
Også i år er der indgået aftale om rabat på kr. 50,- 
af normal greenfee. - Hvilke klubber, der er til-
knyttet ordningen, kan ses på hjemmesiden under 
»GÆSTER ►  NABOAFTALER«. 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at en 
voksen greenfee-spiller - som betaler fuld greenfee 
(250 kr.) -  i 2010 har mulighed for at invitere ind-
til 3 juniorer (fra klubber med Junior-ordning) med 
til GRATIS spil på Brande Golfklubs bane. 
 
HEDESLAGET 
For 6. år i træk arrangerer Brande, Give og Gytte-
gaard Golfklubber 3-dages arrangementet »HEDE-
SLAGET«. - Det sker i dagene 14.-16. juli 2010. 

Nærmere informationer om f.eks. konditioner og 
tilmelding kan ses på: www.hedeslaget.dk 

 

Fortsættes på side 2 ... 

14. marts 2010 - greenen på hul 18: 
Det varer lidt endnu, inden der igen kan spilles golf ... 

GOLFCAFÉEN ... 
... åbner igen Skærtorsdag d. 1. apr. 2010, og 
den 1.-5. apr. fra kl. 12.00-15.30 serveres 
 

STOR PÅSKEBUFFETSTOR PÅSKEBUFFETSTOR PÅSKEBUFFET   
(BØRN UNDER 12 ÅR ½-PRIS) 
(ekskl. drikkevarer) 
 
FOR GOLFSPILLERE, FAMILIE 
OG VENNER - alle er velkomne 
(Der serveres mange forskellige retter) 
 
Gerne tilmelding senest mandag den 29. 
marts til Gerda Sig på tlf. 6064 9379 eller 
på liste i GolfCaféen. 

99,- 

http://www.hedeslaget.dk
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… fortsat fra side 1 
 
FIRKLØVER-SAMARBEJDE 
Brande, Give, Jelling og Åskov Golfklubber har ind-

gået samarbejde om 
»frit spil« på disse ba-
ner i hele 2010 ved 
køb af et FIRKLØVER 

for kr. 1.000,00. (Gælder KUN for spillere, som 
er fuldgyldigt medlem af ovennævnte klubber). 
Mærkatet kan købes på kontoret i åbningstiden.    
- Klik ind på hjemmesiden for mere information 
omkring betingelserne. 
 

* * * * * 
 
MENS SECTION-UDVALGET INFORMERER: 
 

V i starter sæsonen op Skærtorsdag d. 01. 
april kl. 16.00 - om vejrguderne vil ...  

(Scorekort skal være afleveret senest 15 min. før), 
og vi spiller HVER torsdag fra april til oktober. 
 
Formålet med Mens Section er: 
♦ at kombinere vor sport med godt kammeratskab, 

socialt samvær samt øge den enkeltes kendskab 
til golfens regler og etikette. 

♦ at skabe et forum, hvor nye golfspillere på 21 år 
og derover, og som (når de har nået HCP-index 
36 eller derunder) kan komme videre under kva-
lificerede forhold. 

 
MENS SECTION afholder hvert år venskabsmat-
cher med Give og Gyttegaard MS-afdelinger. Lige-
ledes arrangeres mindst én årlig udflugt til en 
spændende bane. - Udflugten er i år planlagt til 
den 12. juni og går til Silkeborg Golf Club. 
 
Hver gang er der præmier til de bedste scores 
samt nærmest flaget / birdies på udvalgte huller. 
► Efter hver match er der spisning i klubhuset. 

Dette er dog frivilligt, men en yderst vigtig del af 
det sociale samvær. 
► Det væsentlige er dog at spille med forskelli-

ge, hyggelige spillere - under helt uformelle for-
hold. Der bliver hver gang trukket lod om spille-
partnere! 

Vil du vide mere - så klik ind på Brande Golf-
klubs hjemmeside under KLUB I KLUB. - Og har du 
lyst til at deltage i MENS SECTION, så hold dig ikke 
tilbage - vi glæder os til at tage godt imod dig! 
 

På udvalgets vegne 
Charles Gjørup 

9-HULLERS RUNDER 
DGU har fremsendt nedenstående vedrørende æn-
dring af HCP efter 9-hullers runder: 

- Dvs., at der fremover kun skal indleveres score-
kort fra private runder til regulering, hvis man har 
spillet 18 huller og scoret mere end 36 points 
(spillere med HCP 4,5 og over), eller hvis man har 
spillet 9 huller og scoret mere end 18 points (spil-
lere med HCP 18,5 og over). 

Den hidtidige praksis i 2008-2009, hvor man ef-
ter eget ønske kunne aflevere scorekort fra de 
bedste 9 huller ved en 18-hullers runde, gælder 
ikke mere. 

HCP-Udvalget 
 

* * * * * 
 

God golfsæson ønskes af bestyrelsen 
- på gensyn til åbningsmatchen 

søndag d. 11. april 2010! 

»Efter at det nu i to sæsoner har været muligt for spille-
re med HCP 18,5 og over at blive handicapreguleret for 
scores fra 9-hullers runder, har DGU’s Handicapkomité 
foretaget en evaluering af reglerne på området.    

Handicap-komitéen kan konstatere, at regulering af 
scores fra henholdsvis for-9 og bag-9 efter en privat 18-
hullers runde håndteres forskelligt i klubberne. 

Praksis har hidtil været, at man efter en privat 18-
hullers runde på mindre end 36 Stableford-points, men 
hvor resultatet af 9 huller (for-9 eller bag-9) kunne ud-
løse en nedregulering, har haft mulighed for at indlevere 
scorekortet med disse 9 huller til regulering. 

Da det ikke i alle klubber er muligt at begynde en 
runde på 10. hul, har flere klubber hidtil skullet tage 
stilling til, om det var muligt at blive reguleret for spil 
på bag-9.  

Dette har medført, at nogle spillere ikke har kunnet få 
reguleret scorekort spillet på bag-9, hvilket betyder en 
forskelsbehandling af medlemmerne i de enkelte klub-
ber. 

DGU’s Handicapkomité har derfor besluttet, at det 
ikke længere er muligt at blive reguleret for 9 huller, 
hvis de er en del af en 18-hullers runde. - DGU følger 
dermed også EGA’s regler på dette område. 

Det betyder, at et indleveret scorekort på 9 huller -
(for-9 eller bag-9) beregnes på normal vis med tillæg af 
18 Stableford-points for de ikke spillede 9 huller. 

Efter spil af en 18-hullers privatrunde reguleres ude-
lukkende for 18 huller. - Ved turneringer reguleres kun 
for det antal huller, der er fastsat i turneringsbetingel-
serne«. 

Med venlig hilsen 
Dansk Golf Union 

Handicap & Course Rating Komitéen 


