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ommeren er forbi nu, og den nærmest fløj
afsted … ja, sådan hedder det i en sang sunget af C. V. Jørgensen.
Selvom kalenderen nu siger efterår, er der stadig
mange dage tilbage i 2010 til gode golfoplevelser
på vores flotte bane. Det må vi jo nok sige, den er
- både i kraft af det varme og fugtige sommervejr
og ikke mindst indsatsen fra vort dygtige greenkeeper-team. - I skrivende stund er greens pga.
sprøjtning blevet brune, men det retter sig hurtigt.
Siden udsendelse af nyhedsbrev nr. 2 har der været en hel del aktiviteter - bl.a. hulspils- og klubmesterskaber, som gav følgende vindere:

Desværre var der ingen tilmeldte i rækkerne for
hhv. juniorpiger, damer og oldgirls. Der var repræsentation i følgende rækker med i alt 57 spillere
med følgende vindere:
Juniordrenge ............................ Rune Andersen
Herrer .......................................... Jesper Bach
Midage Damer ..................... Anne-Mette Ahrens
Midage Herrer ....................... Ib Møller Pedersen
Old Boys ................................ Bent Christensen
Veteran Damer ........................... Else Pedersen
Veteran Herrer ..................... Asger Søndergaard
Der skal lyde et STORT tillykke til alle!!
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*********
HULSPILSMESTER DAMER 2010
Vinder: Anne-Mette Ahrens
Runner up: Kamma Bundgaard
Finalerne i hulspil afvikledes søndag
den 22. aug. For damernes vedkommende blev det en spændende affære.
Efter 18 huller stod Anne-Mette og
Kamma lige, og dysten blev afgjort
på hul 1 efter omspil.
HULSPILSMESTER HERRER 2010
Vinder: Kim Green Olesen
Runner up: Jesper Bach
Efter at have været »ude i mørket«
i 2009 er Kim atter tilbage som
hulspilsmester, da han vandt 3/2
over Jesper Bach.
Ved klubmesterskabet blev det omvendt, idet Jesper blev vinder, og
Kim blev Runner up.
KLUBMESTRE 2010
I weekenden 28.-29. august blev der dystet om de
årlige klubmesterskaber.

SPIL GOLF MED EN »IKKE GOLFER«
Dette 9-hullers arrangement, som afholdtes lørdag
d. 21. aug., blev en stor succes med i alt 50 deltagere (25 par, som spillede greensome/stableford).
Arrangementet vil blive tilbudt igen i maj 2011.
SPONSORDAG
Søndag d. 22. aug. var Brande Golfklub vært ved
sponsordagen, hvor der deltog 54 i matchen. Dagen forløb fint, og vi er altid glade for at se golfklubbens sponsorer.
KLUBTURNERINGER
Oversigt over de resterende turneringer kan ses på
hhv. hjemmesiden under TURNERING►KALENDER
eller i GolfBox. - Husk at tilmelde dig og få en god
oplevelse.
I forbindelse med årets sidste turnering d. 07.11.
(Ande-match) vil Gerda og hendes personale servere andesteg og ris a la mande. - Denne dato er
GolfCaféens sidste åbningsdag i 2010.

LÆSERBREV
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Fra Maj Jespersen, SIEMENS WIND POWER A/S,
har vi modtaget følgende læserbrev:

Herover ses de glade mesterskabsvindere - fra venstre:
Asger Søndergaard, Ib Møller Pedersen, Rune Andersen,
Else Pedersen, Bent Christensen, Jesper Bach og AnneMette Ahrens

»Hej Christian,
Mange tak for et godt arrangement i fredags d. 27.
august. - Vi var meget tilfredse med hele gennemførelsen, og du må hilse Gerda mange gange og
sige, at maden var meget lækker og blev rost meget. Er bange for, at der ikke blev spist ret meget
af natmaden, men det var simpelthen fordi, vi havde fået så meget andet godt i løbet af aftenen.
Vi kunne heller ikke have ønsket os bedre vejr,
så alt gik virkeligt op i en højere enhed.
Jeg håber, at der bliver lejlighed til at arbejde
sammen med jer en anden gang - og jeg skal gerne sprede god omtale af arrangementet i vores
organisation. - Tak for denne gang«!
Fortsættes på side 2 ...
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SENESTE NYT FRA BEGYNDERUDVALGET
ed en formodning om, at golfmarkedet i vores område er mættet med hensyn til at få
mange nybegyndere, må vi konstatere, at det formentlig har holdt stik, idet 2010 bestemt ikke har
været et stort år.
I år har vi ikke haft juniorerne med, da de har
trænet i juniorregi. På den lidt ældre side har vi
haft 36 begyndere, hvoraf 19 er færdige og har
indmeldt sig i klubben. Der er 8, som ikke er afsluttet endnu, og de resterende har enten valgt
ikke at melde sig ind eller har søgt anden klub.
Igen i år har vi brugt »Golfkørekortet« - et koncept, som vi er meget glade for at bruge. Medlemmerne i begynderudvalget har ofret sig utroligt
meget for at hjælpe begynderne igennem deres
prøver og kaninmatcherne. Ligeledes har der været mange trofaste hjælpere til kaninaftenerne.
STOR TAK TIL JER!!!
- Dog mærker vi jo stadig, at der ikke kommer
så mange til kaninmatcherne onsdag aften, og vi
ved, det jo blandt andet skyldes, at seniorerne
spiller onsdag formiddag. Det vil sikkert fortsat
være sådan …
Vi startede sæsonen med at være repræsenteret
på juniordagen og ligeledes på »Golfens dag«. Vi
har gennemført 2 regelaftener med Villy Svinth,
som har undervist ud fra DGU’
s PowerPointmateriale (dias-show). Det forlyder, at der har været tilfredshed med denne undervisning.
I begynderudvalget har vi fået kritik for IKKE at
gøre nok for at få skaffet flere begyndere. Denne
kritik har vi været vrede over at skulle tage imod.
- Den indsats, vi yder og har ydet gennem en del
år, bruges af vores fritid og ganske gratis. Her ville
det være på sin plads at vise mere anerkendelse af
frivilligt arbejde. Medlemmerne i udvalget har ofret
mange fritimer, og udvalget skrumper desværre
kraftigt ind, når sæsonen slutter, idet flere har bebudet deres afgang.
Det er ærgerligt - men de skal have en stor tak
for deres indsats. Naturligvis er der også en stor
tak til dem, som bliver i udvalget. Jeg håber, det
lykkes dem at finde nogle ildsjæle, der vil give lidt
af deres fritid til at få begyndere igennem, og samtidig være med til at skabe en god klub-ånd.

M

Else-Marie Buhl
Fmd. f. begynderudvalget
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ELITEAFDELINGEN
Der er i år stor spænding i Eliteafdelingen, idet
man har vundet sin række. Det betyder, at eliteholdet - sammen med 11 andre klubber - skal til
Kalø Golf Club d. 11. sept. for at dyste om at blive
mellem de 4 bedste hold og dermed rykke op i 3.
division. - GODT GÅET OG HELD OG LYKKE!!!

NYT FRA SENIORKLUBBEN
»I regn og slud skal posten ud ...«
Det samme kan man næsten sige om seniorgolferne, for det holder os bestemt ikke fra golfbanen
om onsdagen.
Næsten lige hjemkommet fra vores udflugt til
Kellers Park Golfklub i Brejning (en rigtig »lerbane« og i det værste regnvejr længe), bliver man
så glad for sin hjemmebane i Brande. Her kan vandet da trænge ned i jorden.
Vi har en rigtig dejlig seniorklub med godt 100
medlemmer, men der er altid plads til én mere.
De fleste spiller 18 huller, men vi har også en velfungerende 9 hullers afdeling, som man evt. kan
starte med og så rykke videre, hvis det er det,
man vil.
Vi har haft en del aktiviteter i årets løb udover
vore faste onsdage og med rigtig god opbakning
fra medlemmerne - det kan vi kun være tilfredse
med.
I år har 2 hold deltaget i Royal Unibrew. Begge
hold har klaret sig hæderligt, og jeg regner med,
vi har hold med næste år også.
Ligeledes kan jeg kun opfordre medlemmerne til
at melde sig til de forskellige matcher, golfklubben
arrangerer. Det er hyggeligt, og man kommer til at
spille golf med andre end lige de medlemmer, man
møder om onsdagen.
Vi har stor glæde af caféen om onsdagen. Mange
er begyndt at indtage frokosten der. Det er billigt
og godt, så vi skal huske at bruge den for at bevare åbningstiden.

Hul 18 - set fra klubhuset - er altid smukt uanset årstid

Sommeren er ved at gå på hæld, og der er kommet en hel del regn i år. Men hvor har vi en flot og
velholdt grøn bane - det siger vi tak for til greenkeeperne.
Og så er vi så heldige i seniorklubben, at vi spiller golf hele året. Bare mød frem - jo flere desto
bedre!
Ellen Andreasen
Fmd. f. seniorklubben
*********
Brande Golfklubs bestyrelse ønsker alle
en fortsat god golfsæson!!
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