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SS elvom det i skrivende stund ikke ser for loven-
de ud til at kunne spille til sommergreens, til-

bydes det også i vintersæsonen 2010/11, såfremt 
vejrguderne vil det ... 

Der skal dog tee’s op på ALLE klippede arealer 
samt spilles fra vintertee. Hvis der forekommer 
frost, sne eller slud, SKAL der spilles til vinter-
greens (rødt flag). - Er man i tvivl, så spil til vin-
tergreens. 

Samtidig meddeler HCP-udvalget, at regulering 
af HCP for banen i Brande er indstillet for i år, og 
indtil sæsonen starter op igen. Selvom man spiller 
til sommergreens i vinterperioden, er det ikke mu-
ligt at blive reguleret, da der som ovenfor nævnt 
skal tee’s op samt spilles fra vintertee. 

 
TURNERINGER I 2010 
Der har i årets løb været afholdt 9 ordinære turne-
ringer med i alt 695 deltagere. Det giver et gen-
nemsnit på ca. 77 deltagere pr. match, hvilket er 
meget tilfredsstillende. 

Herudover er HEDESLAGET afviklet for 6. år i 
træk i samarbejde med Give og Gyttegård Golf-
klubber (en 3-dages turnering - i år med i alt 208 
deltagere). Turneringen tilbydes også i 2011 med 
en række nye tiltag. 

Samtidig skal der lyde en STOR tak til vore 
sponsorer, som altid bakker op omkring klubbens 
aktiviteter. 

 
EVALUERING 
Søndag d. 14. november var alle udvalgsmedlem-
mer inviteret til evaluering - der deltog 36 perso-
ner. Dagen startede kl. 9 med morgenkaffe, hvor-
efter der var ca. 1 times evaluering. Her berettede 
repræsentanter fra de forskellige udvalg om, hvor-
dan golfåret 2010 var forløbet. - Kl. 10.30 blev der 
spillet en 9-hullers match, og man sluttede dagens 
arrangement med andesteg og ris a la mande. 
 
GREENFEE-GÆSTER 
Selvom banen i årets 3 første måneder var dækket 
af sne, så har rigtig mange greenfee-gæster »lagt 
vejen forbi« vores dejlige bane. Den samlede ind-
tægt for greenfee beløber sig til i alt 840.000 kr., 
som er rigtigt flot. 
Info til Greenfee-gæster: Når der spilles til vin-
tergreens (rødt flag), betales ½-greenfee. 
 
GOLF CAFÉEN 
GolfCaféen har i indeværende sæson haft samme 
omsætning som i 2009. Der skal lyde en stor tak 
til Gerda og hendes personale for veltillavet mad 
og god betjening. 

Sæsonstart i 2011 bliver ca. 1. april afhængig af 
vejrguderne. Nærmere info herom samt åbningsti-
der kommer i løbet af marts måned. 

 
Fortsættes på side 2 ... 

»KONG VINTER« 
har alt for tidligt holdt sit indtog, og det huer ikke den inkarnerede 

golfspiller, som helst skal ud med golfkøllerne året rundt. 
Nedenfor ses billeder før og efter vinterens komme, 

hvilket skete tirsdag d. 23. november 2010. 

01. dec. 2010 - udsigt mod 18. teested 
- Der er vist lange udsigter til en golftur ... 
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07. nov. 2010 - udsigt fra 11. teested mod hul 10 
- Stemningsbillede fra »Andematchen« 
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… fortsat fra side 1 

 
NYE MEDLEMMER 
I 2010 er der indmeldt 24 nye aktive medlemmer, 
og Brande Golfklub byder velkommen til alle: 
 
Anders Overmark  .............................  Herning 
Berit Arvad Dall  ................................  Brande 
Chris Hundrup  .................................  Ry 
Claudia Martens  ...............................  Horsens 
Dennis Højgård Kristensen  .................  Brande 
Dorit Stoltenborg ..............................  Brande 
Emil Serup Eriksen  ...........................  Brande 
Erik H. Andersen  ..............................  Brande 
Frederik E. Stoltenborg ......................  Brande 
Jakob Jin Grarup  ..............................  Brande 
Jens Jensen  .....................................  Brande 
Kasper Nielsen  .................................  Brande 
Kasper N. Bilstrup  ............................  Thisted 
Kenneth Svinth  ................................  Brande 
Kirsten Christensen ...........................  Brande 
Kristian Eg  ......................................  Brande 
Mads Søndergaard  ............................  Brande 
Mads Juhl Jensen  .............................  Brande 
Martin Thing  ....................................  Tørring 
Mathias Sandfeld Nielsen  ...................  Brande 
Niels-Jørn Jensen  .............................  Fasterholt 
Pia Elisabet Lauridsen  .......................  Karstoft 
Svend Eg  ........................................  Brande 
Tina Mikkelsen  .................................  Brande 
 
BEGYNDER 
Kamma Bundgaard har afløst Else-Marie Buhl som 
begynder-udvalgsformand. - Kamma har sendt os 
følgende sammendrag af årets aktiviteter: 

Pga. at juniorbegyndere i 2010 har figureret un-
der juniorudvalget, har begynderudvalget ikke haft 
det store antal nybegyndere (29 har betalt begyn-
dergebyr, og 25 har bestået prøve). Sæsonen har 
været god - kaninmatcherne er blevet afviklet med 
antal mellem 10 og 34. 

DGU’s »Golfkørekort« er blevet anvendt, og Villy 
Svinth fra Dejbjerg Golfklub har taget sig af 2 re-
gelaftener. 

Var repræsenteret ved juniorafde-
lingens »Åbent hus« for juniorer 
og deres familier og tillige ved 
»Golfens dag«. 
Der har været afviklet breddetur-
nering i både Åskov og Brande.  
- Arrangementet »Spil golf med 
en ikke golfer« blev en stor suc-
ces - vil også blive tilbudt i 2011. 

Der er stor udskiftning i udvalget i 2011. Der skal i 
den forbindelse lyde en stor tak for fantastisk sam-
arbejde til dem, som fratræder og velkommen til 
de nye udvalgsmedlemmer, som er klar til at tage 
en tørn. 

ELITEAFDELINGEN 
Eliteholdet var d. 26. sept. i Kalø Golfklub sammen 
med 10 andre hold for at kvalificere sig til 4. divisi-
on, hvilket krævede mindst en 4. plads. 

Den oprindelige dato var d. 11. sept., men her 
blev kvalifikationen udsat pga. vejrforholdene. 

Og det lykkedes altså for vores elitehold at spille 
sig til en 4. plads og spiller dermed i 4. division i 
2011. 
 

STORT TILLYKKE 
- HELD OG LYKKE MED 

TURNERINGERNE I 2011 ... 
 
 
 
GENERALFORSAMLING 2011 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den årlige 
generalforsamling, som finder sted tirsdag d. 15. 
marts 2011. 

Nærmere informationer bliver udsendt i slutnin-
gen af februar måned. 
 
SCOREKORT-PRINTER 
I løbet af foråret 2011 bliver det muligt at udskrive 
scorekort med de tildelte antal streger. Det letter 
arbejdet, når HCP-udvalget skal kontrollere indle-
verede scorekort, og når der afholdes turneringer. 

De nuværende scorekort vil stadig kunne anven-
des, hvis man f.eks. kun udfylder 1 scorekort ved 
flere antal spillere. De benyttes ligeledes i tilfælde 
af tekniske fejl (hvad, vi dog håber, ikke vil opstå). 
 
BEKRÆFTELSE AF TIDER 
Der er rigtig mange, som er gode til at bestille ti-
der via GolfBox, men HUSK venligst også at be-
kræfte dem på skærmen i klubhuset!!! 
 
SMUKT SYN 
Mens mange golfspillere venter efter at komme ud 
at gå en runde i den smukke natur, nyder rådyre-
ne de fredelige omgivelser. 

 

Sluttelig sender 
Brande Golfklubs 

bestyrelse 
alle klubbens 
medlemmer 
de bedste 
ønsker om 

en glædelig jul 
og et godt nytår. 

 

På gensyn 
i 2011! 


