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VV interen 2010-2011 blev en tro kopi af forrige 
år med en del sne. - Statistisk set sker det 

meget sjældent to år i træk, men realiteterne ville 
det anderledes. Derfor blev der - i den forgangne 
vintersæson - heller ikke mulighed for at spille til 
sommergreens. Det forsøges dog ufortrødent igen i 
2011-2012. 

Nu viser kalenderen marts måned, og man aner 
den første forårsluft. - Mange golfspillere venter 
sikkert på at få udstyret i brug igen! 
 
GENERALFORSAMLING 
Tirsdag d. 15. marts blev der afholdt ordinær ge-
neralforsamling i Brande Golfklub. Der deltog ca. 
80 medlemmer - det største antal i golfklubbens 
17 årige historie. 

Til bestyrelsen var der genvalg af Kirsten Peder-
sen og Niels Jespersen. - Jette Skott Kristensen og 
René Baarts blev valgt til hhv. 1. og 2. suppleant. 

Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelser 
blev vedtaget uden indvendinger. De nye satser 
kan ses på hjemmesiden. 

Formandens beretning samt referat fra general-
forsamlingen kan ligeledes ses på hjemmesiden 
under KLUBBEN► KLUBINFO. 
 
GOLFENS DAG 2011 ... 
... er et landsdækkende arrangement og finder i år 
sted søndag d. 10. april kl. 10-15. 

Her inviteres junior-, senior-, passive, passiv-
plus-medlemmer samt »ikke golfspillere« til en dag 
på træningsbanen. - Der vil også være en kon-
kurrence på putting green for IKKE medlem-
mer om 2 gratis prøvemedlemskaber. 

Bagefter serveres der GRATIS sandwich i GolfCa-
féen. - GOLFENS DAG er i øvrigt samme dag, som 
årets første turnering finder sted. Det bliver altså 
en dag med stor aktivitet i golfklubben. 

 
ÅBNINGSTURNERINGEN ... 
... sponsoreret af Proshoppen v/Christian Hostrup, 
er åben for tilmelding. I forhold til tidligere bliver 
der ikke hængt tilmeldingslister på opslagstavlen i 
klubhuset. - Fremover sker tilmelding kun via Golf-
Box, men for dem, som ikke benytter sig af denne, 
kan tilmelding dog ske ved henvendelse til de tur-
neringsansvarlige. 

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 07. 
april kl. 17:00 i GolfBox, hvor man også kan læse 
nærmere om »Turneringsbetingelser og praktiske 
oplysninger«. VEL MØDT ... 

 
ØVRIGE TURNERINGER I 2011 
Den trykte »lomme-kalender« er droppet, men alle 
årets turneringer kan ses på hjemmesiden under 
TURNERING► KALENDER. 

Vi håber, at der også i 2011 bliver stor tilslutning 
til turneringerne. 

SAMARBEJDSAFTALER 
I 2011 er samarbejdsaftale med andre klubber re-
duceret fra 30 til 12 klubber. Til gengæld er aftale-
rabatten forhøjet til kr. 100,- af normal greenfee. 
Hvilke klubber, der er tilknyttet ordningen, kan ses 
på hjemmesiden under »GÆSTER► AFTALER«. 

Også i 2011 har en voksen greenfee-spiller, som 
betaler fuld greenfee (300 kr.), mulighed for at 
invitere indtil 3 juniorer (fra klubber med Junior-
ordning) med til GRATIS spil på Brande Golfklubs 
bane. 

FIRKLØVER-SAMARBEJDET er i 2011 udvidet til 5 
klubber - nemlig Birkemose, Brande, Give, Jelling 
og Åskov golfklubber. - Navnet »Firkløver« fasthol-
des indtil videre. 

Firkløver-beviset, som gælder for »frit spil« i  
hele 2011 på ovennævnte baner, købes i hjemme-
klubben for KUN kr. 600,00 ved henvendelse til 
Sekretariatet på tlf. 9718 2179. 

OBS: Gælder KUN for spillere, som er fuldgyldigt 
medlem af disse 5 klubber. 

 
MINI ÅBENT HUS 
Hvis man har lyst til at afprøve golfspillet, inden 
eventuel investering i et prøvemedlemskab, tilby-
der Brande Golfklub: 
 

♦ 2 gange gratis træning 
og instruktion 

 

Dette foregår på onsdage fra 
kl. 19-20 til og med udgan-
gen af juli måned. 
Start onsdag d. 30. marts 
2011. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig 
- man skal bare møde op!! 

 
Fortsættes på side 2 ... 

Greenen på hul 10 mandag den 10. maj 2010: 
- Seniorerne nyder det dejlige forårsvejr 
HÅB FORUDE!! - Golfbanen ser snart sådan ud igen ... 
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… fortsat fra side 1 
 
SÆSONSTART I MENS SECTION 

VV i starter sæsonen op torsdag d. 31. marts 
kl. 16:30, (husk, at scorekort skal afleveres 

senest 15 min. før tee off). - Vi spiller hver tors-
dag indtil oktober. 

Mens Section er for alle mandlige golfspillere på 
21 år og derover - med et HCP på 36 og derunder, 
og som ønsker at spille nogle hyggelige matcher 
med ligesindede. 

Efter hver match er der spisning i klubhuset. 
Dette er dog frivilligt, men en yderst vigtig del af 
det sociale samvær. 

Ved hver match er der præmier til de bedste 
scores og for birdies på udvalgte huller. 

I år har vi indført et nyt tiltag - nemlig »Bravo-
hullet« (hul 3). Vedkommende, der er nærmest 
flaget på dette hul hver torsdag, får udleveret et 
»lod«. 

Alle, som er indehavere af et eller flere lodder, er 
med i lodtrækning om et golfrejse-gavekort til en 
værdi af 5.000 kroner. - Spændingen udløses ved 
generalforsamlingen. 

Mens Section afholder hvert år venskabsmatcher 
med Give og Gyttegaard MS-afdelinger. Derudover 
arrangeres mindst én årlig udflugt til en spænden-
de bane. 

- Udflugten er i år planlagt til lørdag den 02. 
juli og går til Stensballegaard Golfklub, som i 
øvrigt netop er kåret til »Verdens bedste nye golf-
bane i 2010«. 

Det allervæsentligste er dog - under helt ufor-
melle forhold - at komme ud og spille med nogle 
forskellige, hyggelige spillere. Der bliver trukket 
lod om spillepartnere hver gang! 

Læs mere på Brande Golfklubs hjemmeside un-
der »KLUB I KLUB«. 

Så… har du fået 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 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
EL BAG-SKABE 
Er du et af de rørige medlemmer, der har fået til-
delt et skab med el, men ikke benytter el-vogn?? 

Så har vi nogle ældre medlemmer, der er blevet 
afhængige af el-vogne!! - Har du lyst til at bytte 
skab og derved hjælpe et ældre medlem, så kon-
takt Dorte i Sekretariatet - tlf. 9718 2179 - eller 
mail brandegolfklub@brandegolfklub.dk 
 
GOLFCAFÉEN ... 
... er klar til en ny sæson onsdag d. 30. marts 
2011 fra kl. 11-20. - Åbningstiderne kan ses på 
hjemmesiden, og vi glæder os til dit besøg! 

SPIL GOLF MED EN »IKKE GOLFER« 
I 2010 blev dette arrangement en stor succes og 
tilbydes igen i år - nemlig lørdag d. 07. maj fra 
kl. 15-18. 

9-hullers matchen er en par-match, hvor der 
spilles Greensome/Stableford. Efter matchen af-
sluttes dagen med grill i klubhuset. - Nærmere info 
herom senere. 
 
ÅBENT HUS 
Søndag d. 19. juni kl. 10-15 holdes der ÅBENT 
HUS i Brande Golfklub.  

Begynder-udvalget, som er »tovholder« for da-
gens arrangement, opfordrer alle interesserede til 
»at kigge forbi«. Der vil blive mulighed for bl.a. at 
prøve putte-, udslags- og par3-banen samt en tur i 
golfbilerne. 

GolfCaféen tilbyder i dagens anledning en burger 
eller sandwich til KUN kr. 10,00. Der er dog også 
mulighed for at købe andre retter samt kaffe, øl, 
vin og vand. - VELKOMMEN TIL ALLE!! 
 
KOMMUNE-MESTERSKAB I GOLF 
Brande og Ikast golfklubber har indgået aftale om 

- på skift - at afholde kommune-
mesterskab i golf. 
Temaet er: 
»SVING KOMMUNEN SAMMEN«. 
Brande Golfklub er arrangør af det 
første mesterskab, som afholdes 
lørdag den 02. juli 2011 fra kl. 

12:30 med GOLF, GRILL & JAZZ. 
Kommune-mesterskabet skulle gerne blive en år-

ligt tilbagevendende begivenhed, som er planlagt 
til at finde sted den første lørdag i juli. 

- Nærmere info kan ses på hjemmesiden og sæt 
allerede nu kryds i kalenderen - det bliver helt sik-
kert en festlig dag! 
NB: Der åbnes for tilmelding onsdag d. 01. juni. 
 
HEDESLAGET 
For 7. år i træk arrangerer Brande, Give og Gytte-

gaard Golfklubber 3-dages arrange-
mentet »HEDESLAGET«. - Det sker 
i dagene 13.-15. juli 2011. 
- Nærmere informationer om f.eks. 
program og tilmelding kan ses på: 
www.hedeslaget.dk 

 
SCOREKORT-PRINTER 
Til orientering er denne nu installeret, og du kan 
vælge at udskrive dit scorekort samtidig med, at 
du bekræfter din tid. 
 

Bestyrelsen ønsker 
god golfsæson - på gensyn til 

Åbningsmatchen og GOLFENS DAG 
søndag d. 10. april 2011! 

http://www.hedeslaget.dk

