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ommeren er et overstået kapitel, og efteråret
har gjort sit indtog. Dette betyder dog ikke, at
golfsæsonen er slut - der kan stadig opleves gode
golfdage i den resterende del af 2011.

Teestedet på hul 10 onsdag den 01. juni 2011:
- En smuk sommerdag fra seniorgolfernes slagspilsmatch

I årets løb har der været besøg af rigtig mange
greenfee-spillere, som - sammen med klubbens
medlemmer - har nydt godt af vores flotte bane.
Efter en turbulent periode i april-maj på grund af
bl.a. sneskimmel har greenkeeperne nu fået banen
»op at stå«.
SYGDOM
Bestyrelsesmedlem og formand for Banen + Banekontroludvalget, Niels Borgaard, er for tiden sygemeldt. - Niels’ opgaver varetages indtil videre af
Kurt Bach (Banen) og Frank Pedersen (Banekontrol
+ Begyndere).
Vi sender Niels mange tanker og ønsker ham
samtidig rigtig god bedring.

HEDESLAGET
I dagene 13.-15. juli blev »HEDESLAGET« afviklet
for 7. gang med stor succes - arrangeret af Brande, Give og Gyttegård golfklubber.
Da der til årets turnering kun var tilmeldt halvdelen af de i alt maks. 300 deltagere, havde udvalget gjort sig tanker om at sætte turneringen på
»stand by« i nogle år.
Der er imidlertid kommet så mange positive tilkendegivelser fra dette års deltagere, at det er besluttet at tilbyde turneringen også i 2012.
Det kan i øvrigt meddeles, at - trods færre tilmeldte - bliver der et mindre overskud til hver af
de 3 arrangerende klubber.
JUNIORTURNERING
Den 25.-26. juli blev der i DGU-regi afholdt juniorturnering med ca. 100 håbefulde piger og drenge
fra hele landet.
Brande Golfklub fik stor ros for arrangementet af
både Dansk Golf Union, deltagere og deres forældre.
En af deltagerne, Anna Hedegaard fra Rold Skov
Golfklub, præsterede at lave hole-in-one på hul 18.
Flaget stod i øvrigt på toppen - godt gået!!!
ELITEHOLDET
Det lykkedes desværre ikke for 4. divisionsholdet
at forblive i divisionen - også selvom de sidste 2
turneringer blev vundet med hhv. 9-5 over Henne
Golfklub og 14-0 over Åskov Golfklub.
Forbliven i divisionen afhang nemlig af andres
resultater: Gives sejr over Henne Golfklub, hvilket
imidlertid glippede.
Fortsættes på side 2 ...

KOMMUNE-MESTERSKAB I GOLF
Lørdag den 02. juli 2011 arrangerede Brande Golfklub det første kommune-mesterskab i golf under
temaet: »SVING-KOMMUNEN-SAMMEN«.
Man havde forventet større tilslutning fra hhv.
Ikast og Brande golfklubber, men de 68 spillere,
der var tilmeldt matchen, fik sig en rigtig fin dag.
Efter matchen var der grill-selv samt underholdning ved 7-mands orkestret Hot Stompers, som
afrundede dagen med forrygende traditionel jazz.
I 2012 er det Ikast Golf Klub, der er arrangør af
kommune-mesterskabet.
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SEKRETARIAT
Dorte Meiborn opsagde sit job tidligere på året, og
bestyrelsen er i gang med at finde hendes afløser.
Indtil vedkommende bliver ansat, tager Kirsten
Pedersen og Minna Mikkelsen sig af administrationen.

Kommunemestre 2011 flankeret af byrådsmedlemmerne
Ib Lauritsen og Preben Christensen
Vinder B-rk.: Finn Mogensen, BGK (38 pt.)
Vinder A-rk.: Kim Green Olesen, BGK (35 pt.)
Vinder C-rk.: Henrik Schmidt Hansen, BGK (39 pt.)
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inalerne i årets hulspilsturnering blev afviklet
søndag den 21. august med følgende resultat:

Sidste års hulspilsmester,
Anne-Mette Ahrens,
måtte i år se sig slået af tidligere
hulspilsmester, Helle Olesen,
med 4/2.
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HULSPILSMESTER HERRER 2011
Vinder: Carsten Holt
Runner up: Jesper Bach
Med stor intensitet og koncentration
blev Carsten Holt dette års hulspilsmester ved at vinde 4/3 over
Jesper Bach. Jesper var også
runner up i 2010.

KLUBMESTRE 2011
I weekenden 27.-28. august dystedes der om de
årlige klubmesterskaber.
Desværre var der ingen tilmeldte i rækken for
juniorpiger. I forhold til 2010 var MidageDame- og
MidageHerre-rækken i år slået sammen med hhv.
dame- og herrerækken - ligesom veteranrækkerne
var slået sammen med hhv. Old Girls og Old Boys.
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Pga. for få tilmeldinger blev lørdagens turnering
ændret således, at der kun blev kåret én »uofficiel
klubmester« (slagspil med tildelt HCP) i hhv. en
dame- og herrerække. Her blev det Helle Olesen
og Michael Pedersen, der løb af med sejren.

STORT tillykke til alle!!
SAMARBEJDSAFTALE MED FCM
FC Midtjylland og Brande Golfklub
har indgået samarbejdsaftale.
- Denne aftale omfatter bl.a., at
ansatte og udvalgsmedlemmer i
Brande Golfklub inviteres til superligakampen mellem FCM og Brøndby IF på MCH Arena søndag d. 16. oktober.
Modsvarende er publikum - som søndag d. 28.
aug. overværede FCMs hjemmekamp mod Brøndby
IF - inviteret til en »oplevelsesdag« i Brande Golfklub på én af 3 lørdage (3., 10. eller 17. sept.).
De fremmødte vil kunne benytte træningsfaciliteterne og par3-banen - ligesom de vil få undervisning.
ETABLERING AF ERHVERVSKLUB
Brande Golfklub lancerer nu en erhvervsklub. I den
forbindelse er vi Kvik Køkkener STOR tak skyldig,
da de har gjort det muligt at få Jeppe Huldahl
(kendt fra Europa Touren) til at komme og fortælle
om livet som professionel golfspiller. - Der vil ligeledes være
indlæg ved netværksguruen
Søren Østergaard.
- Der ønskes etableret et
netværk af golf-interesserede
erhvervsledere, der kan mødes
til seriøst samvær og fornøjelig
golf i vores smukke omgivelser.
- En række af klubbens erhvervsaktive og frivillige medlemmer har beredvilligt stillet sig i spidsen for arbejdet med at etablere
en erhvervsklub.
- Erhvervsklubben er en »non-profit«-forening,
hvis overskud primært vil tilfalde Brande Golfklub
til anlægsinvesteringer, men også junior- og elitearbejdet.
Stiftende generalforsamling afholdes mandag d. 19. september.
*****

Herover ses de glade klubmestre 2011
Fra venstre: Ib Møller Pedersen, Helle Olesen,
Michael Pedersen, Kamma Bundgaard og Jacob Linde

Brande Golfklubs bestyrelse ønsker alle
en fortsat god golfsæson!!
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HULSPILSMESTER DAMER 2011
Vinder: Helle Olesen
Runner up: Anne-Mette Ahrens

Ved dette års officielle klubmesterskaber (slagspil
uden tildelt HCP) var der repræsentation i nedennævnte rækker, og i alt 38 spillere deltog med følgende vindere:
Juniordrenge .................................. Jacob Linde
Damer .......................................... Helle Olesen
Herrer ................................... Michael Pedersen
Old Girls .............................. Kamma Bundgaard
Old Boys .............................. Ib Møller Pedersen

