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EE ndelig kom foråret, som vi har ventet på så 

længe. - Det var lige som om, at vinteren ikke 

ville give slip! 

Den lange vinter har betydet, at golfklubben har 

haft færre greenfee-gæster i forhold til 2012, men 

vi er sikre på, at dette vil rette sig hen over året. 

PP ålægning af rullegræs er begyndt d. 19. april, 

og man forventer at være færdige i løbet af en 

uges tid. - Derefter skal det tromles, og der skal 

eftersås. 

Der vil stadig være blå pæle med sort top, da 

der først må spilles på de renoverede arealer efter 

2-3 uger afhængigt af vejrforholdene. - Hold derfor 

øje med hjemmesiden samt »Vigtige meddelelser« 

i GolfBox, hvornår spilleforbuddet ophæves. 

- Bemærk i øvrigt »FØR- og NU-billederne« fra 

hul 3 ovenfor. 

René Baarts 

Baneudvalgsformand 

BB aneservice-folkene vil kontrollere, at spillerne 

har deres pitchfork i lommen. Dette tiltag er 

nødvendigt for at prøve, om vi ad den vej kan få 

øget opmærksomheden på de utroligt mange ned-

slagsmærker, som ikke bliver rettet op. 

Der vil også blive en øget overvågning omkring 

opslåede turf, som der desværre er alt for mange 

af, og som ikke lægges på plads. 

Vi håber på den måde at medvirke til, at vores 

bane bliver endnu flottere. 

Frank Pedersen 

Baneservice-udvalgsformand 

TT irsdag d. 12. marts 2013 var en mærkedag, 

hvor golfklubbens nye hjemmeside gik i luften. 

Vi håber, I vil gøre flittigt brug af den, og at den 

indeholder de oplysninger, der er brug for. 

TT irsdag d. 19. marts blev der afholdt general-

forsamling med en flot deltagelse af 85 med-

lemmer. Niels Jespersen og Kirsten Pedersen var 

på valg. Niels modtog genvalg, hvorimod Kirsten 

ønskede at stoppe efter 16 år som kasserer i klub-

ben. - Stor tak til dig Kirsten! 

Kirsten er imidlertid blevet erstattet af en anden 

Kirsten Pedersen, dog med mellemnavnet Egelund 

til forskel. - Velkommen til Kirsten E. Pedersen. 

Beretning og referat fra generalforsamlingen kan 

ses på hjemmesiden under KLUBBEN ►  KLUBINFO. 

 

Årets turneringer er i fuld gang ... 

SS øndag d. 07. april var der åbningsturnering 

med HostrupGolf som sponsor. 

Fredag d. 19. april stod den på Brande Open 

(sponsorer Baldur’s Archery og MidtAu2 m.fl.) - et 

nyt tiltag, hvor overskuddet går til Elite-/Junior-

arbejdet i Brande Golfklub. 

Til begge turneringer var der meget fin tilslut-

ning, også selvom vejret var meget koldt til åb-

ningsturneringen. 

Næste turnering finder sted søndag d. 5. maj, 

hvor Bravo Tours er sponsor, og tilmeldingerne er i 

fuld gang. - Komplet turneringsplan kan ses på 

hjemmesiden under TURNERING ►  KALENDER. 

 

SVING KOMMUNEN SAMMEN 

Igen i år inviteres medlemmerne i hhv. Brande, 

Ikast og Tullamore golfklubber til en fælles match, 

som foregår i Brande Golfklub lørdag d. 06. juli. 

Udover at tilbyde medlemmerne en udfordrende 

og hyggelig dag, drejer det sig også om at »Svinge 

kommunen sammen«. Præmieoverrækkelsen fore-

tages af borgmester Carsten Kissmeyer og vice-

borgmester Preben Christensen. 

Nærmere info følger senere, men sæt allerede nu 

kryds i kalenderen. 

 

Fortsættes på side 2 ... 

NY HJEMMESIDE 

GENERALFORSAMLING 

Hul 3 - 26. februar 2013 
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Hul 3 - 20. april 2013 

BANEN 

BANESERVICE 

BANERENOVERING 2012 / 2013 

TURNERINGER 2013 
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HEDESLAGET AFLYST 

Efter at have tilbudt turneringen i 8 sæsoner, har 

de arrangerende golfklubber - Brande, Give og 

Gyttegård - nu valgt at »lukke« Hedeslaget. 

På grund af for få tilmeldinger aflyses turnerin-

gen, som skulle have fundet sted i dagene 9.-11. 

juli. - Men det har været 8 super år med ca. 235 

spillere i gennemsnit - dog flest de første 5 år. 

ÅÅ 
rets oprydningsdag var 

planlagt til søndag d. 17. 

marts, men blev påvirket af 

»Kong Vinter« - i hvert fald 

udendørs. Derfor blev der 2 

oprydningsdage (indendørs på 

den oprindelige dato). 

- Udendørsoprydningen blev 

ændret til lørdag d. 06. april. Bestyrelsen takker 

for de mange hjælpende hænder på begge opryd-

ningsdage. 

 

SS øndag d. 14. april kl. 08:45 mødte 25 friske 

golfspillere op i klubhuset til fælles morgenkaf-

fe og briefing af opgaverne i forbindelse med Gol-

fens Dag. Arrangementet foregik mellem kl. 10-13. 

Følgende aktiviteter var planlagt for gæsterne:  

♦♦ Udslag på træningsbanen 

♦♦ Putting på den store puttebane 

♦♦ Puttekonkurrence ved klubhuset 

♦♦ Sightseeing rundt på golfbanen i golfbil 

♦♦ Overværelse af golfspil på hul 1 og hul 18 

♦♦ Spil på par 3-banen 

♦♦ Fremvisning af maskinparken v/maskinhuset 

♦♦ Rundvisning i GolfCaféen  

♦♦ Besøg i sekretariat og golfshop 

Der blev registreret 14 gæster, hvoraf én har til-

meldt sig begynderkursus. Puttekonkurrencen blev 

vundet af Signe Bach. 

Vi sluttede dagen af med en evaluering af aktivi-

teterne og dagen. Der var enighed om, at arrange-

mentet forløb godt, men at vi næste år skal have 

fokus på information om afholdelse af Golfens Dag.  

 

- Tusind tak til jer, der var med til at arrangere 

dagen og til alle, der mødte op som hjælpere. 

På bestyrelsens vegne  

Jette Skott Kristensen 

Næstformand 

BB egynderudvalget har også mærket den lange 

vinter - på den måde, at interessen for golf-

sporten har været mindre i år end tidligere. Der er 

tilmeldt 11 til det første hold, og i skrivende stund 

er 5 tilmeldt majholdet. 

Kaninmatch er omdøbt til nu at hedde »Onsdags-

match«. 

Lørdag d. 20. april mødte 36 golfere og ikke-

golfere op til »Spil golf med en ikke-golfer«. En 

dejlig dag med solskin og masser af socialt sam-

vær. 

Dagen blev afsluttet med grill-selv i GolfCaféen, 

hvor ikke-golferne fik en fornemmelse af, hvordan 

den sociale del af golfsporten er. To personer til-

meldte sig et begynderforløb efter denne match. 

Nu håber vi på dejligt forårs- og sommervejr og 

mange begyndere. Vi er i begynderudvalget klar til 

at modtage nye medlemmer og vil gøre vort bed-

ste for, at disse kommer til at føle sig velkomne i 

Brande Golfklub. 

Kamma Bundgaard 

Begynderudvalgsformand 

OPSTART OG TRÆNING 

EE liteafdelingen indledte sæsonen med opstarts-

møde i begyndelsen af marts, men pga. vejret 

startede vi ikke træningen før første tirsdag i april. 

Vi har besluttet, at vi ligesom i 2012 - i stedet 

for en fælles træningsdag - igen i år har en fælles 

spilledag over 18 huller. Det har god virkning, og 

der spilles hver tirsdag.  

 

BRANDE OPEN 

Som noget nyt har Eliteafdelingen i år arrangeret 

en åben match med formålet at skaffe ekstra mid-

ler til Elite-/Juniorafdelingens udviklingsarbejde. 

 

Fortsættes på side 3 ... 

Stemningsbilleder fra Golfens Dag - søndag d. 14. april 2013 

TURNERINGER 2013 - FORTSAT 

GOLFENS DAG 

OPRYDNINGSDAG 
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Matchen fandt sted fredag d. 19. april med gun-

start kl. 14:30. - 63 spillere havde tilmeldt sig 

matchen samt 7 ekstra personer til spisning.  

Der var indsamlet sponsorpræmier for 25.000 

kr., som gik til holdpræmier og præmier i 3 single-

rækker. 

Derudover var der en konkurrence på hul 18 om 

et nyt sæt Wilson-jern til en værdi af 5.400 kr.  

Her gik overskuddet til Juniorafdelingen. 

- Alt i alt var det en rigtig god dag, og der 

skal lyde en STOR tak til både Brande Golf-

klub og alle sponsorerne: 

- Baldur’s Archery, Café Tankefryd, Eurospar,   

HostrupGolf, Lions Club, MidtAu2, Revisionsfirmaet 

Peder Holt, Sportmaster + Stark Herning og Ikast. 

 

Carsten Holt 

Eliteudvalgsformand 

LL adies Section startede sæsonen tirsdag d. 26. 

marts - golfspillet blev dog aflyst pga. »vinter-

vejret«. Men den ekstraordinære generalforsam-

ling blev afholdt, hvor det blev besluttet, at vi i år 

forsøger at have to starter om tirsdagen. Der er en 

start kl. 09:30 og en start om eftermiddagen, som 

fra d. 30. april er kl. 17:00. 

Starttiderne har været en succes - der har været 

flot opbakning fra starten. Og nu kommer der end-

nu flere spillere, når eftermiddagsholdet starter kl. 

17. Husk første tirsdag i hver måned er der 

fælles start kl. 17:00. 

Lørdag d. 4. maj er der udflugt til den spænden-

de bane i Skærbæk Mølle, og invitation er udsendt 

til alle ladies. 

I år går årets weekendtur til Mariager (31. aug.-

01. sept.). Der er store forventninger til denne tur, 

hvor der virkelig er dømt sjov og ballade, og det 

ser allerede nu ud til at blive et stort 

tilløbsstykke. 

- Tirsdag d. 21. maj går turen til 

Jelling til den årlige match mel-

lem Give, Jelling og Brande. 

- Jeg regner med, at vi stiller tal-

stærkt op og mindst forsvarer 

vores 2. plads fra sidste år. 

- Hvis der er nogen, der har mu-

lighed for det, vil det være en 

god idé at smugtræne på banen, 

inden matchen løber af stablen. 

 

Kirsten E. Pedersen 

Captain for Ladies Section 

 

 
 

MM ens Section er en »Klub i klubben« for herre-

medlemmer på minimum 21 år med et hcp. 

på 36 og derunder. 

Vi startede den nye sæson torsdag d. 5. april, en 

uge senere end planlagt pga. vintervejret. Spiller 

herefter hver torsdag aften til og med udgangen af 

september. 

Vi spiller fortrinsvist slagspil i to rækker. Derud-

over er der puttepræmie for mindst antal putts i 

både A- og B-rækken. Der bliver trukket lod om 

spillepartnere hver gang. 

Mens Section afholder hvert år venskabsmatcher 

med hhv. Give og Gyttegård MS-afdelinger og 

Brande Golfklubs Ladies Section. I år får vi besøg 

af både Give og Gyttegård MS. 

Hvert år arrangeres en udflugt, som i år går til 

Herning Golfklub d. 10. august. 

Det vigtigste er dog, at vi spiller under helt 

uformelle og hyggelige forhold, og at vi kom-

mer ud og møder nogle forskellige, hyggelige 

spillere. 

Læs mere på Brande Golfklubs hjemmeside un-

der »KLUB I KLUB«. 

Så... har du fået lyst til at deltage i Mens Sec-

tion, så hold dig ikke tilbage. - Meld dig til på Golf-

box mindst en halv time før matchstart. 

- Vi glæder os til at tage godt imod dig! 

 

Ivan Henriksen 

Captain for Mens Section 

 

GREENFEE-AFTALER 

Fuldtidsmedlemmer af BGK er alle ugens dage be-

rettiget til at spille golf på enhver af nedenstående 

klubbers baner med nedsat greenfee (÷ 100 kr. for 

seniorer og ÷ 50 kr. for juniorer): 

♦♦ Birkemose, Give, Henne, Herning, Ikast, Jelling, 

 Trehøje, Tullamore og Åskov golfklubber 

 

FIRKLØVER  

Fritspilsbeviset koster 650 kr. og købes i hjemme-

klubben (dog kun for fuldtidsmedlemmer). - Giver 

ret til ubegrænset spil på nedennævnte baner med 

de samme rettigheder som i hjemmeklubben: 

♦♦ Birkemose, Give, Jelling og Åskov 
 

NABOAFTALER 
Der er naboaftaler med Herning og Ikast GK. 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god golfsæson 
- på gensyn til klubbens mange aktiviteter 

og et kig indenfor i GolfCaféen!!! 

MENS SECTION ELITE - FORTSAT 
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LADIES SECTION 

 It takes a lot 

of balls to golf 

the way I do. 

SAMARBEJDSAFTALER 2013 


