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eptembers himmel er så blå ..., og kalenderen
viser nu den første efterårsmåned. Men himlen har også været blå rigtig mange gange i sommerens løb.
- Det har været en pragtfuld sommer, og der er
heldigvis endnu mange fine golfdage tilbage i 2013
til at nyde en runde på vores dejlige bane.

Brande Golfklub stod for arrangementet i år, og
der var næsten »fuldt hus«, idet 144 deltagere
havde valgt at dyste om kommunemesterskabet.
Deltagerfordelingen var meget jævnbyrdig: Brande
47, Ikast 50 og Tullamore 47 spillere.
Kommunemesterskabet er nu en årligt tilbagevendende begivenhed - på gensyn lørdag d. 05.
juli 2014, hvor Ikast GK står for arrangementet.
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BRANDE PAR OPEN
Knap var kommunemesterskabet afsluttet, før der
igen var masser af aktivitet på golfbanen.
- Efter at 9 succesfulde år med »Hedeslaget« var
blevet historie, havde Brande Golfklub taget initiativ til en ny turnering: »Brande Par Open«.
Der blev taget godt imod denne turnering, som
foregik 10.-12. juli med 60 deltagere pr. dag, og
vejret viste sig igen fra sin smukke side.
Spilleformen var hhv. Scotch Twosome, Best Ball
og Greensome. - Turneringen blev en ubetinget
succes og tilbydes igen i 2014.

27. juli 2013: Stemningsbillede fra hul 15

KOMMUNEMESTERSKAB I GOLF
Lørdag den 06. juli 2013 viste vejret sig fra sin
allersmukkeste side, hvor der for 3. gang blev afviklet »SVING-KOMMUNEN-SAMMEN«.
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Mange gæster har også nydt at spille i Brande. Der
er ikke tidligere spillet så mange runder golf på
Brande Golfklubs bane. - Alene i juli og august har
vi haft besøg af 2.100 gæster, hvilket betyder, at
antallet af greenfeegæster på nuværende tidspunkt er ca. 250 højere end i 2012.

12. juli 2013: Brande Par Open

ELITEHOLDET
BGK’s Elitehold har i 2013 været i pulje
med Trehøje og Varde. Henne Golfklub
havde trukket sit hold ud af turneringen, og puljen bestod således kun af 3
hold.
Eliteholdet forbliver i 4. division, da
turneringen endte med for mange uafgjorte resultater til at kunne rykke op.
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KVALIFIKATIONSRÆKKEN ...
har været i pulje med Dejbjerg, Varde
og Åskov.
Holdet har klaret sig hæderligt - det
er blevet til 2 sejre, 1 uafgjort og 3
nederlag. Spillerne har lært en masse,
og nogle »banker på « til 1. holdet.
Viceborgmester Preben Christensen og borgmester Carsten Kissmeyer
ses sammen med de glade kommunemestre - fra venstre:
A-rækken: Bent Nygaard, Tullamore Golf Club (41 point)
B-rækken: Benny Nielsen, Brande Golfklub (38 point)
C-rækken: Holger Kjeldsen, Brande Golfklub (39 point)
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BGK’s KLUBMESTRE 2013
Juniorpiger ............................... Olivia Mikkelsen
Juniordrenge .......................... Danni Rasmussen
Damer ........................................ Kirsten Storm
Herrer .................................. Kim Green Olesen
Midage herrer .................. Anders Quist Hermann
Old Girls .............................. Kamma Bundgaard
Old Boys ................................. Bent Christensen
Veteran Damer ...................... Vera Søndergaard
Veteran Herrer ........................... Gerhard Binder

F

inalerne i årets hulspilsturnering blev afviklet
søndag den 18. august 2013:

Runner up: Kamma Bundgaard
Sidste års Runner up, Susanne Starostka, blev i år vinder af damernes
hulspil.
- Resultat: 4&3

STORT tillykke til alle!!!
*****
TURNERINGER
Der har været meget fin tilslutning til golfklubbens
åbne turneringer, hvor der også kommer mange
gæstespillere.
Deltagerantallet i år er steget med 40% i forhold
til 2012, hvilket er meget glædeligt. Dette glæder
også golfklubbens turneringssponsorer.

Runner up: Ib Møller Pedersen
Kim fulgte succes’en op fra 2012
og genvandt hulmesterskabet i
herrerækken.
- Resultat: 4&2

Olivia Mikkelsen

Nærmere informationer vedrørende turneringsbetingelser og praktiske oplysninger kan ses i GolfBox. - Vel mødt til disse turneringer!!!
SPONSORER
Vores mange og trofaste sponsorer har meget stor
betydning for klubbens drift og udvikling.
Det er derfor glædeligt, at sponsorindtægterne er stigende.
Nye sponsorer er kommet til,
og bestående har udvidet deres
engagementet, hvilket Brande
Golfklub skylder dem STOR tak
for.
Vi vil bestræbe os på, at sponsorerne får glæde af samarbejdet. Oversigt over sponsorer kan
i øvrigt ses på hjemmesiden.
Gunnar Julsgaard
Sponsorudvalgsformand
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KLUBMESTERSKABER 2013
I weekenden 24.-25. august dystede 67 spillere om de årlige klubmesterskaber.
- Det er glædeligt, at 9 ud af 10
tilbudte rækker blev gennemført.
Glædeligt er det også, at juniorpigerækken igen var repræsenteret.

Resterende turneringer i 2013:
08.09.: Handelsbanken (Best Ball)
22.09.: Restauratør-match (Scotch Twosome)
13.10.: JBS (Greensome)
02.11.: Andematch v/Eurospar (Scotch Twosome)
Foto: Erik Lauritzen, Brande Bladet

Foto: Erik Lauritzen, Brande Bladet

HULSPILSMESTER HERRER
- Kim Green Olesen

Bestyrelsen ønsker en
fortsat god golfsæson!!!

Herover ses de glade klubmestre 2013
Forrest: Olivia Mikkelsen og Kim Green Olesen
Bagest: Danni Rasmussen, Anders Quist Hermann, Gerhard Binder,
Vera Søndergaard, Kirsten Storm, Kamma Bundgaard og Bent Christensen

»The friends you make on the golf course
are the friends you make for life«!

Jessica Anderson Valentine
(Skotsk golfspiller - f. 1915)
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HULSPILSMESTER DAMER
- Susanne Starostka

