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NN ormalt starter golfsæsonen ca. 01. april, men 

i år er den - i hvert fald for seniorernes ved-

kommende - blot en dejlig fortsættelse af sidste 

års sæson. Kun ca. 14 dages pause her i vinter er 

det blevet til. 

At det er blevet tidligt forår, beviser ovenstående 

billede fra hul 1 en smuk martsmorgen. 

 

TT irsdag d. 25. marts blev der afholdt general-

forsamling i Brande Golfklub. - Inden den gik i 

gang, blev der holdt mindestund for bestyrelses-

medlem Niels Jespersen, der døde d. 05. februar. 

På valg var Kurt Bach, Jette Skott Kristensen og 

René Baarts, hvor førstnævnte ikke modtog gen-

valg efter næsten 20 år som formand. 

Der var genvalg af Jette og René samt nyvalg til 

Ib Møller Pedersen, og bestyrelsen har konstitueret 

sig med følgende poster: 

 

Jette Skott Kristensen  .........................  Formand 

Ib Møller Pedersen  ........................  Næstformand 

Kirsten Egelund Pedersen  ....................  Kasserer 

Charles Gjørup  ...................................  Sekretær 

René Baarts  ......................  Baneudvalgsformand 

 

BANEINFO 

PP å grund af den milde vinter kan det tydeligt 

ses, at der har været rigtigt mange spillere på 

banen, hvilket har betydet en del turfmærker. 

- Men det er vi rimeligt fortrøstningsfulde over, 

idet vi i uge 14 har vertikalskåret alle fairways og 

gødet efterfølgende. 

Derfor tror vi på, at der kommer fint med 

græs igen, men vi vil bede ALLE om at trykke 

opslået turf på plads og rette nedslagsmær-

ker op på greens (også andres, hvis nogle 

skulle have »glemt« det). 

Vores mandskab i år består igen af chefgreenkee-

per Lars Risager, greenkeeper-assistent Hardy Jør-

gensen og greenkeeper-elev Michael Termannsen. 

- Så vi er sikre på, at vi nok skal få en lige så   

fin bane med gode, hurtige greens, som vi havde 

sidste år.  

René Baarts 

Baneudvalgsformand 

BANESERVICE 

II  2014 vil der blive sat ekstra ind i form af kon-

trol på hverdage. Dette skyldes især, at der er 

konstateret flere tilfælde af manglende registrering 

af »Firkløvermedlemmer«, der skal skrive sig på 

en liste, som ligger ved Greenfee-bogen. 

- Baneudvalgsformand René Baarts har hyret 

nogle personer, som vil køre på forskellige hver-

dage i løbet af ugen, hvorimod vi er en 10 mands 

gruppe, der kører i weekender og på helligdage. 

- To nye medlemmer er kommet ind i denne 

gruppe, nemlig Henry Thomsen og Peter Traberg. 

Vi vil gøre vort bedste for at få en rigtig god 

sæson, som jo allerede er godt i gang. 

 

Frank Pedersen 

Baneservice-udvalgsformand 

 

TURNERINGER 2014 

SS øndag d. 06. april var der åbningsturnering 

med HostrupGolf som sponsor. 100 friske golf-

spillere havde tilmeldt sig, og vi glæder os over det 

store deltagerantal. - Tak for opbakningen!! 

For at skaffe ekstra midler til elite-/juniorarbej-

det arrangerer Eliteafdelingen igen i år BRANDE 

OPEN (med »All Inclusive«). Turneringen foregår 

fredag d. 25. april kl. 14:30. - Læs nærmere 

under ELITE på side 2. 

Næste klubturnering finder sted søndag d. 04. 

maj kl. 09:00, hvor Bravo Tours er sponsor, og 

tilmeldingerne er godt i gang. 

- Komplet turneringsplan kan ses på hjemme-

siden under TURNERING/Kalender. 
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Hul 3 - 26. februar 2013 

Hul 1: En skøn sommerdag? - Nej, en smuk forårsmorgen tirsdag d. 25. marts ’14 kl. 08:30 - utroligt, men sandt ...!! 

OBS: Beretning, referat mm. kan ses på hjemme-

siden under KLUBBEN/Klubinfo. 
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Hjælp til Turneringsudvalget 

EE r du en »haj« til IT, og har du lyst til at yde 

Turneringsudvalget lidt praktisk hjælp, så har 

du muligheden her. 

 

Af arbejdsopgaver kan bl.a. nævnes: 

♦ Opsætning af turneringer 

♦ Oprettelse af startlister og udskrivning af 

 scorekort 

♦ Vagter ved turneringer (sammen med et 

 udvalgsmedlem) 

♦ Indtastning af resultater 

 

Henvend dig til Anne-Mette McKeith Sørensen på: 

amms@siemens.com - hvor du også kan få yder-

ligere oplysninger. 

 

Oprydningsdag(e) 

SS tor tak til alle, som har bidraget 

med arbejdskraft - både i forbin-

delse med efterveerne efter stormen 

»Bodil« og på den »ordinære« op-

rydningsdag søndag d. 23. marts. 

- Det er dejligt, I altid stiller op, når der er brug for 

en hjælpende hånd!!! 

 

Farvel og goddag ... 

PP r. 31. marts sagde vi farvel til 

Gerda Sig, og der skal lyde en 

stor tak til hende for mange års tro 

service for medlemmerne og for alle 

vores gæster.  

- Vi ønsker Gerda rigtig god vind 

fremover og er glade for, at vi må kontakte hende, 

når der er brug for hjælp og vejledning. 

Samtidig skal der lyde et hjerteligt 

velkommen til Erik H. Andersen, der 

fra 01. april har taget over i caféen. 

I den forbindelse er GolfCaféen blev 

omdøbt til CAFÉ 19. 

- Kig ind på hjemmesiden og se, 

hvad Erik kan tilbyde eller ring til 

ham på tlf. 4177 0587 for nærmere aftale. 

 

Golfens Dag søndag den 27. april 2014 

II  lighed med tidligere år har DGU planlagt Gol-

fens Dag for alle golfklubber i Danmark, hvor 

også Brande Golfklub tilbyder mange aktiviteter. 

 Planlægningen er i gang, og vi håber, flere af jer 

har tid og lyst til at hjælpe til denne dag. Der vil 

senere komme information omkring de opgaver, 

som vi skal have bemanding til. 

Du kan tilmelde dig som hjælper ved at maile til 

Charles Gjørup på: aeros@sport.dk 

- Vi vil samtidig opfordre dig til at tage et 

familiemedlem eller en nabo, ven, kollega 

med til Brande Golfklub, så de kan høre lidt 

om golfens glæder. 

Brande Golfklubs 20 års jubilæum 

BB rande Golfklub kan i år fejre 20 års jubilæum. 

- I den forbindelse er der planlagt en jubi-

læumsmatch for klubbens fuldtidsmedlemmer og 

finder sted lørdag d. 28. juni. 

- Yderligere informationer udsendes senere, 

men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

På bestyrelsens vegne  

Jette Skott Kristensen 

Formand 

ELITEAFDELINGEN 

TT irsdag d. 01. april startede vi op med spiltræ-

ning over 18 huller - de 3 foregående tirsdage 

spillede vi kun 9. 

 

Brande Open 

Som meddelt andetsteds i dette nyhedsbrev, ar-

rangerer vi igen i år Brande Open, som løber af 

stablen fredag d. 25 april med gunstart kl. 14:30. 

Deltagerprisen er 450 kr. for medlemmer og 550 

kr. for gæster. Prisen må endelig ikke skræmme 

nogen, idet der er god forplejning i løbet af dagen. 

Aftensmad alene ville koste omkring 250 kr./

person på en »almindelig« dag. Derudover er der 

forplejning på runden (ca. 50-100 kr./person), alt 

efter hvor mange drikkevarer, der udleveres. Til-

bage er der ca. 100-150 kr./person, hvilket er, 

hvad en ordinær klubmatch koster. 

Vi håber på stor opbakning, idet overskuddet går 

til et godt formål: Videreudvikling af elite-/junior-

arbejdet - samtidig med, at man får en hyggelig 

dag sammen med andre golfspillere. 

Tilmelding foregår via GolfBox og kan ske enten 

holdvis eller som singlespiller. 

 

Turneringskampe 

Både 4. division og kvalifikationsrækken skal spille 

6 turneringskampe og finder sted hhv. 10.-11. 

maj, 14.-15. juni samt 09.-10. august. 

Hvis der er nogle, der er interesseret i at deltage 

på eliteholdene, er man velkommen til at kontakte 

undertegnede. 

- God golfsæson! 

Carsten Holt 

Eliteudvalgsformand 

►  20 ÅR ◄ 

Dog er der til denne match (takket være trofaste 

sponsorer) præmier til en værdi af 25.000 kr., 

og på hul 18 foregår der en konkurrence udeluk-

kende til fordel for juniorafdelingen. 
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LØST OG FAST FRA SENIORKLUBBEN ... 

FF oråret er over os, og golferne er kommet på 

græs. - Det tegner til at blive endnu en god 

sæson for seniorklubben. Vi er allerede over 100 

betalende medlemmer, og alle er ikke kommet af 

hus endnu. 

Den 09. april startede vi rækken af aktiviteter 

med en fælles match og frokost for medlemmerne, 

hvor vi også fik genopfrisket golfreglerne af Villy 

Svinth fra Dejbjerg Golfklub. 

Nyt er det i seniorklubben, at vi går over til at 

bruge GolfBox hver onsdag og foreløbigt i sæsonen 

(tilmelding senest tirsdag aften kl. 18:00). Men 

ingen bliver dog afvist, så man kan også til-

melde sig ved lugen senest 15 min. før, som 

vi plejer. 

Og så har vi fået ny formand i golfklubben. Kurt 

Bach valgte at stoppe efter 19 år på posten. Fra 

seniorklubben vil vi gerne rette en STOR tak til 

ham for arbejdet som formand. 

Kurt har ydet en kæmpe indsats gennem årene. 

Han har brugt rigtigt mange timer og meget energi 

på jobbet. Og jo, han har ligeledes været god til at 

få andre sat i sving, men det skal der også være 

nogen til. - Tak for din indsats, Kurt! 

Og vi vil gerne byde velkommen til den nye be-

styrelse med formand Jette Skott Kristensen i 

spidsen. Vi håber på rigtigt godt samarbejde med 

jer. Seniorerne er klar til hjælp i de fleste tilfælde. 

Men ellers kan jeg kun sige velkommen til alle, 

der har tid og lyst til at spille seniorgolf. Man skal 

selvfølgelig være »gammel« nok. - Det er vi jo en 

del, der efterhånden er i golfklubben! 

- Rigtig god golfsæson. 

Ellen Andreasen 

Seniorudvalgsformand 

 

LADIES SECTION 

EE ndelig kom den længe ventede sæsonstart. LS 

startede tirsdag d. 01. april med en 9 hullers 

match efterfulgt af skadesforebyggende træning 

under kyndig vejledning af Annette Christiansen. 

- Og dette gav MANGE 

ømme muskler. 

Den 03. maj skal vi på 

udflugt til Ikast, og så er 

der den vigtige dato - 

nemlig d. 20. maj, hvor 

vi afholder »Skovtrold-

matchen« i Brande. 

Og er det i år det sker? 

Altså, at vi vinder Trol-

den? - Det tror jeg!! 

LS’s bestyrelse ser igen i 

år frem til en hyggelig sæson - med masser af god 

golf og godt selskab. 

Kirsten E. Pedersen 

Captain 

MENS SECTION 

VV i startede sæsonen 2014 torsdag d. 27.03. kl. 

16:00, 24 mænd - og vi spiller HVER torsdag 

fra april til oktober. Se starttider m.m. på MS’ side 

under KLUB I KLUB på www.brandegolfklub.dk 

Formålet med Mens Section er: 

♦ at kombinere vor sport 

med godt kammeratskab, 

socialt samvær samt øge 

den enkeltes kendskab til 

golfens regler og etikette. 

♦ at skabe et forum, hvor 

nye og gamle golfspillere 

på 21 år og derover, og som (når de har nået HCP-

index 36 eller derunder) kan komme videre under 

kvalificerede og hyggelige forhold. 

Vi spiller fortrinsvist slagspil i to rækker, og der 

er præmier til de bedste scores i både A- og B-

rækken samt præmier for nærmest flag/birdies på 

udvalgte huller. Derudover er der puttepræmie for 

mindst antal putts i begge rækker. Der bliver truk-

ket lod om spillepartnere hver gang. 

MENS SECTION afholder hvert år venskabsmat-

cher med Give og Gyttegaard MS-afdelinger. I år 

skal vi på besøg i de to klubber.  

Vi spiller også sammen med Ladies Section én 

gang om året - i år kommer de på besøg hos os.  

Ligeledes arrangeres der mindst én årlig udflugt 

til en spændende bane. Udflugten er i år planlagt 

til lørdag d. 5. juli og går til Volstrup Golfcenter, 

som ligger tæt på Hobro. Det er en superflot og 

spændende bane. 

OBS: Efter hver match er der spisning i klub-

huset. Dette er frivilligt, men en yderst vigtig del 

af det sociale samvær. 

Det væsentlige er dog at spille med forskel-

lige, hyggelige spillere under helt uformelle 

forhold. 

Vil du vide mere så klik ind på Brande Golfklubs 

hjemmeside under KLUB I KLUB. - Og har du lyst 

til at deltage i MENS SECTION, så hold dig ikke 

tilbage - vi glæder os til at tage godt imod dig! 

Som noget nyt har vi i år åbnet op for, at man 

som medlem af Brande Golfklub kan prøve at spille 

med i Mens Section én gang, inden man bestem-

mer sig for, om man vil indmelde sig samt betale 

200 kr., som det koster.  

- Håber at se mange nye spillere i år. 

Henrik Jensen 

Captain 
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DEN NYE BESTYRELSE ØNSKER ALLE 

EN GOD GOLFSÆSON 
OG HÅBER PÅ LIGE SÅ STOR 
OPBAKNING SOM TIDLIGERE!!! 


