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ss idste weekend i august - nærmere betegnet 

den 30. og 31. - blev årets klubmesterskaber 

afviklet. Vejret var en udfordring, da solen ikke 

skinnede hele tiden. Spillerne måtte ind i mellem 

have paraplyerne slået op pga. kraftig regn. 

Der deltog i alt 70 friske spillere i 9 forskellige 

rækker, hvor Juniordrenge og Herrer spillede over 

54 huller, mens de resterende rækker spillede over 

36 huller. 

 

BGK’s KLUBMESTRE 2014 

Juniorpiger  ............  Dorthea Arvad Dall (173 slag) 

Juniordrenge  .................  Markus Tang (247 slag) 

Damer  .........................  Kirsten Storm (167 slag) 

Herrer  ....................  Michael Pedersen (226 slag) 

Midage herrer  ........  Ib Møller Pedersen (149 slag) 

Old Girls  .....................  Jette Pedersen (186 slag) 

Old Boys  .................  Bent Christensen (168 slag) 

Veteran Damer  ...... Kamma Bundgaard (186 slag) 

Veteran Herrer  .....  Asger Søndergaard (181 slag) 

  

FF inalerne i årets hulspilsturnering blev afviklet 

søndag den 24. august 2014: 

 

HULSPILSMESTER  

DAMER 

- Cecilie Ludvigsen 

Runner up: Kirsten Storm 

 

For første gang i BGKs 

20-årige historie vinder 

en juniorspiller hulspils-

mesterskabet. 

Flot klaret af 14-årige 

storspillende Cecilie. 

Resultat: 6&4 

HULSPILSMESTER HERRER 

Carsten Holt - Resultat: 3&2 

Runner up: Kim Green Olesen 

Efter 3 års pause vandt Carsten i år over sidste års 

hulspilsmester. 

 

Der skal lyde et stort tillykke 

til både hulspils- og klubmestrene. 
 

 
 

ELITEHOLDET 

II  år har BGK’s Elitehold i Danmarksturneringens 

4. division været i pulje med Herning, Ikast og 

Trehøje. 

- Der er afviklet weekendturneringer i hhv. maj, 

juni og august, hvor det blev til 2 sejre, 1 uafgjort 

og 3 nederlag. Dette resultat betyder, at holdet 

forbliver i 4. division i 2015. 

- I sæsonen har eliteholdet spiltrænet hver tirs-

dag, hvilket dog netop er afsluttet. 

 

TURNERINGER 

DD er resterer 3 klubturneringer i år, og vi håber 

på god opbakning til disse: 
 

Søndag d. 21. sept. kl. 09:00 - Best Ball 

Sponsor: Café 19 og HostrupGolf 
 

Søndag d. 12. okt. kl. 10:00 - Greensome 

Sponsor: JBS, Herning 
 

Lørdag d. 01. nov. kl. 11:30 - Scotch Twosome 

Sponsor: EuroSpar, Brande (Andematch) 
 

Nærmere informationer vedrørende turneringsbe-

tingelser og praktiske oplysninger kan ses i Golf-

Box. - Vel mødt!!! 
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Herover ses de glade klubmestre 2014: Fra v.: Michael Pedersen, Jette Pedersen, Kamma Bundgaard, Asger Sønder-

gaard, Markus Tang, Dorthea Arvad Dall, Bent Christensen, Kirsten Storm og Ib Møller Pedersen 

Hulspilsmestre: Cecilie 
Ludvigsen og Carsten Holt 
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Bestyrelsen orienterer ... 

20 ÅRS JUBILÆUM 

DD en 27. juni holdt vi 20 års jubilæumsmatch 

for juniorerne. En rigtig hyggelig eftermiddag 

med golf samt hygge om aftenen i Café 19. 

Dagen efter - den 28. juni - fejredes jubilæet 

med en lukket match for medlemmer af Brande 

Golfklub med i alt 84 deltagere. Vejret viste sig fra 

sin smukkeste side, og vi havde en rigtig god dag. 

Caféen serverede en helt igennem fantastisk menu 

- og alle, der mødte op, skabte en utrolig dejlig 

stemning. Tak for jeres opbakning!! 

Bestyrelsen overvejer, om vi i 2015 skal lave en 

match under samme koncept. Det kunne måske 

blive en tradition, at vi havde en sommermatch 

hvert år i juni. 

 

CAFÉ 19 

I sæsonen 2014 har vi haft længere åbningstider i 

Café 19. Det har rigtig mange golfspillere benyttet 

sig af. - Også gæster »udefra« har fundet Café 19 

og har afholdt møder, fødselsdage samt hyggelige 

sammenkomster. 

Erik Andersen blev ved sæsonstart ansat som 

leder af Café 19, men valgte den 1. august 2014 

at vende tilbage til sit gamle job. Bestyrelsen øn-

sker, at konceptet kan fortsætte. 

Resten af sæsonen er Gerda Sig tilknyttet caféen 

som ansvarlig for indkøb. Gerda vil også hjælpe 

ved særlige arrangementer. 

Derudover fortsætter Rikke Nielsen, Mathilde 

Skovgaard og Viva Troelsen. Erik Andersen er til-

knyttet caféen og vil hjælpe ved særlige arrange-

menter. Resten af sæsonen vil åbningstiderne blive 

tilpasset aktiviteterne på banen. 

Bestyrelsen arbejder på at ansætte en leder af 

Café 19 pr. 1. marts 2015. Det vil fortsat være en 

ansættelse, så klubben har indflydelse på åbnings-

tider og aktiviteter. 

Vi håber på fortsat stor opbakning, og at flere i 

fremtiden vil benytte Café 19 som én af de fore-

trukne caféer i området. 

FRIVILLIGHEDSKORPS 

I juni 2014 startede vi på et koncept med etable-

ring af et frivillighedskorps. Vi har etableret flere 

frivillighedsgrupper, som hver især har fået tildelt 

forskellige ansvarsområder. 

Flere medlemmer har været godt i gang med det 

frivillige arbejde hen over sommeren, og andre 

grupper er ved at starte op. 

Vi har oplevet hele processen som meget positiv 

fra de frivilliges side. Og vi tror på, at vi med disse 

grupper får skabt et korps, som gavner arbejdet i 

golfklubben, hvilket ligeledes er med til at skabe et 

klubmiljø, som mange vil værdsætte. 

Hvis du endnu ikke er tilmeldt og ønsker at være 

en del af Frivillighedskorpset, kan du maile til 

brandegolfklub@brandegolfklub.dk med oplysning 

om, hvilken af følgende grupper du gerne vil til-

byde din hjælp: 

 

♦♦ Arbejdet omkring banen 

♦♦ Vedligeholdelse af arealerne omkring klubhus 

 og driving range 

♦♦ Værtsgruppen 

 

Udover etableringen af frivil-

lighedskorpset har vi fortsat 

brug for at have vores årlige 

oprydningsdage. 

- Invitationen til disse vil 

blive udsendt til alle med-

lemmer. 

Tak for opbakningen til alle 

jer, der altid står parat til at yde en indsats for 

klubben. 

Uden jeres engagement ville det ikke være mu-

ligt at drive Brande Golfklub. 

 

OPHÆVELSE AF ELEVKONTRAKT 

Bestyrelsen har desværre set sig nødsaget til at 

ophæve kontrakten med vores greenkeeper-elev. 

Baggrunden for ophævelsen er personlige årsager. 

- Ophævelsen er sket efter, at Det faglige Udvalg 

under Undervisningsministeriet har udtalt sig i sa-

gen.  

 

MASKINPARKEN 

Klubbens maskinpark er af ældre dato, og det 

medfører, at der ind imellem skal ske større repa-

rationer for at holde den enkelte maskine kørende. 

Det kan give særlige udfordringer for spillerne, 

hvis græsset er længere end ønsket. 

Vi er i gang med at kigge på og vurdere mulig-

hederne for udskiftning af maskiner. I den forbin-

delse har vi nogle maskiner på prøve. 

Udskiftning af maskiner er en større investering, 

og derfor undersøges forskellige finansieringsmu-

ligheder. 

Fortsættes på side 3 ... 
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... Fortsat fra side 2 

 

GOLFRUNDER GENERELT 

Igen i år har vi i Brande Golfklub haft mange spil-

lere, der har firkløver. Brande Golfklub tegner sig 

for ca. halvdelen af de samlede spillede runder i 

ordningen. Siden Herning er kommet med i ordnin-

gen, har vi solgt væsentlig flere firkløvere til vores 

egne medlemmer, da de også gerne vil have mu-

lighed for at spille i Herning Golfklub. 

En lidt kedelig nyhed er, at sommeren har været 

for god. Så god, at langt færre har valgt at spille 

golf i juli måned i år i forhold til sidste år. Nu håber 

vi på et langt mildt efterår, hvor mange får lyst til 

at besøge Brande Golfklub. 

Jette Skott Kristensen 

 

 

SKOLEGOLF i samarbejde med Uhre Friskole 

II  vinter tog undertegnede kontakt til skoleleder 

Kent Lykke på Uhre Friskole vedr. et projekt 

om »Golf i skolen«. Der var straks en god stem-

ning fra Kent Lykkes side omkring forslaget. 

I løbet af vinteren og foråret blev der udarbejdet 

et program. Planen var, at skolens 2.-5. klasser 

skulle aktiveres i deres idrætstimer med en gang 

alternativ golf på skolens boldplads. 

En maj-morgen var alt stillet op, og 2.-3. klasse 

dukkede op og var spændte på at se, hvad golf gik 

ud på. Alle startede med irsk golfstafet til opvarm-

ning, og herefter var der frit slag. Alle fik undervis-

ning i grundprincipperne mht. grip, opstilling og 

sigte. 

Efter dette blev der opstillet en golfbane på bold-

banen og en rundboldgolfbane. Klasserne blev delt 

op i 2 hold, hvor det ene hold startede med rund-

boldgolf og det andet med spil på »golfbanen«. 

Tiden fløj af sted, og hurtigt var tiden gået for de 

første elever. - Efter frokostpausen var det 4. og 5. 

klassernes tur til at få samme omgang. Da dagen 

var omme på Uhre Friskole, havde vi haft ca. 65 

elever igennem forløbet, og alle havde haft en god 

og sjov dag med golf på skoleskemaet. 

Opfølgning: 

Kent Lykke og jeg blev hurtigt enige om, at dette 

måtte følges op. Det skete en eftermiddag i juni, 

lige inden skolerne gik på sommerferie. 

Alle elever var inviteret til Brande Golfklub til en 

eftermiddag med »rigtig« golf. Her dukkede der 

ca. 25 elever op. Der blev varmet op med golf-

rundbold, så alle var klar til spil på putting green 

og par3-banen. Det var tydeligt at se, at den un-

dervisning, de havde modtaget på skolen, stadig 

hang fast, og hurtigt var der gang i køllerne. Det 

hele afsluttedes med forældrekaffe i klubhuset. 

KONKLUSION på samarbejdet med Uhre Friskole:  

- Stor succes, og der arbejdes på at lave tilsvaren-

de forløb med Brandes og omegnens andre skoler. 

Christian Hostrup 

 

 

Fokus på Juniorafdelingen ... 

TRÆNING 

DD er er sket mange nye ting på juniortrænings-

fronten i år. Første initiativ var at flytte træ-

ningen til lørdag formiddag, hvor både børn og 

forældre har fri. 

Og der har været rigtig god tilslutning til lørdags-

træningen, og der skal lyde en STOR tak til de fri-

villige hjælpetrænere, som gang på gang bruger 

lørdag formiddag på at hjælpe små som store med 

den aldersrelaterede træning. 

Vi har også juniortræning tirsdag eftermiddag, 

og her har pigerne været rigtig flittige. Vi har fire 

meget aktive piger, som hver tirsdag kommer top-

motiverede til træning. 

Og her i sensommeren har vi taget initiativ til 

junior-/ynglingetræning - primært for drenge. Det 

bliver rigtig godt at få dem aktiveret med en god, 

alsidig træning. 

Træning er en vigtig del for fastholdelse af med-

lemmer, så de hele tiden føler sig godt spillende. 

- Vi er allerede i gang med at planlægge trænin-

gen for 2015, og vi håber selvfølgelig på at vi kan 

tiltrække flere unge mennesker med denne træ-

ningsform. 

Christian Hostrup 

 

RESULTATER 

Cecilie Ludvigsen og Markus Tang har i år deltaget 

i Junior Districts Tour (JDT). - Markus havde en 1. 

plads fra sidste år at forsvare, men dette lykkedes 

desværre ikke, da han i år har været ramt af ska-

der. 

Markus nåede at kvalificere sig til 4. runde, men 

da den lå samtidig med klubmesterskabet, valgte 

han at prioritere dette. 

Cecilie kom ikke videre efter de første 3 runder, 

men klarede sig godt i selve turneringen, hvor fler-

tallet var drengespillere. 

Fortsættes på side 4 ... 
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Christian Hostrup og Kim Green Olesen i gang med golf-
undervisning af elever på Uhre Friskole. 



Brande Golfklubs bestyrelse 

ønsker alle en fortsat god golfsæson!! 
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... Fortsat fra side 3 

Cecilie Ludvigsen, Dorthea Arvad Dall og Olivia 

Mikkelsen har i år også deltaget i AON Girls Only 

Tour. Turneringen foregik i hhv. Odense, Hillerød, 

Horsens og Roskilde. - Alle 3 piger spillede i B-

rækken, hvor der spilles 36 hullers slagspil. 

Man kunne godt se, at konkurrencen er blevet 

sværere - dog fik Brande samlet nogle gode resul-

tater. Dorthea fik samlet en 6. plads i turneringen. 

Der har ligeledes været fem spillere med i Junior 

Cup, hvor spillerne også klarede sig godt. Målsæt-

ningen var, at vi fik 2 spillere med i landsfinalen, 

hvilket lykkedes. 

Det var Danni Rasmussen og Dorthea Arvad Dall, 

som repræsenterede Brande Golfklub. De skulle til 

Sjælland for at spille om en landskampplads mod 

Sverige. - I sidste øjeblik måtte Danni dog melde 

afbud. Dorthea kæmpede godt mod 2 spillere, som 

lå i lavere handicap. Hun opnåede en 3. plads og 

kom ikke videre. 

- Vi håber, der næste år bliver en fordobling 

af spillere, som går videre til landsfinalen. 

 

Ved årets hulspilsmesterskab i Herrerækken deltog 

Mads Hyldgaard Jespersen, Allan Hansen og Danni 

Rasmussen. Alle 3 spillere kom godt fra start og 

vandt 1. runde. Allan og Mads blev slået ud i 2. 

runde - Danni i 3. runde. 

I Damerækken deltog Cecilie Ludvigsen, Dorthea 

Arvad Dall og Olivia Mikkelsen. Cecilie og Olivia 

klarede sig rigtigt flot - begge spillere nåede semi-

finalen. Det blev dog kun Cecilie, der spillede sig i 

finalen, hvor hun vandt over Kirsten Storm. 

Ved klubmesterskabet var der også gode kampe. 

I drengerækken spillede de 54 huller, og her vandt 

Markus Tang over Danni 

Rasmussen efter en tæt 

dyst. 

I pigerækken var det 

også meget tæt - de 

spillede 36 huller. Efter 

første runde førte Dor-

thea med blot 1 slag, så 

alt kunne ske i finalen, 

men hun holdt fokus og 

blev klubmester. 

- Samlet set har det været en rigtig god sæson 

for juniorafdelingen. Vi håber, at vi til næste år 

kan få flere piger- og drengespillere med i de for-

skellige turneringer landet over. 

Søren Ludvigsen 

JUNIORCAMP 

Den 4.-5. august var der JuniorCamp i Brande 

Golfklub, hvor 12 juniorer i alderen 7-14 år deltog. 

Jette Skott Kristensen og Jonna Daugaard stod for 

arrangementet. 

- Vi havde et par fantas-

tiske dage. 

Der blev trænet, spil-

let, »kørt ræs« i golf-

biler, leget o.m.a. - Og 

sidst men ikke mindst 

natgolf, som er en sjov 

oplevelse for både store 

og små. 

Alle var trætte efter dagens anstrengelser og sov 

så godt, at vi måtte vække dem næste morgen. 

Jonna Daugaard 

 

 

NY BETALINGSAUTOMAT 

DD a det ikke længere er lovligt 

at have en dankortterminal 

som selvbetjeningsløsning, har vi 

været nødsaget til at anskaffe en 

ny betalingsautomat. Dette bety-

der, at al indbetaling skal ske via 

betalingsautomaten. 

Når gæster betaler via denne, 

udskrives der automatisk en bag 

tag, som kan sættes på golfbag’en. Firkløvermed-

lemmer bliver ligeledes registreret, når de kvitterer 

for deres tid. 

Derfor er det vigtigt, at tiderne fremover så 

vidt muligt ikke bestilles som en blokering, 

men at der sker en personlig registrering. 

Med denne automat er greenfeebogen afskaffet, 

hvilket også betyder, at arbejdet med at opgøre 

greenfeebogen nu sker elektronisk. 

Der er flere muligheder med det nye system, og 

det forventes, at disse ting løbende vil blive idrift-

sat. 

- Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til Per 

Gasbjerg for det arbejde, han har lagt i klubben 

med opgørelse og opfølgning af greenfeebogen. 

 
 

 

BB estyrelsen vil også gerne benytte lejligheden 

til at sige tak for samarbejdet til Erik Ander-

sen. - Vi er glade for, at vi fortsat kan trække på 

dig, når der er behov for det i Café 19. 

Endvidere skal der lyde en tak til det øvrige per-

sonale for jeres indsats og fleksibilitet, som gør, at 

vi fortsat kan tilbyde både medlemmer og gæster 

en god oplevelse i Café 19. 

 

 

 

Markus Tang og 
Dorthea Arvad Dall 
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Tre friske piger - fra v.: Cecilie, Dorthea og Olivia 
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Uden mad og drikke ... 


