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Se flere billeder
på Facebook ...

NYT FRA BEGYNDERUDVALGET
i er kommet rigtigt fint fra start i begynderudvalget i sæson 2015. Vi er pt. oppe på 28
nye prøvemedlemmer, hvilket er særdeles godt,
men håber selvfølgelig på endnu flere.
I år har vi ændret vores koncept med hensyn til
træning. Alle nybegyndere træner sammen med
medlemmer, som ligger i 36+, hvilket indtil videre
har været en succes.
- Træningen foregår 2 timer 3 gange om ugen.
Protræner Christian Hostrup står hver gang for
læring sammen med 2 frivillige hjælpetrænere.
Der er 14-15 frivillige hjælpetrænere, som alle
har deltaget i et kursusforløb med Mats Björkman
fra Idrætsskolerne Ikast som underviser. Et kursus
som gør, at vi er godt rustet til at tage imod endnu
flere nye medlemmer.

V

GOLFENS DAG af Charles Gjørup
gen i år deltog Brande Golfklub i den landsdækkende Golfens Dag, som fandt sted søndag d.
19. april 2015.
Dagen startede med »Bagagerumsmarked«, hvor
der desværre ikke var ret mange, som ønskede at
købe en stand, men al begyndelse er svær.
Derefter havde 14 gæster taget imod tilbuddet om at afprøve golfspillet:
Først til lidt info i klubhuset, derefter på træningsanlægget og afsluttende med en puttekonkurrence på den lille green ved klubhuset.
- Flere af gæsterne meldte sig efterfølgende til
begynderforløbet og er nu godt i gang.
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NYE MEDLEMMER???
Onsdag d. 06. maj 2015 havde Brande Golfklub
besøg af 30 friske piger og drenge fra Dalgasskolen (se ovenfor). De fik 3 timers undervisning i
bl.a. udslag og puttning. - Tak for besøget ...

- Så kære medlemmer af Brande Golfklub,
kender I nogen, som kunne have lyst til at
gå til golf, er vi klar!!!
Et prøvemedlemskab kører over 3 måneder, og
man er velkommen til at træne alle 3 gange om
ugen. - Derudover er der selvtræning ligeså ofte,
man har lyst.
Fra begynderudvalgets side skal der lyde en stor
tak til alle frivillige hjælpetrænere. - Ligeledes tak
til alle mere erfarne medlemmer, som hver uge
kommer til onsdagsmatcherne, og som med stor
tålmodighed guider nybegynderne igennem.
Jonna Zacho Daugaard
Formand for begynderudvalget

Kl. 13 var der
spil »Golf med
en ikke-golfer«,
og det var som
altid en stor
succes.
- Denne gang med 40 deltagere, som spillede de
første 9 huller på 18 huls banen.
Efter matchen var der grillmenu og præmieoverrækkelse i det smukke forårsvejr på terrassen. Alt
i alt en god dag, som forhåbentligt på sigt skaffer
Brande Golfklub nogle flere nye medlemmer.
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Dette sker bl.a. i
form af den rådgivning og service,
som DGU’s HandiGolfkonsulent kan
tilbyde klubber og
spillere samt via
samarbejdet med
DHIF’s golfudvalg.

HandiGolf-begrebet dækker dels golf for fysisk- og
synshandicappede spillere (ParaGolf) samt aktiviteter for spillere med udviklingshandicap / intellektuelt handicap ligesom f.eks. Special Olympicsspillere.
Golf kan spilles næsten uanset funktionsnedsættelse, og der spilles med nogle få lempelser efter
helt almindelige golfregler. Golfsportens eget handicapsystem giver de aktive en unik mulighed for,
at handicappede og ikke-handicappede kan spille
sammen på stort set lige vilkår.
Kamma Bundgaard
HandicapGolf-udvalget
Café 19
arin er kommet godt i gang, og der er aftalt
åbningstider hver dag i hovedsæsonen.
Vi håber, at alle medlemmer vil bakke op om Café
19 samt benytte sig af de gode tilbud, som der
tilbydes.
»Det store Kagebord«, som blev afholdt søndag
d. 15. marts, blev en stor succes. - Omkring 70
personer mødte op og fik en rigtig god oplevelse.
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karins
kagebord

Der vil komme flere aktiviteter i løbet af sæsonen
- så husk at holde godt øje med hjemmesiden.

Fødselsdage mm.: Skal du holde fødselsdag eller
lignende, har du mulighed for at booke lokalet. Du
kan altid kontakte Karin og få lavet en aftale.
Mødeaktivitet: Det er ligeledes muligt for virksomheder, foreninger m.fl. at afholde mødeaktivitet i
Café 19. Det kan være halv- eller heldagsmøder
med AV-udstyr og forplejning.
Jette Skott Kristensen
Formand
FRIVILLIGHEDSGRUPPER
om de fleste sikkert allerede har bemærket, er
der kommet rigtigt godt gang i Frivillighedsgrupperne!
Gruppen »P-pladser og Træningsanlæg« har
knoklet med at få ryddet ukrudt, afstukket kanter
og støvsuget kalk væk fra udslagsmåtterne osv.
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Evald
christensen
og Ole møbjerg
I aktion på
udslagsbanen
Endvidere har de renset tagrender på bag-rum og
er begyndt med at rydde ukrudt i bedene på den
store P-plads. Super godt arbejde!
Gruppen »Banen« har rengjort skilte, pæle,
afstandsmarkeringer og bænke samt givet sidstnævnte olie. Derudover har en flok - i samarbejde
med greenkeeperne - været i gang med at ordne
bunkerkanterne. Alt sammen noget, som er
blevet rost meget af alle!
Gruppen »Klubhus« har lavet store forårsrengøring i klubhuset, hvor alt blev gået igennem:
Pudset vinduer (der er mange), aftørret stole,
borde, vægge osv. - Og har i det hele taget gjort
det rigtigt lækkert!
Gruppen »Baneservice« er som altid meget
selvkørende og har i år gjort lidt ekstra ud af at
servicere gæster og medlemmer ude på banen. Og
vi er sikre på, at alle nyder, når der kommer en
baneservice-buggy forbi til en lille hyggelig snak.
Udover Frivillighedsgrupperne er der naturligvis
også alle de øvrige frivillige, som tager del i at få
klubben til at fungere - såsom de nedsatte udvalg / Klubber-i-klubben mm. - Også her bliver der
ydet et kæmpe stort stykke arbejde!
- Vi er meget stolte af de mange frivillige, som
lægger store ressourcer i vores klub til glæde og
gavn for os alle - STOR TAK for det!
Charles Gjørup
Ansvarlig for Frivillighedsgrupperne
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HANDICAPGOLF
andicapGolf-Afdelingen i BGK arbejder i øjeblikket på at afholde en turnering i Brande
lørdag d. 12. september 2015 for handicappede og
klubmedlemmer.
Dansk Golf Union samarbejder med Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) på at udvikle HandiGolfen i Danmark og skabe bedre rammer for golfspillere med både fysiske og udviklingsmæssige
handicap.
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NYT FRA MENS SECTION
ens Section er kommet godt i gang med sæsonen, og i skrivende stund har vi spillet 7
torsdagsmatcher.
- Indtil nu er vi 50 medlemmer i Mens Section,
men har plads til endnu flere ...

M

♦ og er du mand
♦ mindst 21 år
♦ og har du et handicap på 36 eller derunder
... så tilmeld dig i GolfBox til en af vores matcher,
hvor du er mere end velkommen.
Ud over golfen arrangerer vi fællesspisning efter
hver match, og i det hele taget er den sociale omgang med hinanden en yderst vigtig del af vores
»Klub-i-klubben«.
Årets første pokal er allerede kommet i hus, da
vi torsdag d. 07. maj havde besøg af Gyttegård
Mens Section, som blev sendt hjem med et markant nederlag.

KOMMENDE TURNERINGER
nden sommerferien er der følgende turneringer,
som vi håber, mange vil støtte op omkring:

I

2. pinsedag - mandag d. 25. maj
Sponsor: Altibox
Spilleform: BestBall / Stableford / par
Udvalgsturnering - fredag d. 12. juni
(Kun for udvalgs- og frivillighedsgruppemedlemmer)
Sponsorer: Faxe Kondi (Royal Unibrew) og BGK
Spilleform: Stableford / Single
NB: Særskilt invitation udsendes ...
PinkCup - lørdag d. 13. juni
Sponsorer: Kræftens Bekæmpelse m.fl.
Spilleform: Stableford / Single
Midsommermatch - lørdag d. 20. juni
(Kun for fuldtidsmedlemmer af Brande Golfklub)
Sponsor: MidtAu2
Spilleform: BestBall / Stableford / par

MS-vinderne d. 07. maj 2015: Fra v.: Tommy Andersen
(holdvinder), Kenneth Råbjerg (holdvinder), Torben B.
Nygaard, Charles Gjørup, Niels Baldur, Bent »BC«
Christensen, Anders Quist Hermann, Steffen Skovgård
Andersen og Christian Mygh

Nærmere informationer om de forskellige turneringer kommer løbende på hjemmesiden,
ligesom der udsendes info via GolfBox.
- VEL MØDT ...

Vi håber at fortsætte stilen sæsonen ud, da vi til
oktober på hjemmebane spiller mod Give, Jelling
og Gyttegård om det traditionsrige og ærefulde
Ruder Cup-trofæ.
Der er indgået aftale med Christian Hostrup om
en Mens Section-tøjkollektion til en yderst attraktiv
pris. - Så fremover bliver vi måske nemmere at
kende på golfbanen.
Vi forsøger kontinuerligt at lave initiativer, der
gør det attraktivt at spille Mens Section.

MØDE MED BANEEJER M.M.
estyrelsen har aftalt kvartalsmøder med baneejer. Det første møde har været afholdt, og
der blev det aftalt, at der plantes bøgehæk langs
terrassen mod hul 18. - Ligeledes skal der etableres et lynafledende læskur i området omkring hul
14 og 15. Arbejdet er igangsat.
- Baneejers vedligeholdelse af arealerne omkring
hullerne i vinterhalvåret samt indkøb af nye maskiner sikrer, at vi har en flot og attraktiv golfbane.
Men ... det gør det ikke alene. - For uden alle jer
frivillige, der yder en ekstraordinær indsats, ville
Brande Golfklub ikke være den samme.
- En kæmpe STOR TAK til alle.

Blandt kommende aktiviteter kan nævnes:
Udflugt til Juelsminde Golfklub, venskabsmatcher
mod Give MS, Jelling MS og Ladies Section samt
flotte præmier til vores matcher. - Desuden spiller
vi en gennemgående tættest-på-hul-konkurrence,
hvor en heldig vinder kan løbe afsted med et gavekort på 5.000 kr. til ProShoppen.
Der er så mange gode argumenter for at spille
med i Mens Section. Og hvis du ikke allerede er
medlem, hvorfor så ikke starte på torsdag?
- God fornøjelse med golfen derude ...
Anders Quist Hermann
På vegne af Mens Sections bestyrelse
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Vi håber at se rigtig mange af jer til Midsommermatchen lørdag d. 20. juni 2015. Her vil konceptet
fra sidste års jubilæumsmatch blive videreført.
Formålet er at holde en match for medlemmer af
Brande Golfklub med fokus på det gode, sociale
samvær kombineret med glæden ved golfspillet.
- Fortsat god golfsæson!
Jette Skott Kristensen
Formand

Redigeret af EJ 130515

Foto: Anders Quist Hermann

Sving Kommunen Sammen - lørdag d. 04. juli
(Kun for fuldtids- og fleksmedlemmer af Brande,
Ikast og Tullamore Golfklubber)
Sponsorer: Diverse
Spilleform: Stableford / Single

