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ÅÅ 
rets klubmesterskaber blev i år afholdt 19.-20. 

september (3 uger senere end tidligere år).  

Vejret var fint, og der var en rigtig god stemning.  

Se i øvrigt flere billeder på Facebook. 

Der deltog i alt 59 friske spillere i 8 forskellige 

rækker, hvor Juniordrenge og Herrer spillede over 

54 huller, mens de resterende rækker spillede over 

36 huller. 

 

BGK’s KLUBMESTRE 2015 

Juniorpiger  ................  Olivia Mikkelsen (169 slag) 

Juniordrenge  .....  Allan Schmidt Hansen (259 slag) 

Damer  ..  Anne-Mette McKeith Sørensen (176 slag) 

Herrer  ....................  Michael Pedersen (224 slag) 

Midage herrer  ...  Anders Quist Hermann (157 slag) 

Old Boys  .................  Niels Vestergaard (191 slag) 

Veteran Damer  ...... Kamma Bundgaard (173 slag) 

Veteran Herrer  .....  Asger Søndergaard (179 slag) 

 

FF inalerne i årets hul-

spilsturnering blev 

afviklet søndag den 30. 

august 2015: 

 

VINDER DAMER 

Anne-Mette McKeith  

Sørensen 

Resultat: 5&4 

Runner up: Kirsten Storm 

 

VINDER HERRER - Allan Schmidt Hansen 

Resultat: 19. hul 

Runner up: Carsten Holt 

 

- STORT TILLYKKE TIL ALLE!!! - 

BEGYNDERUDVALGET 

DD er har i år været en flot tilgang af nybegyn-

dere og dermed en stor interesse for at tage 

»Golfkørekortet«. 

Vi vil vente med at sætte antal på, da vi stadig 

er i gang med nye prøvemedlemmer. 

- En ny generation er 

i gang, og de er fan-

tastiske til at tage 

kammeraten med.  

- De er dygtige og får 

hurtigt fat i spillet. 

 

I år har vi kørt løben-

de tilmelding, hvilket, 

jeg personligt tror, 

har været med til at 

tiltrække nye med-

lemmer, så man ikke 

behøver vente, til et 

nyt hold starter op. 

- Vi kan kun være tilfredse i Begynderudvalget. 

 

Jonna Zacho Daugaard 

Formand for Begynderudvalget 

 

 

 

MEDLEMSMØDE 

TT orsdag d. 5. nov. 2015 afholder Brande Golf-

klub et medlemsmøde, hvor Mats Björkman 

fra ISI (Idrætsskolerne Ikast) vil føre os igennem 

en spændende aften. 

- I vil senere modtage invitation til dette møde, 

men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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Klubmestre 2015 fra v.: Kamma Bundgaard, Anne-Mette McKeith Sørensen, Anders Quist Hermann, Michael Pedersen, 

Asger Søndergaard, Olivia Mikkelsen, Allan Schmidt Hansen og Niels Vestergaard 

Nybegyndere 

i »dyb« 

koncentration! 
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HANDIGOLF 2015 

HH andicapGolf-afdelingen i Brande Golfklub af-

viklede lørdag d. 12. sept. HandiGolf 2015, 

hvor både handicappede med handicapstatus og 

ikke-handicappede dystede sammen i en fælles 

turnering. 

Der deltog i alt 34 spillere fra hele landet. Yngste 

deltager var 10-årige William Feddern Krag fra  

Silkeborg Ry Golfklub, som havde sin debut i   

HandiGolf-verdenen og spillede sig til 1. pladsen. 

Handicap er nøgleordet i golfsporten, 

og som er et udtryk for den enkelte 

spillers styrke. Men det kan også forstås helt bog-

staveligt, hvilket Brande Golfklub kunne bevise ved 

den netop afholdte HandiGolf-turnering. 

Dansk Golf Union og Dansk Handicap Idrætsfor-

bund har løbende kontakt med ca. 100 spillere 

rundt omkring i landets golfklubber. 

Arrangørerne af HandiGolf 2015 i Brande Golf-

klub, Knud Erik Pedersen og Kamma Bundgaard, 

kan se tilbage på en helt fantastisk dag - en smuk 

og velplejet bane, fantastisk dejlig mad og sidst, 

men ikke mindst en minderig dag. 

En ikke-handicappet deltager udtalte: »Der op-

stod hurtigt et kammeratligt forhold mellem spil-

lerne, og flere gav udtryk for, at de glæder sig og 

ser frem til samværet i 2016«. 

Det er livsbekræftende at opleve fysisk/psykisk 

handicappede, som er så glade for livet og se, hvor 

fantastiske de er til at sende den lille hvide bold 

afsted - hver med deres handicap. Det være sig 

ben-, hånd-, arm-amputerede, halvsidig lammelse 

m.m. 

Næste store event er DGU’s DM i HandiGolf, som 

spilles i Roskilde 3.-4. oktober 2015, hvor der for 

første gang skal kåres officielle DGU-mestre i  

HandiGolf. 

- Jesper Hviid (udviklingskonsulent i DGU og 

Dansk Handicap Idræts-Forbund) fortalte kort om 

arbejdet med HandiGolfen, bl.a. at Danmark råder 

over nogle af verdens bedste HandiGolf-spillere. 

Det drejer sig blandt andre om den regerende 

europamester Stefan Mørkholt fra Gyttegård Golf 

Klub med et handicap på 0,8 samt den regerende 

verdensmester Mette W. Lynggaard fra Skjolde-

næsholm Golfklub med et handicap på 3,5. 

- Mette deltog i HandiGolf-turneringen d. 12 sept. 

Brande Golfklubs formand Jette Skott Kristensen 

fik overrakt et certifikat af Jesper Hviid fra DGU /

DHIF, og som tilkendegav, at 

Brande Golfklub har opfyldt 

DGU’s og DHIF’s krav til HAN-

DICAPVENLIG GOLFKLUB. 

- Brande Golfklub er nummer 

tre i landet, der har modtaget 

certifikatet. - Gyttegård GK og 

Odense Eventyr GK blev også 

certificeret i 2015. 

Det har været hele arbejdet 

værd for Knud Erik Pedersen 

og undertegnede, hvilket har givet os begge så 

meget positiv respons. - Vi glæder os allerede til 

HandiGolf 2016. 

Kamma Bundgaard 

HandicapGolf-udvalget 

 

LADIES SECTION 

SS æsonen går nu på hæld. Indtil nu har vejrgu-

derne ikke været i det bedste tirsdagshumør. 

Det har nok bevirket, at det gennemsnitlige delta-

gerantal i matcherne har været lavere end tidligere 

år. 

I år gik udflugten til Viborg. Der var 15 deltagere. 

Matchen om »Skovtrolden« blev spillet i Give. Vi 

var 18 håbefulde spillere, men vi måtte bøje os for 

Give. Næste års match foregår i Jelling. Det er lige 

en bane, der passer os?!  

Vi samler - traditionen tro - ind til kampen mod 

brystkræft og har indsamlet ca. 20.000 kr. - Dette 

er sket dels ved den afholdte forårsmatch, dels 

ved aflevering af puttepenge, og endelig måtte vi 

en dag betale for at have vores køller med til mat-

chen. 

August måned bød på store udfordringer, dels 

skulle vi til Trehøje og afholde årets match. Her får 

vi ALTID klø - det var dog noget mindre end tidli-

gere. De var da også nogen flere end os, så kan de 

jo nemt klare sig. 

Sidste tirsdag i august bød på den årlige fight 

mod Mens Section. Det var en hyggelig aften, og 

herrerne boltrede sig rigtig med at skyde over træ-

er og lave birdies i stribevis. Også her måtte ladies 

bøje sig, men der var kamp til stregen.  

5.-6. september var vi på den årlige weekend-

tur, der gik til Brundtland Golfcenter. 

- Aftenlyset er ved at svinde, 

og vi må snart takke af for i år. 

Der er generalforsamling for LS 

tirsdag d. 6. oktober, og tradi-

tionen tro slutter vi af med en 

god gang suppe og debat om 

det kommende år. 

 

Kirsten E. Pedersen 

LS Captain 
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MENS SECTION 

5656 spillere har i år prøvet kræfter med Mens 

Section, men vi har stadig plads til flere. 

Den officielle turnering er dog ved at være slut for 

i år, men hvis du endnu ikke ved, om MS er noget 

for dig, er du velkommen til at komme forbi næste 

forår og prøve kræfter med andre herrespillere fra 

klubben, inden du beslutter dig for at være fast 

deltager. Du skal blot leve op til følgende 3 krav: 

• Du er mand 

• Mindst 21 år 

• Handicap på 36 eller derunder 

Vores matcher findes - som alle andre matcher - i 

GolfBox. 

Siden sidst, hvor vi kunne berette om en sejr 

over venskabsklubben fra Gyttegård, er det også 

blevet til en sejr over Give på hjemmebane.  

De lokale damer fra Ladies Section måtte ligeledes 

erkende, at Brande Golfklubs MS i år har et særde-

les stærkt mandskab. 

- Vi ser derfor meget frem til, at vi til sæson-

afslutningen lørdag d. 3. okt. skal spille Ruder Cup 

på hjemmebane mod Gyttegård, Give og Jelling. 

Det er ikke tidligere lykkedes at hive pokalen 

hjem til Brande, men i år er vi fortrøstningsfulde 

og tror på, at det sker. 

Hvis alt dette har fanget din interesse, så kom 

og spil med os. - Som før nævnt, har vi altid plads 

til flere. 

Michael »LP« Pedersen 

MS Captain 

SENIORKLUBBEN 

NN år man skal evaluere over golfsæsonen 2015, 

betyder det, at sommeren er forbi. Nu synes 

vi ellers, den lige er begyndt, men vi kan håbe på 

et godt efterår. 

En god sæson har vi i hvert fald haft i senior-

klubben.  Vi har 129 betalende medlemmer i år. En 

del nye, men også lidt frafald i den anden ende. 

Det er medlemmer, der trofast møder frem onsdag 

efter onsdag - og næsten uanset vejret! 

Vi har været heldige at få banen blokeret nogle 

timer om onsdagen. Det har gjort spillet så meget 

lettere for os. Nogle af 9-huls spillerne går nu ud 

på bag-9. Det hjælper også med. 

Stor tak til golfklubbens bestyrelse for det, vi 

hjælper jer gerne en anden gang. 

Der har været afholdt nogle udflugter for både 9- 

og 18-huls spillerne med rigtig god tilslutning. 

Vores 2 dages tur til Farsø igen i år samlede 34 

personer. Vi havde den bedste tur, man kunne 

tænke sig - med høj sol og humør hele vejen igen-

nem. Tak for det til deltagerne ...! 

Vi har haft en fælles frokost i starten af året og 

en grillaften i juni i klubhuset med 65 deltagere     

- god fest!! 

9-huls spillerne spiser sammen én gang om måne-

den - godt for dem og godt for Café 19.  

OBS: Vi skal huske at bruge vores café, man får 

den bedste forplejning, man kan tænke sig der. 

Stor ros til bestyrelsen med Jette Skott i spidsen 

for det kæmpe arbejde, de gør med at drive golf-

klubben. Også tak til Begynderudvalget som føde-

kæde til »Klub i klubberne«. 

 

Tak til ... 

... greenkeeperne for den ualmindeligt flotte bane, 

vi har i Brande - og med god hjælp fra alle de fri-

villige. Vi kan ikke rose dem for meget. 

... Christian for træning og butikken - plus alt det 

løse. 

... Ellen Julsgaard for hjemmesiden i seniorklub-

ben. Når det har været gennem Ellen, er det i or-

den! 

MANGE tak til Karin og pigerne i Café 19 - det er 

stedet, vi alle kan være stolte af. 

 

Og selvfølgelig tak til mit eget udvalg - det 

tror jeg er det bedste i klubben! 

 

Ellen Andreasen 

Seniorudvalgsformand 

Vinderne over Give MS d. 25. juni 2015: Fra v: Arne 
Plough Jørgensen, Ivan Larsen, Ib Møller Pedersen, Ivan 
Hussak, Charles Gjørup, Michael Olsen, Steffen Skovgård 
Andersen, Martin Haarup Mortensen, Børge Andresen. 
Siddende på knæ med pokalen: Michael »The Captain«. 
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Seniorgolf onsdag d. 09. sept. - en smuk efterårsdag ...! 
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JUNIORAFDELINGEN 

SS æsonen er ved at være slut for vores juniorer, 

hvor flere har deltaget i forskellige turnerin-

ger, og alle har klaret sig rigtig godt. 

Vi har haft 4 tilmeldt JDT (Junior Distrikts Tour) i 

år: Christian, Dorthea, Olivia og Allan. JDT er en 

turnering for drenge og piger med handicap under 

26,4. Turneringen spilles over 5 runder, hvor piger 

og drenge spiller i samme række. 

Der er 30-40 i hver række.  

Christian fik en samlet 8. plads  

i U14-rækken og Olivia en samlet 

1. plads i U16-rækken. 

- De 8 bedste i hver række går 

videre til et 3-dages arrangement  

Super Cup,  som spilles i efter-

årsferien. Her spiller distrikterne 

mod hinanden som i Ryder Cup. 

Christian og Olivia repræsenterede Brande Golf-

klub ved Aon Short Game landsdelsfinale, som 

blev afviklet i Give. Her gik Olivia videre til lands-

finalen i Odense, hvor hun fik en 3. plads. 

- Christian, Dorthea, Olivia og Allan repræsente-

rede Brande Golfklub ved Aon Junior Cup lands-

delsfinale, som blev spillet i Randers Fjord Golf-

klub. Christian fik en 5. plads, Allan en 4. plads,  

Dorthea en 3. plads og Olivia en 1. plads. Dermed 

kvalificerede hun sig til landsfinalen i Ebeltoft,  

hvor hun desværre ikke kunne deltage i finalen.   

Brande Juniorafdeling har igen i år haft et godt 

samarbejde med Juniorafdelingerne i Give og 

Åskov. Vi har sammen afholdt Hedeslaget, som er 

en turnering over 3 runder - én i hver klub. 

Derudover har klubbernes sommer camp været 

åben for alle i de 3 klubber, hvilket har været en 

stor succes, og mange deltog i alle 3 camps. 

 Yderligere har klubberne indgået en fritspils-

aftale, hvor juniorerne frit kan spille i de 3 klubber. 

Dette har resulteret i nogle gode venskaber. 

 

Vores MikroJuniorer har været super!!! 

- Møder talstærkt 

op til lørdagstræ-

ning og er næste 

år mere eller min-

dre klar til den 

store bane. Så tag 

godt imod dem, 

når I møder dem 

derude. 

Som noget nyt i 

år blev der afholdt 

klubmesterskab 

for MikroJuniorer 

på par3-banen. Her blev Victor klubmester - stort 

tillykke til ham. 

Jette Skott Kristensen 

Formand for Juniorafdelingen 

INFO FRA BESTYRELSEN 

CC hristian Hostrup stopper som PRO: Bestyrelsen 

i Brande Golfklub og Christian Hostrup er ble-

vet enige om at opsige samarbejdet iht. ansættel-

seskontrakt og samarbejdsaftale. 

- Christian fortsætter sit arbejde i 

klubben i opsigelsesperioden. 

Efter 13 år som PRO i Brande Golf-

klub stopper Christian Hostrup med 

udgangen af marts 2016. 

Christian startede som PRO i Brande Golfklub i 

2003 og har gennem årene drevet shoppen og haft 

ansvaret for træningen af både nybegyndere og 

trænede golfere. 

Derudover har Christian arbejdet med nye initia-

tiver og sponsorater - alt med det formål at skabe 

gode rammer for medlemmerne i Brande Golfklub. 

Vi ved, at Christian har værdsat hver en dag i 

klubben, men alt har sin tid, og nu er tiden kom-

met, hvor der skal ske noget nyt.  

Vi takker Christian for mange års samarbejde og 

ønsker ham held og lykke fremover. - Samtidig 

håber vi også i fremtiden at se Christian i klubben. 

 

Efterårs- og vinteraktiviteter i Café 19  

Der arbejdes i øjeblikket på et program med flere 

aktiviteter i efteråret og vinteren 2015/2016 i Café 

19. 

- Vi håber, I alle vil bakke 

godt op om aktiviteterne og 

hjælpe os med at udbrede 

kendskabet til alle - også 

til ikke-golfere. 

På aktivitetsplanen har vi på 

nuværende tidspunkt følgen-

de arrangementer: 

Søndag d. 18. oktober  .....  Stort Ta’ selv kagebord 

Fredag d. 30. oktober  .......................  Halloween 

Tirsdag d. 10. november  ...............  Mortens Aften 

 

- Endvidere juletræsfest for børn og børnebørn, 

foredrag, pigeaften, fastelavnsfest m.m. 

Derudover er Café 19 altid parat til at holde din 

fødselsdag eller andre fester (ikke bryllupper og 

konfirmationer). 

Virksomheder kan afholde ½- eller heldagsmøder 

med fuld adgang til internet, fuld forplejning og alt 

AV-udstyr. 

Selvfølgelig vil der også være golfaktiviteter hen 

over efteråret og vinteren, hvilket dog afhænger af 

vejret. - Og der resterer endnu 3 åbne turneringer. 

 

Kryb-i-ly-hus  

Der arbejdes på at få etableret et Kryb-i-ly-hus 

med lynafleder. Det forventes at stå færdigt inden 

udgangen af 2015. 

 

Info fra bestyrelsen fortsættes på side 5 ... 

Tillykke Olivia 

Superseje MikroJuniorer 

og hjælpetræner Jan Binzer 
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... Info fra bestyrelsen - fortsat fra side 4. 

 

Banen og de nye maskiner 

Det var med stor glæde, at vi i vinteren 2014/ 

2015 kunne anskaffe nye maskiner. 

Udover at maskinerne var nedslidte, så skulle 

anskaffelsen også være med til at sikre, at Brande 

Golfklubs bane fremstår godt og skaber glæde for 

vores egne medlemmer samt for de gæster, som 

besøger banen.  

En af de måder Baneudvalget arbejder på for at 

sikre dette, sker ved udarbejdelse af konkrete ar-

bejdsplaner.  

Der er fortsat forbedringspotentialer, men det er 

vores oplevelse, at vi er på rette vej. Så også i 

sæson 2016 vil baneudvalget og vores greenkee-

pere arbejde målrettet med dette. 

Vi har flere gange i løbet af sæsonen modtaget 

meget rosende ord om standarden på banen, og 

dette image ønsker vi fortsat at forbedre. - Vær 

opmærksom på, at info om banepleje fremgår af 

vores hjemmeside www.brandegolfklub.dk 

 

Udvidet samarbejde Brande-Trehøje 

Pr. 01. sept. 2015 har Brande Golfklub og Trehøje 

Golfklub indgået et udvidet samarbejde under be-

tegnelsen +Golf.  

+Golfkortet giver fri adgang til klubbernes golf-

baner samt deltagelse i alle åbne turneringer på 

den enkelte klubs medlemsvilkår. 

Der arbejdes desuden på, at hver klub afholder 1 

turnering, hvor der kan være fordele for dem, der 

har et +Golfkort. 

Et +Golfkort for 2016 er blevet solgt fra den 1. 

sept. 2015, hvilket har givet mulighed for op til 4 

måneders ekstra spil for samme pris. Se mere på 

hjemmesiden. 

 

Firkløver fortsætter 

Brande Golfklub vil i 2016 fortsat være en del af 

Firkløver-fritspilsordningen. 

Italiensk aften 

Onsdag d. 16. sept. 2015 arrangerede Café 19 og 

WineN’Fun »Italiensk aften« og vinsmagning. 

Arrangementet var 

åbent for alle, og der 

var da også flere ikke 

golfere, som havde 

fundet vej til Brande 

Golfklubs flotte loka-

ler. 

Karin serverede en 

sublim 3-retters itali-

ensk menu, og Søren 

Rasmussen præsen-

terede og serverede 

7 forskellige italien-

ske vine. 

- En dejlig stemning prægede hele aftenen, og 

alle gik hjem i godt humør med minder om en 

uforglemmelig oplevelse. 

 

HUSK at holde øje med Café 19’s arrangements-

program på hjemmesiden. Info udsendes ligeledes 

ifm. hver enkelt aktivitet. SÅ tag manden, konen, 

kæresten, naboen, venner og familie med til flere 

dejlige oplevelser i Brande Golfklub!!! 

 

Frivillige - uden jer ingen klub! 

TAK til alle jer, der frivilligt lægger mange kræfter i 

Brande Golfklub. 

Uden jeres indstilling til foreningslivet og uden 

jeres engagement i klubben, ville Brande Golfklub 

ikke fremstå, som den gør i dag. - I skal vide, at 

det er altafgørende for bestyrelsen,  at vi har jer at 

trække på igennem hele sæsonen. 

I bærer en stor del af æren for, at klubben fun-

gerer godt, banen fremstår flot, og Brande Golf-

klub er et dejligt sted at besøge. Det er fantastisk, 

at et enkelt opkald til en af jer er med til at sikre, 

at alt i sidste ende falder på plads. 

 

Tak til de ansatte i Brande Golfklub 

Brande Golfklub er en forening med mange aktivi-

teter. Men det er ikke blot en forening, det er også 

en arbejdsplads for de ansatte. 

- Bestyrelsen vil gerne takke alle ansatte, som 

hver dag yder en stor indsats for, at det hele skal 

køre godt og smertefrit for både medlemmer og 

gæster. 

Vi er så småt i gang med at kigge på den kom-

mende sæson, og vi håber og regner med, at der 

næste år vil være mindst ligeså meget aktivitet i 

Brande Golfklub. 

- Så også i 2016 bliver der nok at se til, men der 

er i dette efterår heldigvis endnu mange gode golf-

dage tilbage til golferne. 

Jette Skott Kristensen 

Formand 
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Søen ved hul 15 en flot augustdag med åkander og siv 
- smukkere bliver det vist ikke ...?! 
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