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Klubmestre 2016 - fra v.: Bent Christensen, Charles Gjørup, Anders Quist Hermann, Anne-Mette McKeith Sørensen,
Cecilie Ludvigsen, Jonna Daugaard og Kasper Housted.

Å september. Vejret var fint, og der var en rigtig

rets klubmesterskaber blev i år afholdt 17.-18.

ELITE-AFDELINGEN
ret begyndte med at modtage vores nye pro,
Jesper Skoubo Kjeldsen, og i samarbejde med
ham at få planlagt årets træninger.
Siden marts har vi trænet om mandagen, og vi
fandt ret hurtigt ud af, at vi var alt for mange til,
at Jesper kunne nå rundt om os alle til hver træning. Derfor blev træningen splittet op således, at
både damerne og herrerne trænede hver anden
mandag.
- For klubbens turneringshold har det været et
kæmpe »boost« at få en ny træner, og alle spillere
har taget godt imod Jesper.
- Og det er rigtigt »fedt« at få en træner, som
selv prioriterer at spille for holdet og dermed være
forbillede for klubbens spillere - unge som ældre.
Turneringsforløbet er der ikke så meget at sige
til, ud over at herrerne via en 2. plads er rykket op
i 5. division, som er en nyoprettet række fra 2017.

Å

hyggelig stemning.
- Der deltog i alt 55 friske spillere i 7 forskellige
rækker, hvor herrerækken spillede over 54 huller,
de resterende over 36 huller.
Flere billeder kan ses i Galleriet på hjemmesiden
eller på Facebook.
BGK’s KLUBMESTRE 2016
Juniorpiger .............. Cecilie Ludvigsen
Damer .. Anne-Mette McKeith Sørensen
Herrer ...................... Kasper Housted
Midage herrer ... Anders Quist Hermann
Old Boys .................... Charles Gjørup
Veteran damer .......... Jonna Daugaard
Veteran herrer ......... Bent Christensen
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inalerne i årets hulspilsturnering blev
afviklet søndag den 21.
august 2016.

Carsten Holt
Eliteudvalgsformand

VINDER - HERRER
Kasper Housted
Resultat: 3&1
Runner up: Claus Thorn

Olivia og Kasper

- STORT TILLYKKE TIL ALLE!!! -
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VINDER - DAMER
Olivia Mikkelsen
Resultat: 6&4
Runner up: Kirsten Storm

RESTERENDE TURNERINGER I 2016
Søndag d. 09. okt. kl. 10:00 ................. Best Ball
Sponsor: Albani-Schiøtz
Lørdag d. 29. okt. kl. 11:30 ....... Scotch Twosome
Sponsor: Kvickly Brande (Andematch)
Søndag d. 27. nov. kl. 10:00 ................ Best Ball
Sponsor: Bravo Tours (Gløggmatch)

Foto: Erik Lauritzen
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Glade vindere fra årets HandiGolf-turnering.

RESULTATER FRA HANDIGOLF-TURNERINGEN
Vindere (spillere med fysisk / psykisk handicap)
1. Christian Strøm, Fredensborg ................ 37 p.
2. Flemming Rasmussen, Birkemose ........... 37 p.
3. Vagn Holm, Dejbjerg ............................ 36 p.
4. Simon Wada Klaris, Tullamore ............... 32 p.
Vindere (spillere uden handicap)
1. Henning Sand, Brande Golfklub .............. 41 p.
2. Ivan Henriksen, Brande Golfklub ............ 37 p.
3. Ib Møller Pedersen, Brande Golfklub ........ 36 p.
4. Ove Berg, Brande Golfklub .................... 36 p.
Holdkonkurrencen blev vundet af:
Stinna Rode-Jepsen, Simon Wada Klaris, Ib Møller
Pedersen og Asger Kristensen med 89 points.
Der er måske en del, der spiller almindelig klubgolf, og som ikke tænker på, at de kan deltage i
HandiGolf-turneringen? - Til dem vil vi gerne sige:
I skal være velkomne til at deltage og få en dejlig
oplevelse både spillemæssigt og socialt.
- Tak til alle frivillige, som var med til at gøre
denne dag fantastisk og til Café 19 for utroligt dejlig mad og super service.
Kamma Bundgaard
På vegne af HandiGolf-Afdelingen

LADIES SECTION
æsonen startede 29. marts, og året har budt
på kulde, torden, sne og hagl. Men endelig den
03. maj skinnede
solen, hvor der
mødte 30 ladies
op og lagde liv og
sjæl i kampen om
den »pinke« bold.
- Dagens match
blev afsluttet med
ristaffel og modeshow v/Jesper.
- Efter fremvisningerne var der
stor købelyst, så
alt i alt blev det
Kirsten (the captain)
en god dag for
redder den »pinke« bold!
såvel ladies som
for pro’en.
Ladies Section har i år valgt at tilbyde træning til
medlemmerne. - På opstartsdagen den 29. marts
introducerede Jesper det kommende træningsprogram. Tilbuddet omfattede 3 x træning (1 formiddagstræning og 2 eftermiddagstræninger) på tre
torsdage i april. 30 ladies deltog hver af de tre
torsdage, og alle var glade og tilfredse med tilbuddet.
Ud over at træne vil ladies gerne shoppe, og det
har der været god mulighed for bl.a. hos Ayoe’s i
Ejstrupholm, hos Jesper Pro og senere på måneden hos Paw sko i Herning. - Alle tre er sponsor for
Ladies Section.
Lørdag den 7. maj var vi på udflugt til Vejen med
sol og sommer.
Den 24. maj afvikledes matchen mellem Jelling,
Give og Brande om Skovtrolden på Jellings dejlige
bane. - Formen var i orden, men rakte ikke til en
sejr.
Tirsdag den 14. juni blev der afholdt Pink Cup,
hvor der deltog 46 spillere. Der er indsamlet ca.
17.000 kr. til kampen mod brystkræft.
August måned bød på match mod Trehøjes piger
og Brandes Mens Section. Vores modstandere tog
veltilfredse hjem, men piger - nu sidder kampråbet
lige i skabet!!!
Årets weekendtur gik til Hjarbæk Fjord Golfcenter. En dejlig og flot bane, og vejret var perfekt.
Spillet gik derudad om lørdagen - dog ingen »hole
in one«, selvom der blev satset til den store guldmedalje. - Søndag var resultaterne nedadgående,
men som sædvanlig havde vi en super tur, og alle
fik flotte præmier.
Nu lakker golfsæsonen mod enden og afsluttes
den 4. oktober med en 9 hullers match og efterfølgende generalforsamling.
Vi har haft en god sæson, og vi trives godt i hinandens selskab.
- Tak for i år, vi glæder os til sæson 2017.

S

Kirsten E. Pedersen
LS Captain
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HANDIGOLF 2016
andicap er nøgleordet i golfsporten som et udtryk for den enkelte spillers styrke. Men det
kan også forstås helt bogstaveligt, hvilket Brande
Golfklub beviste ved atter i år at afvikle en HandiGolfturnering.
- Denne særlige turneringsform holdt sit indtog i
Brande Golfklub i august 2008. Siden 2014 har det
været en åben turnering, hvor såvel spillere med
et fysisk / psykisk handicap som spillere uden har
kunnet dyste sammen i en fælles turnering.
Det er en fantastisk oplevelse, den glæde der er
ved denne turnering, hvor der lørdag d. 20 august
deltog 36 spillere - dels HandiGolf-spillere fra hele
landet dels klubmedlemmer.
Vejret var lidt drilagtigt, men det forhindrede
ikke højt humør. Det blev en livsbekræftende dag,
hvor det med al tydelighed blev understreget, at
golf er for alle, også selv om man er blevet ramt af
sygdom eller uheld, der begrænser den fysiske
udfoldelse.

MENS SECTION
æsonen er ved at gå på hæld, og
Mens Section i Brande Golfklub har
endnu engang haft et fantastisk godt år
med mange deltagere til vores torsdagsmatcher, masser af mandehørm og hyggelige timer.
I år har vi haft i alt 59 medlemmer
med et gennemsnit på 29 spillere pr.
match, men vi har plads til mange flere.
Når sæsonen starter igen torsdag den
30. marts 2017, så mød op og oplev den
hyggelige stemning.
- Vi har gennem sæsonen haft flere
gæster fra andre klubber - og ord som:
»Bare vores herreklub var lige så velorganiseret« og »Jeg har aldrig været med
til en klub-i-klubben med så meget god
karma som her« er faktisk direkte citeret
Årets samlede vindere - fra v: Anders Quist Hermann (vinder A-rk.),
fra et par stykker af vores gæster. Det vil
Christian Mygh (vinder B-rk.), Ib Møller Pedersen (årets putter A-rk.)
vi naturligvis også gerne vise dig.
og Kurt Madsen (årets putter B-rk.)
- Så prøv at møde op til én af vores
torsdagsmatcher næste år!
En del af traditionen er, at vi møder vores ven(sponsoreret af KjeldsenGolf ApS) og på hul 18
skabsklubber fra Give, Gyttegård og Jelling i løbet
»Vind en maler for en dag« (sponsoreret af Maleraf sæsonen. Desværre formåede vi i år kun at senmester Kurt Madsen).
de Jelling hjem med et nederlag, men det gør vi
- Begge »tættest-på-præmier« blev vundet
bedre til næste år. Vi skiftes også til at være væraf Bent Christensen. Hvor heldig har én mand
ter for en match mod Ladies Section, og igen i år
lov til at være ...???
var vi så ubeskedne at hjemføre den ærefulde poÅrets vinder af A-rækken blev Anders Quist Herkal og ikke mindst håneretten. - Vi glæder os til
mann, og vinder af B-rækken blev Christian Mygh.
næste års invitation fra Ladies Section!
Årets putter i A-rækken blev Ib Møller Pedersen,
I år har vi for første gang forsøgt os med en udmens årets putter i B-rækken blev Kurt Madsen.
landstur for Mens Section. I maj måned var vi 22
- Tillykke til vinderne!
spillere i Tyskland på Gut Apeldörs fantastiske
golfanlæg. Turen blev så stor en succes, at vi alleEr du mand og medlem af Brande Golfklub samt
rede nu er ved at arrangere en tur igen i 2017.
fyldt 21 år i 2017, kan sådan en hyggelig og spænI øvrigt tak til Henrik Jensen for det store arbejde
dende herreklub da kun være noget for dig?
med at arrangere turen.
- Som før nævnt har vi plads til flere, og du er
En af vores traditioner er desuden, at vi har en
meget velkommen (første gang gerne som gæst).
udflugt, hvor vi besøger en spændende bane i
Hold øje med GolfBox i marts 2017 og meld dig til
Danmark, spiller golf og spiser og drikker til den
vores torsdagsmatcher.
store guldmedalje. I år gik turen til Søhøjlandets
Se vores hjemmeside på denne adresse:
Golfcenter, hvor 23 friske »mænner« havde en
http://www.brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/
fantastisk hyggelig dag. Udflugten bliver naturligmens-section
vis også gentaget næste år!
- Som noget nyt åbner vi i 2017 op for en sideEn del af konceptet går ud på, at vi gennem hele
løbende hyggeturnering (C-Rækken), som spiller
sæsonen samler point til en rangliste, som danner
stableford og er for de spillere, der ikke ønsker at
grundlag for udtagelse til Ruder Cup-holdet - en
deltage i »Race to Ruder Cup«. Eller som blot er
årlig match mod Give, Jelling og Gyttegårds Mens
usikre på, hvad Mens Section er og ad denne vej
Sections. Her spiller de 12 bedste A-række spillere
kan sluses ind.
og 6 bedste B-række spillere om verdens grimmeVi håber, at vi med dette initiativ kan nå ud til en
ste, men til gengæld mest ærefulde pokal. Sidste
endnu bredere kreds af medlemmer.
år vandt Brande MS denne pokal for første gang,
I forbindelse med vores generalforsamling d. 22.
så vi ser frem til forsvaret af denne i Jelling den 1.
september tog Ivan Hussak over som captain efter
oktober.
Peter B. Poulsen. Tak til Peter for indsatsen.
- Ud over at vinderne af A- og B-rækken kåres til
Lars Jensen indtræder i Mens Sections bestyrelse
generalforsamlingen, kæmpes der sæsonen igeni stedet for Peter.
nem ligeledes om at blive årets bedste putter.
- Slutteligt vil vi gerne takke vores medlemmer
Endvidere er der to gennemgående konkurrenog ikke mindst vores sponsorer for at gøre Mens
cer, hvor vi med tættest på flaget på hul 3 kan
Section i Brande til Danmarks bedste!
vinde et gavekort på 5.000 kroner til Proshoppen
Mens Sections bestyrelse

Foto: Ivan Hussak
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Jesper Skoubo Kjeldsen
Protræner

BEGYNDER
om altid er man spændt på en ny sæson! Hvor
mange nye prøvemedlemmer kommer der?
Der er pt. 26, som har bestået golfprøven, hvoraf
24 er blevet fuldtidsmedlemmer i Brande Golfklub.
To, som er bosiddende i Silkeborg, har valgt en
golfklub tættere på. Der er stadig nogle, som ikke
er færdige, og som nok ikke når det i år af forskellige grunde. - Andre har valgt, at det ikke lige skal
være nu.
Jeg forventer, at vi får et par medlemmer mere.
Starten var god, men hen over sommeren har der
været for lidt tilgang.

S

Foto: Jonna Daugaard

UNDERVISNING / SHOPPEN
å er min første sæson i klubben ved at lakke
mod enden, og i den forbindelse vil jeg sige
alle medlemmer en STOR tak for modtagelsen i
klubben.
Det har været en fornøjelse at møde på arbejde
hver dag - med masser af aktivitet på træningsbanen og mindst ligeså meget i shoppen.
Det har været en spændende første sæson, hvor
der forhåbentligt har været træningstilbud, som
har vakt de flestes interesse, uanset om det har
været individuelt eller gruppeundervisning, temaundervisning eller træning gennem hele sæsonen
på de populære årskort.
Det har været vigtigt for mig, at der i løbet af
sæsonen har været et bredt udbud af forskellige
undervisningsformer, således undervisningstilbuddene kan blive endnu bedre til næste sæson.
Derfor hører jeg gerne fra jer, som har modtaget
meget / lidt undervisning og i lige så høj grad også
fra jer, som ikke har og hvorfor?! - Kom endelig
forbi shoppen, så giver jeg en kop kaffe.
Undervisningen fortsætter indtil slutningen af
oktober, og kalenderen er opdateret på GolfBox.
Så kig på den og find tiden, der passer dig. Husk,
at golfsæsonen i Brande Golfklub er 12 måneder!
- Jeg fornemmer, at der er taget godt imod onlinebookingen via GolfBox, og det er helt sikkert
noget, der fortsætter i endnu større grad til næste
år. Der vil komme flere temakurser, korte og lange
forløb, som alt sammen er muligt at tilmelde sig
online.
Som et forsøg valgte jeg i samråd med bestyrelsen, at shoppens åbningstider skulle være faste for
bl.a. at tilgodese klub-i-klubberne inden start. Og
det er min klare fornemmelse, at de nuværende
åbningstider er passende, for der har i hvert fald
været en flot og stor opbakning.
Til næste sæson kommer der en række nye
mærker, både på tøj- og sko-siden, ligesom der vil
være lidt andre udstyrsmærker. Alt dette vil blive
præsenteret ved et større event i starten af april.
Det skulle gerne ramme så bredt som muligt, så
alle medlemmer finder inspiration ved at komme i
shoppen.
Åbningstiderne i shoppen fortsætter uforandret
hele oktober: Mandag til torsdag kl. 12-17 og i
weekenden kl. 9-13. Fra 1. november vil der være
åbent 1-2 hverdage samt i weekenden og mere
åbent i tiden op til jul.
Jeg håber at kunne præsentere en hjemmeside i
starten af det nye år, hvor der vil være rig mulighed for at læse om undervisning og se et større
udvalg af produkterne i shoppen.
Glem ikke min forårstur til Cadiz med 4 runder
golf, »semi all inclusive« og muligheden for en
masse undervisning. - Kom ind i shoppen og hør
mere om denne rejse.
- Tak for en god sæson ...!

Der blev lyttet intenst til Jespers gode råd i forbindelse
med Golfens Dag den 17. april 2016.

Vi har afholdt 2 arrangementer med »Spil golf med
en ikke-golfer«. Første gang var søndag den 17.
april i forlængelse af Golfens Dag. Anden gang var
søndag den 14. august.
Begge gange med god tilslutning, men den første
med bedst tilslutning af nye prøvemedlemmer, og
det er sådan, som det plejer at være.
Der har igen i år været god opbakning til pro'en
vedrørende frivillig hjælp ved begyndertræningen.
- STOR tak for det!!!
Jonna Zacho Daugaard
Formand for Begynderudvalget
BANEN
aneudvalget og greenkeeper-staben havde i
foråret besøg af en banekonsulent fra DGU.
Konsulenten har efterfølgende udfærdiget en rapport, hvor han blandt andet rådgiver os omkring
vinterpleje af banen.
Vi vil naturligvis i den kommende vintersæson
følge rådene fra banekonsulenten, hvilket bl.a. vil
være:
- At kopper flyttes oftere for at undgå for meget
slid på greens.
- At vejen rundt på banen bliver anvist mere præcist.
- At greens ikke vil blive prikket og stå med åbne
prikkehuller, når vækstsæsonen i græsset slutter.

B

Fortsættes på side 5 ...

Junior-Afdelingen
Juniortræningen har i år været fordelt på to dage
(torsdag og lørdag). For at sikre en god kvalitet i
træningen er den foregået aldersopdelt. Det har
givet et større og bedre sammenhold juniorerne
imellem - med vores store aldersspredning taget i
betragtning.
Flere af vores juniorer har i år været repræsenteret på både herre- og dameeliteholdet, hvor de
har været en betydende faktor for, at herreholdet
rykkede op i 5. division, og damerne fik en flot 2.
plads i deres række.

Foto: Ellen Julsgaard
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BANEN (… fortsat fra side 4)
I løbet af foråret og forsommeren havde vi store
problemer med stankelbenslarver i vores greens.
Der er nu kommet et nyt tilladt sprøjtemiddel mod
dette, og greens vil her i efteråret blive sprøjtet for
at forebygge udklækningen af stankelbenslarver
næste år.
Banen er hårdt ramt på en del fairways af gåsebillelarver, som lever af græsrødderne, hvilket får
græsset til at gå ud. Bedre bliver det ej heller, at
sådanne larver er guf for fugle, og det forværrer
skaderne yderligere. Vi søger i øjeblikket rådgivning om, hvad vi kan gøre ved dette problem.
Indtil skaderne er udbedret, er der frit drop på
de beskadigede arealer - se opslag i klubhuset og
på hjemmesiden.

Puttetræning - Junior SommerCamp 2016

27. sept. - Greenen på hul 15 set fra hul 16 - smukt …!

Man har sikkert bemærket, at stierne er renoveret
med stenmel, og at der er nyetableret drænriste
på nogle af hullerne. Vi håber hermed, at vi kommer problemerne med løbende vand på stierne til
livs.
- Det var alt fra Baneudvalget i denne omgang.
HUSK din pitchfork, når du spiller og hjælp til med
at rette dine egne og andres nedslagsmærker op
på greens. - Det kommer alle til gode …!
Anders Quist Hermann
På vegne af Baneudvalget
INFO FRA BESTYRELSEN
Ny konstituering i Bestyrelsen
et var med stor sorg, vi d. 12. juli 2016 modtog besked om Oluf Søndergaards død.
Brande Golfklub sendte en båredekoration med
bånd til bisættelsen.
Der blev sendt mindeord til de lokale aviser, ligesom mindeord blev formidlet på hhv. golfklubbens
hjemmeside og på Facebook.
Den 1. august 2016 indtrådte 1. suppleant Bent
Andersen i bestyrelsen, og der er foretaget følgende ændringer i konstitueringen:
- Bent Andersen indtræder i klubhusudvalget
- Charles Gjørup og Jette Skott Kristensen
indtræder i sponsorudvalget.

D

Den 26.-27. juni blev der afholdt SommerCamp.
Det var to dage med fokus på, at vi skulle hygge
os med hinanden. - Få lidt træning af Jesper og
spille nogle runder golf, og så var der som sædvanligt golf-ræs, og der blev spillet natgolf.
Udvalget kunne godt ønske sig, at vi i fremtiden
var flere juniorer i klubben. - Så tag endelig en
kammerat, barnebarnet eller andre, som kunne
tænke sig at prøve golfspillet, med ud i klubben og
slå lidt bolde ud, spille på Par3-banen og hygge jer
efter runden i caféen.
Jesper kan hurtigt finde juniorudstyr frem, hvis I
ikke selv har noget stående.
Juniortræning slutter i ugen op til efterårsferien,
så har den også været i gang siden slutningen af
marts.
Sponsorudvalg
Gunnar Julsgaard har ønsket at stoppe i udvalget.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Gunnar
for det store arbejde, han igennem mange år har
ydet i sponsorudvalget.
Bestyrelsen vil også gerne benytte lejligheden til
at takke alle vores sponsorer for sponsorater, der
er indgået i sæsonen. I 2017 vil vi have fokus på
sammensætningen af sponsorpakker, som giver
værdi for vores sponsorer.
Driving range
Bestyrelsen undersøger fortsat mulighederne for at
få etableret overdækning på nogle af udslagsstederne på driving range.
Fortsættes på side 6 ...

INFO FRA BESTYRELSEN (… fortsat fra side 5)

Foto: Fra Facebook

Café 19 ...
… har oprettet en frivillighedsgruppe på Facebook.
Har du tid og lyst til at hjælpe til i Café 19 i forbindelse med forskellige større arrangementer, så kan
du blive medlem af denne ved at kontakte Karin
på mobil 4177 0587.
Gruppen hedder »Cafe19 Brande Golfklub«, og
opgaverne i forbindelse med arrangementer kan
f.eks. være borddækning, servering o.lign.

En hyggelig / »uhyggelig« Halloween i 2015.

Der er planlagt følgende arrangementer, som alle
kan deltage i:
Søndag d. 02. okt. kl. 14-17 ........ Store Kagedag
(Karin tager gerne mod tilmelding)!
Fredag d. 28. okt. Kl. 16-? ................. Halloween
(en festlig og hyggelig/»uhyggelig« dag/aften)!
Torsdag d. 10. nov. kl. 17:30-? ...... Mortensaften
Fredag d. 09. dec. kl. 18:30-? ............ Julefrokost
Lørdag d. 10. dec. kl. 18:30-? ........... Julefrokost

Firkløver-fritspilsordning
Aftalen for 2017 er forhandlet på plads. Firkløver
er et samarbejde mellem Birkemose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling, Kellers Park og Åskov
golfklubber.
Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et Firkløverkort, som giver ret til frit spil i ovennævnte otte
klubber. Pris i 2017 = 800 kroner.
Det er aftalt, at Firkløver-fritspilsordningen max.
kan bestå af 8 klubber, hvilket betyder, at der kun
kan komme en ny klub med i ordningen, såfremt
en klub udmelder sig.
Karensperioden på 12 måneder mellem Herning
Golf Klub og Brande Golfklub er i øvrigt ophævet.
Det betyder, at alle kan skifte klub og købe et Firkløvermedlemskab i forbindelse med skiftet.
MidtVestGolf-fritspilsordning
+Golf ændrer navn til MidtVestGolf, som er et
samarbejde mellem Brande, Ikast og Trehøje golfklubber. - Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et
MidtVestGolf-kort, som giver ret til frit spil i ovennævnte tre klubber. Pris i 2017 = 600 kroner.
Frivillige
Slutteligt vil bestyrelsen gerne takke alle frivillige
medlemmer, som igennem sæsonen har bidraget
til driften af vores klub.

Foto: Ellen Julsgaard

Uddybende informationer kan ses på:
www.brandegolfklub.dk/information/cafe-19/
arrangementer

Lækkerier fra Café 19

Café 19 er åben for alle, og der kan tilbydes selskaber på op til 90 personer. Der er også mulighed
for at afholde møder og kurser. - Menuforslag kan
også ses på hjemmesiden under Café 19.
- Ønskes et arrangement uden for åbningstiden,
kan cafeen kontaktes på:
cafe19@brandegolfklub.dk eller mobil 4177 0587.
Fratrædelse
Anni West har valgt at stoppe i Café 19 pr. 1. okt.
2016. - Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
Anni for den indsats, hun har ydet i caféen.

En stor tak til alle, der yder en indsats i de forskellige udvalg - tak til vores frivillige, som sikrer, at vi
har en ajourført hjemmeside, hjælper til med rengøring i klubhuset, og dem som er med til at sikre
en flot natur på arealerne omkring klubhuset og
driving range samt til alle, der har hjulpet med
driften af banen. - Uden den støtte ville det ikke
være muligt at have en velfungerende golfklub.
- Endvidere vil vi gerne takke Erhvervsklubben
EBGK for et godt samarbejde.
Selvom golfsæsonen for nogles vedkommende er
ved at være slut, kan der stadig spilles mange dejlige golfrunder i år.
Jette Skott Kristensen
Bestyrelsesformand
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27. sept. - Kigger man godt efter, kan man skimte 3
personer fra Frivillighedsgruppe 4 (Hans Peter Madsen,
Henning Sand og Asger Kristensen), som fjerner nye
træskud fra lyngarealet mellem hul 9 og 10.

