
S elvom 2017 har været et ganske vådt år, har 

der også været mange fine dage til golfspil. 

På www.brandegolfklub.dk under BANEN / Galleri 

kan der ses stemningsbilleder fra årets gang. 

 

TURNERINGSUDVALG 

D er har i sæson 2017 været planlagt 13 åbne 

klubturneringer. 

Desuden har der været afviklet 2 gange »Golf med 

en ikke-golfer«, som Begynderudvalget har ansva-

ret for og tillige en Paragolf-turnering, som Kamma 

Bundgaard og hendes hjælpere tager sig af.  

Der var planlagt Marathon-golf i samarbejde med 

Give og Åskov golfklubber, men turneringen blev 

aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Det var 

naturligvis ærgerligt, men vi må konkludere, at der 

ikke var interesse for turneringen i år. 

 

Deltagere 

Der har i år deltaget lidt over 700 spillere til de 

afholdte turneringer, når man trækker kommune-

mesterskabet ud. Det er et fald på næsten 100 

spillere. Faldet er nogenlunde ligeligt fordelt mel-

lem egne spillere og spillere udefra. 

Til gengæld har den indbyrdes fordeling mellem 

gæster med fritspilsordning og andre gæster rykket 

sig markant, så der er et stort overtal af gæster 

med fritspilsordninger. 

 

Klubmesterskaber 

Vi har naturligvis også haft klubmesterskaber. Det 

ser ud til, at vi har nået et nogenlunde fast niveau 

for antallet af deltagere. 

Der var nemlig det samme antal, som der har 

været de seneste år. Og jeg tror ikke, der er man-

ge flere af medlemmerne, der er interesseret i at 

deltage - i hvert fald ikke under det nuværende 

koncept.  

Det synes jeg er beklageligt, men jeg ved ikke, 

hvad der skal til for at øge interessen. 

Fremtiden 

Der kan være mange forklaringer på det faldende 

deltagerantal. I den forgangne sæson kan vi nok 

heller ikke se bort fra, at vejret også kan have haft 

indflydelse på det. 

Man gør sig naturligvis også andre overvejelser i 

håbet om at finde frem til grunden til det og der-

med finde en mulig løsning: 

- Er det prisen, der er afgørende? 

- Er den for høj eller bare forkert? 

Vi har forsøgt med forskellige tiltag i forhold til 

spisningen i forbindelse med turneringerne. Vi har 

prøvet med valgmuligheder mellem smørrebrød og 

buffet, og det ser ud til, at mange er glade for mu-

ligheden for at bestille et par stykker smørrebrød. 

Vi har også prøvet med »all inclusive«, hvor der 

var inkluderet buffet efter turneringen, og det der-

med var alle, der skulle spise. 

Der er ikke nogen klar tendens i forhold til, hvad 

medlemmerne ønsker eller foretrækker omkring 

dette spørgsmål, så der ved jeg ikke, hvad vi af-

prøver i næste sæson, som vi er i gang med. 

Jeg har spurgt i udvalget, om der var nogen der 

kunne tænke sig at overtage formandsposten, men 

den var der ikke så stor rift om. Jeg tænker i den 

forbindelse, at det er vigtigt med fornyelse. 

Det er svært at finde på nye idéer, og tilbyder vi 

det, som medlemmerne vil have? Jeg har eksem-

pelvis min egen indstilling til, hvilke turneringsfor-

mer vi skal spille. 

Vi har igen i år haft flest par-turneringer, og vi 

har fastholdt muligheden for at tilmelde sig som 

single. Det har fungeret uden problemer, så det vil 

vi helt klart fortsætte med. 

Jeg kunne godt ønske mig, at vi måske havde 

lidt flere single-turneringer, som der dog tidligere 

ikke har været den store interesse for. 

- Men det betyder jo nødvendigvis ikke, at det 

stadig er sådan! 

Fortsættes på side 2 ... 

Så smukt tog golfbanen sig ud d. 16. okt. 2013 (9. green og spillere på 8. green i baggrunden). 
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Hul 11 i smukt frost- og solskinsvejr. Billedet er fra Seniorklubbens 9 hullers julematch onsdag d. 29. november 2017. 



... Turneringsudvalg - fortsat fra side 1 

 

Vi har indført online-betaling i forbindelse med tur-

neringer. Det har givet lidt udfordringer, fordi vi 

har så mange forskellige priser. Men det har lettet 

presset i matchrummet betydeligt, når der udleve-

res scorekort. 

Der har været enkelte, som ikke har kunnet eller 

ønsket at betale online, men det har vi løst hen ad 

vejen, og spillerne har givet udtryk for tilfredshed 

med online-modellen. 

I forbindelse med tilmeldinger til turneringer og 

til spisning har caféen også haft lidt problemer, 

fordi vores tilmeldingsfrister ligger så sent. 

Det giver udfordringer i caféen i forhold til vare-

bestilling og også problemer i forhold til kommuni-

kationen med sponsorerne. Det er jo ikke ligegyl-

digt, om vi skal have præmier til 20 eller 120. 

Derfor vil jeg også gerne opfordre medlemmerne 

til at tilmelde sig tidligere. Der er jo ikke nogen 

god grund til, at man venter til sidste øjeblik og for 

nogens vedkommende til efter tilmeldingsfristens 

udløb. Få nu bare lavet den tilmelding! Det er i 

hvert fald én af de ting, jeg håber, vi kan få æn-

dret lidt på i næste sæson. 

- Og hvad med klubmesterskabet? Hvad skal 

der til, for at flere af klubbens medlemmer tilmel-

der sig? Eller skal vi bare være helt ligeglade med, 

hvor mange der vælger det fra? 

Lige nu er der flere spørgsmål end svar - og det 

er min opfattelse, at vi har brug for ny inspiration i 

forhold til den måde, vi tænker og planlægger tur-

neringer på. - Så hvis nogen har lyst og energi til 

at komme i Turneringsudvalget og bidrage med 

nye tanker, skal man ikke holde sig tilbage. 

 

TAK! 

I forbindelse med afholdelse af turneringer, er der 

jo mange ting, der skal gå op i en højere enhed. 

Derfor er der selvfølgelig nogle personer, som jeg 

gerne vil udtrykke en tak til. 

Først vil jeg sige tak til Ellen Julsgaard for hjæl-

pen med hjemmesiden, den fine samlede oversigt 

over turneringerne og diverse opslag, og fordi du 

altid holder øje med, at det hele passer sammen.  

Tak til sponsorudvalget for samarbejdet - og ikke 

mindst for de mange fine præmier, som I har skaf-

fet til de forskellige turneringer. 

Jeg vil også gerne sige tak til vores baneservice. 

Tak for hjælpen med at få sedlerne ud til og ind fra 

hullerne i forbindelse med turneringer. 

Tak til greenkeeper-holdet. Det har været en 

svær sæson med rigtig meget regn. Vi kan ikke 

ændre på, at banen bliver våd, men I har formået 

at holde en flot bane. - Banen har fået meget ros, 

ikke mindst fra vores gæster. Tak til Café 19 for 

super dejlig mad og altid venlig betjening. 

 

Til sidst tak til udvalget, hvor Ellen Andreasen og 

Henning Green Olesen har valgt at takke af for 

denne gang - tak for jeres indsats! 

Også tak til Carin Uhde, Lars Sørensen og Martin 

Rasmussen - I har heldigvis alle 3 accepteret at 

tage en sæson mere, i det omfang arbejde og an-

dre forpligtelser tillader det. 

- Endnu en gang vil jeg derfor opfordre klubbens 

øvrige medlemmer til at tage udfordringen om-

kring turneringerne op. Der er nu kun 4 udvalgs-

medlemmer tilbage - vi kan klare meget, men ikke 

det hele. 

Ketty Pedersen 

Turneringsudvalgsformand 

 

SPONSORUDVALG 

D er er indkøbt 10.000 træningsbolde, som bliver 

leveret inden sæsonstart. Boldene er venligst 

sponsoreret af Hewikut A/S, Partner Revision, 

STARK og SUPER DÆK. - Der skal lyde en stor tak 

for sponsoratet. 

Bemandingen i Sponsorudvalget er blev udvidet 

med Jørgen Christian Lyhne og består ligeledes af 

Alfred Pedersen, Charles Gjørup, Jens Høgsberg 

Kristensen, Jesper Skoubo Kjeldsen og Jette Skott 

Kristensen samt undertegnede. 

Preben Sørensen 

Sponsorudvalgsformand 

 

BANESERVICE 

E ndnu et år er gået, og jeg beskriver kortfattet, 

hvordan golfåret 2017 er forløbet. Vi har været 

9 personer, som har kørt baneservice i weekender 

gennem sæsonen. - Det er gået stille og roligt, og 

der har ikke været de store problemer. Der har 

været et godt samarbejde med Café 19 om betje-

ningen på banen, hvor vi har haft mulighed for at 

sælge kaffe, drikkevarer og chokolade. 

Dette har givet den ekstra gevinst, at vi på en 

god måde er kommet i kontakt med gæster og 

egne spillere, når vi kører rundt. Vi har også haft 

et fint samarbejde med turneringsudvalget med 

hensyn til matchernes afvikling. 

Da sæsonen nu er slut, kører vi kun en tur på 

søndage for at holde banen så pæn som muligt. 

Tak til mit udvalg for god samarbejdsvilje, og vi 

glæder os til sæson 2018. 

- Baneservice-staben på hverdage består af 5 

personer, som efter behov fortsat kører igennem 

uden for sæsonen. 

Ralf Løth 

Baneserviceudvalgsformand 

26. november 2017: Vinderne fra årets sidste turnering 
(Gløgg-match sponsoreret af Matas Brande). 
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BEGYNDER 

T ak for en dejlig og hyggelig sæson. Der har 

igen i år været en del nybegyndere, hvilket jo 

også gerne skulle være formålet. 

Først i april startede vi ud med en match for 

»Nygolfere 2016« og Club37 (spillere med handicap 

37 og derover). Rigtig pæn tilslutning. 

I samarbejde med bestyrelsen har vi holdt Åbent 

Hus. En rigtig dejlig dag med godt vejr og god op-

bakning. Der har været afviklet 2 matcher med 

»Golf med en ikke-golfer«, hvor der ligeledes var 

god opbakning. 

Vi har haft 35 nye golfere igennem prøveforløbet. 

Alle har bestået og er efterfølgende blevet fuldtids-

medlemmer i Brande Golfklub. Håber, I får en dej-

lig oplevelse med spillet. 

En stor tak til alle vores medlemmer, der onsdag 

efter onsdag kommer og hjælper de nye gennem 

onsdagsmatcherne. - En uvurderlig hjælp for os i 

udvalget. 

Jeg har i år besluttet at træde af som formand 

og samtidig forlade udvalget. Rune F. Jørgensen 

bliver ny formand for Begynderudvalget, og jeg er 

sikker på, at han vil klare det godt. 

Mange tak for vores fantastiske samarbejde og 

ønsker jer alle fortsat god vind fremover. 

 

Jonna Zacho Daugaard 

Afgående formand for Begynderudvalget 
 
NYE MEDLEMMER 

I  2017 er der indmeldt 77 aktive medlemmer,  
som fordeler sig på henholdsvis 71 fuldtids- og 

6 fleksmedlemmer. - Derudover er der indmeldt 2 
Long Distance-medlemmer. 
 
NYE FULDTIDSMEDLEMMER I 2017 
Anders Jonassen  ....................................  Brande 
Anny Nørskov Sørensen  .........................  Herning 
Bent Munk Bæk .....................................  Herning 
Bente Krogh Hansen  ..............................  Herning 
Bente Ohlsen  ........................................  Herning 
Bjarne Nilsson  ......................................  Herning 
Bodil Mørk  .............................................  Brande 
Camilla Thor Kastbjerg  .............................. Ikast 

Caroline Krogstrup Olesen  ..........................  Lind 
Carsten Krogh Hansen  ..........................  Herning 
Christian Lund Johansen  ....................  København 
Claus Brøchner .....................................  Herning 
Claus Thalund  .......................................  Brande 
Dennis Søe Mikkelsen  ............................  Brande 
Else Pedersen  ................................  Nørre Snede 
Finn Pedersen  ...........................................  Lind 
Flemming Fiedler Kragh  ........................  Herning 
Flemming Ohlsen  .................................  Herning 
Flemming Rohde  ..................................  Herning 
Frederik Egsgaard Christensen  .............  Grindsted 
Frederikke Bjerre Thorn  ...................  Hammerum 
Gorm Larsen  .......................................  Videbæk 
Heidi Hoeg .........................................  Thyregod 
Henriette Høj  .................................  Ejstrupholm 
Henrik Kraglund  ....................................  Brande 
Inger-Lise Katballe  ................................  Brande 
Jacob Dørr Sørensen  ...........................  Snejbjerg 
Jan Lorenzen  ........................................  Brande 
Jelva Probst  ..........................................  Brande 
Jens Nielsen  .........................................  Brande 
Jens Nissum  ........................................  Herning 
Jeppe Karstoft  .......................................  Brande 
Jesper Moeskjær  ...................................  Brande 
Jette Nielsen  .............................................  Lind 
Joan Kaasbjerg  .....................................  Brande 
John Vallentin Brandt  ..........................  Thyregod 
Johnny Tang Frandsen  ..........................  Herning 
Jørgen Stampe  ..........................................  Lind 
Kapilendran Theivendram  ....................  Snejbjerg 
Karsten Lund  ........................................  Brande 
Katja Nielsson  ..........................................  Vejle 
Kristian Secher  .....................................  Brande 
Lars Egebjerg  .......................................  Brande 
Lars Pedersen  ................................  Nørre Snede 
Laurids Pedersen  ....................................  Filskov 
Lene Lindstrøm  ..............................  Ejstrupholm 
Linda Andersen  .....................................  Brande 
Mark Friis Andersen  ..............................  Herning 
Martin Poulsen  ......................................  Brande 
Mathias Bangsgaard  .............................  Herning 
Mikael Durr Pedersen  ............................  Herning 
Mikkel Greve Jonassen  ...........................  Brande 
Morten Stausbøll  .....................................  Sunds 
Nikoline Bjerre Thorn  .......................  Hammerum 
Niels Nordholm  .........................................  Lind 
Per Probst  ............................................  Brande 
Pia Lorenzen  .........................................  Brande 
Poula Sørensen  ....................................  Arnborg 
Priskilla Østermark Sørensen  ...................  Blåhøj 
Renno Rokkjær  ...............................  Hammerum 
Runo Magnussen  ............................  Ejstrupholm 
Ruth Nielsen  .........................................  Brande 
Svend Anker  ........................................  Herning 
Svend Larsen  ...........................................  Ikast 
Thomas Booth  .......................................  Brande 
Tommy Kjeldgaard  ................................ Herning 
Tonni Mikkelsen  ....................................  Brande 
Valdemar Birksø  ....................................  Brande 
Verner Løbner Jørgensen  ........................  Brande 
Vibeke Pedersen  .....................................  Kibæk 
Villy Sørensen  ......................................  Arnborg 
 

ALLE NYE MEDLEMMER BYDES 
VELKOMMEN I BRANDE GOLFKLUB!!! 

13. august 2017: Rune F. Jørgensen giver info i forbin-
delse med »Spil golf med en ikke-golfer«. 
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SENIORKLUBBEN 

2 017 har været et udmærket golf-år. Det har 

været vådt, men I møder alligevel trofast op 

hver onsdag og hver gang, vi arrangerer et eller 

andet. Og det er dejligt, for så er der noget ved at 

være arrangør. At der så er nogle gange i år, hvor 

vi har været nødt til at stoppe midt i det hele pga. 

af vejret, må vi tage på oplevelseskontoen. 

Vi er 132 medlemmer i Seniorklubben, hvilket er 

nogenlunde status quo i forhold til foregående år. 

Det er vi godt tilfredse med - der er både afgang 

og tilgang. - Det er vist naturligt i vores alders-

gruppe. 

Noget rigtigt godt er der sket i år: Vi har fået lov 

til at lukke banen onsdag formiddag fra kl. 06:00-

12:07. Det betyder, at der ikke går nogen ud lige 

før vores start, og det giver mere ro. 

 

Årets arrangementer 

05.04.: Fællesfrokost med 82 spillere og Per 

Thomsens gennemgang af hjertestarteren. 

26.04.: Udflugt til Søndervig (Holmsland Klit Golf) 

både for 9- og 18-huls spillere. Vi var 73 spillere, 

der ramte det bedste vejr, der vel overhovedet kan 

fås i Søndervig? - Vi skal huske det positive …! 

30.06.: Fredagsspil i Brande efterfulgt af grill mm. 

Der var 43 spillere og 15 ledsagere, der havde 

mod på at møde det golfspillende folk. 

10.-11.08.: 2-dages tur til Gut Apeldör med 35 

deltagere. En rigtig dejlig tur. Det er nu hyggeligt 

at være sammen et par dage - kan godt anbefales! 

13.09.: Der havde vi ramt noget af det vådeste 

vejr, der kunne tænkes. - Så udflugterne ramte 

vejr-yderpunkterne i år. Der var 35 9-huls spillere 

i Tullamore, hvor der efter Ralf Løths udsagn kom 

vand ind oven i skoene, og så er det vådt. Der var 

35 18-huls spillere i Vejen, men kun 7 spillere gen-

nemførte alle 18 huller. Og da vi kom ind, lukkede 

de banen pga. vand.  

29.11.: 93 deltog i julefrokost og generalforsam-

ling (85 spillede forinden 9 hullers match) - et flot 

fremmøde på denne tid af året. Det er nu dejligt at 

se og være sammen med så mange af jer. I for-

bindelse med julefrokosten blev der holdt 1 minuts 

stilhed for Jørgen Storm, som gik bort i årets løb. 

Fællesspisning 

I år har vi også haft fællesspisning den sidste ons-

dag i hver måned en stor del af året. Det fungerer 

rigtigt fint med 9 hullerne, men det har knebet 

med tilslutningen hos 18 hullerne. 

Vi har tænkt os at fortsætte hos 9 hullerne og 

stoppe hos 18 hullerne. I stedet vil vi lave en ek-

stra fællesfrokost for alle - måske i august, men 

det arbejder vi videre på i udvalget, når vi skal 

have planlægningsmøde i januar. 

 

Tak! 

Vi har en del mennesker, vi skal takke for, at det 

er muligt at gøre onsdagene i Seniorklubben til 

nogle dejlige dage: 

Bestyrelsen i BGK for det kæmpestore arbejde det 

er at drive en golfklub (husk, de er også frivillige) 

og for banelukningen på onsdag formiddage. 

Greenkeeperne for at vi har så flot og velholdt en 

bane. Det har virkelig været en stor opgave i år. 

Personalet i caféen for at vi får så lækker mad og 

en god betjening til hverdag og fest. 

Ellen Julsgaard for at holde styr på vores hjemme-

side og holde øje med de fejl, jeg får sneget ind 

hen ad vejen. 

Jesper Kjeldsen for at være med til at holde os i 

gang på flere forskellige fronter. 

Lis Kristensen på kontoret for at holde styr på os i 

det hele taget. 

Alle spillere, der møder så trofast op, når vi kalder, 

og kommer med godt humør og lyst til at være 

sammen. 

Mit udvalg for jeres måde at være på. - Jeg føler 

virkelig, at I er med til at gøre det til en fælles op-

gave at drive seniorklubben, og I gør det med godt 

humør og hjælpsomhed. 

Altså: Mange tak for i år og forhåbentligt velkom-

men til et nyt godt golf-år i 2018. Det må godt 

være lidt mere tørt. - Jeg tror, Margit Mortensen 

allerede er klar til at modtage kontingent for 2018. 

 

Kamma Løth 

Seniorudvalgsformand 

30. juni 2017: Seniorklubbens sommermatch foregik i 
regnvejr, hvilket var kendetegnende for 2017. 
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29. november 2017 - Vinderne fra seniorklubbens 9 hul-
lers julematch: Stinne Søndergaard 26 p. (A-rk.) og Ove 
Nielsen 27 p. (B-rk.) 
- Der blev spillet til vintergreens i smukt solskinsvejr. 
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BANEUDVALG 

Å 
ret 2017 har på alle måder været et turbulent 

år i baneudvalget. For det første fordi vi midt 

på året måtte udskifte Ib Møller Pedersen som bane-

udvalgsformand, da han udtrådte af bestyrelsen. 

Og for det andet da vi var nødsaget til, af økono-

miske årsager, at skære en fuldtidsstilling væk i 

greenkeeperstaben. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til 

Ib for sit store arbejde i baneudvalget. Et arbejde, 

hvor mange af de grundpiller blev støbt, og som 

jeg nu skal forsøge at videreføre. 

Endvidere vil jeg gerne sige tak for indsatsen til 

Hardy, som siden 2009 har været fastansat green-

keeper-assistent i BGK. 

Baneudvalget består nu af Kirsten E. Pedersen, 

Lars Risager og undertegnede. - Vores fornemste 

opgave er (sammen med chefgreenkeeperen og 

hans hjælpere), at såvel medlemmer som gæster 

har en flot golfbane at spille på. 

Næste sæson skal vi arbejde på, at vi, trods en 

fuldtidsansat greenkeeper mindre, bibeholder stan-

darden på banen. Faktisk har vi en ambition om, 

at vi vil fokusere mere målrettet på at højne kvali-

teten på nogle af de områder, som konklusionerne 

i »Golfspilleren i Centrum« har påvist os. 

Det drejer sig hovedsageligt om standarden på 

greens og teesteder. - Jeg håber, vi allerede i den 

kommende sæson mærker de forandringer, som et 

øget fokus vil medføre. 

 

Omrating af banen 

DGU har i efteråret omratet vores bane, og der er 

en del ændringer, som gennemføres senest 01. 

april 2018. Generelt er banen vurderet en anelse 

sværere end hidtil, og det betyder, at de fleste får 

1-2 ekstra slag. 

Lige og ulige nøg-

ler byttes, således 

at lige nøgler frem-

over er på bag-ni 

og ulige på for-ni. 

- Desuden bliver en 

del af hullerne ratet 

anderledes, og der 

venter et større ar-

bejde med at få 

lavet nye scorekort, 

opdateret GolfBox, 

nye skilte til teeste-

derne m.m. 

- Skemaet viser den 

nye banerating! 

 

Det er dejligt, at vi i 

Brande har en flot, 

varieret og spændende bane at spille på, og uden 

indsatsen og arbejdet fra greenkeeperteamet er 

dette ikke muligt. 

- Vel er det træls, at der en gang imellem arbejder 

en greenkeeper netop på det hul, hvor jeg er ved 

at spille. 

Og greenkeeperne tænker sikkert også, at det er 

træls med mange spillere på banen, for det tager 

tid fra arbejdet at skulle vise hensyn. 

Netop gensidigt hensyn er nøgleordet for, at spil-

lere og greenkeepere hver især kan få tålelige be-

tingelser for dels at dyrke deres elskede hobby og 

dels at passe det arbejde, man er ansat til. 

Vi vil derfor bruge vinteren på at lave nogle ge-

nerelle plejeplaner for banen, hvilke bliver offent-

liggjort således, at vi kan informere meget bedre 

om, hvad der foregår af arbejder på banen. 

Vi tror på, at information og dialoger er vejen 

frem, så vi hver især får positive oplevelser på 

golfbanen - uanset om man er golfspiller eller 

greenkeeper. 

- Uden spillere var der ingen greenkeepere, og 

uden greenkeepere ingen golfbane. Så derfor har 

vi et gensidigt afhængighedsforhold. 

Vi har i år lavet lidt om på »vinterbanen«, og på 

grund af det våde efterår spilles der indtil videre til 

vintergreens. I vil opleve, at nogle vintergreens er 

flyttet - især de steder, hvor de måske tidligere 

har været placeret lidt udfordrende. 

Desuden lader vi i år teestederne hvile hen over 

vinteren, så de er flyttet ud på bedst mulige posi-

tioner, uden at det går ud over spillekvaliteten. 

 

Frivillig hjælp 

Baneudvalget og greenkeeperne har brug for frivil-

lige til at hjælpe med forskellige områder på ba-

nen. - Det kan være at holde græs og ukrudt væk 

mellem træer, ordne bunkerkanter, fylde vækst-

materiale på teesteder og meget andet. 

Inden næste sæson vil vi komme med de områ-

der, som vi fra baneudvalget gerne vil have hjælp 

til ud over den årlige, traditionsrige arbejdslørdag i 

marts. Vi håber derfor på at kunne få et frivillig-

hedskorps op at stå. 

Personligt »barsler« jeg desuden med tanker om 

en »fadderordning«, hvor man efter sit forbogstav 

i navnet har en særlig forpligtigelse til at rette 

nedslagsmærker op, lægge turf på plads mv. 

Som du kan læse, er der meget spændende ar-

bejde i baneudvalget, og som venter i den kom-

mende sæson. 

 

Tak! 

Og med disse ord vil jeg gerne sige tak til alle de 

frivillige, der har hjulpet til på banen i løbet af 

året. Tak til Kirsten, Lars og Ib for samarbejdet i 

baneudvalget og ikke mindst tak til Lars, Hardy, 

Jørgen, Børge og Alfred for deres indsats. 
 

Glædelig jul og godt nytår - på golfgensyn i 2018! 
 

Anders Quist Hermann 

Baneudvalgsformand 

HUSK at tjekke hjemmesiden på 

www.brandegolfklub.dk under Nyheder, hvor 

der løbende opdateres om bl.a. baneinfo!!! 

Hul Par 57 48 
Ny 

nøgle 
Nuv. 
nøgle 

38 

1 4 341 286 5 2 251 

2 4 326 274 9 8 229 

3 3 135 114 17 18 102 

4 4 319 275 11 14 208 

5 4 347 291 3 10 235 

6 5 481 404 1 4 353 

7 4 330 277 7 6 214 

8 4 292 245 13 16 195 

9 3 180 152 15 12 102 

 

10 4 300 252 10 9 188 

11 4 394 330 6 3 197 

12 4 297 251 14 13 191 

13 3 160 140 16 15 75 

14 4 327 275 12 11 218 

15 5 527 445 2 1 395 

16 4 391 337 8 5 268 

17 5 449 375 4 7 327 

18 3 142 123 18 17 78 



Nyt fra Bestyrelsen …! 

MEDLEMSMØDE 24. OKTOBER 

42  medlemmer mødte op til mødet, hvor der 

var en fin stemning og en god energi. Her 

blev vendt forskellige emner, og der blev afleveret 

gode ideer, som bestyrelsen arbejder videre på. 

 

Følgende blev bl.a. drøftet: 

• »Golfspilleren i Centrum«, hvor resultatet blev 

gennemgået. Overordnet set er der en meget fin 

score både fra gæster og fra egne medlemmer.  

Der var en del tilbagemeldinger fra medlemmer, 

som gerne ville være frivillige. Der afholdes derfor 

infomøde mandag den 22. januar 2018 kl. 19, 

hvor vi samler op på alle, der gerne vil udføre fri-

villigt arbejde i Brande Golfklub. 

• Seniorklubben har tilbudt at påtage sig rollen 

som »vært« i golfklubben.  

• Opgradering af vaskefaciliteter ved hul 18 og ved 

bagrummet.  

• Afmærkning med snore o.lign. for at passe bedre 

på banen. 

• Velkomstaften for alle nye medlemmer, hvor 

golfklubbens forskellige tilbud præsenteres.  

• Postkasser til ris/ros. 

• Udsmykning af klubhus. 

Bestyrelsen arbejder videre med de forskellige in-

puts og takker samtidig alle, der mødte op til med-

lemsmødet. 

 

EVALUERING / MATCH 

Lørdag den 4. november blev der afholdt evalue-

ringsdag, hvor ansatte, bestyrelses-, udvalgs- og 

frivillighedsgruppemedlemmer var inviteret. 

- Dagen startede kl. 09:00 med morgenkaffe i 

Café 19, hvorefter der var ca. 1 times evaluering. 

Her berettede repræsentanter fra de forskellige 

udvalg om, hvordan året var forløbet. Kl. 10:30 

blev der spillet en 18-hullers match, og man slut-

tede  med buffet og hyggeligt samvær i Café 19. 

- Og som altid var det en meget hyggelig dag …! 

 

FIRKLØVER 

Firkløver-aftalen er et samarbejde mellem Birke-

mose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling, 

Kellers Park og Åskov golfklubber.  

Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et Firkløver-

medlemskab, som giver ret til frit spil i de 8 oven-

nævnte klubber. Pris i 2018 = 800 kroner (købes i 

hjemmeklubben). 

Der udleveres ikke længere »Firkløverkort«. Man 

skal derimod altid have et »bagtag« placeret syn-

ligt på sin golfbag. 

- Medlemmerne kan frit skifte klub og samtidig 

købe et Firkløvermedlemskab.  

 

MIDTVESTGOLF 

Aftalen er et samarbejde mellem Ikast, Trehøje og 

Brande. Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et Midt-

VestGolf-medlemskab, som giver ret til frit spil i 

alle tre klubber. Pris i 2018 = 600 kroner (købes i 

hjemmeklubben). 

Der udleveres ikke længere »MidtVestGolf-kort«. 

Man skal derimod altid have et »bagtag« placeret 

synligt på sin golfbag. 

- Medlemmerne kan frit skifte klub og samtidig 

købe et MidtVestGolf-medlemskab, hvis bopæls-

adressen er nærmere den pågældende klub. 

 

CAFÉ 19 

Der er indkommet 16 ansøgere til stillingen som 

daglig leder af Café 19. Vi går nu i gang med sam-

taler, og det forventes, at den nye leder starter pr. 

01. marts 2018. 

 

GENERALFORSAMLING  

Brande Golfklubs generalforsamling finder sted 

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19:00 i Café 19.  

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer den 

07. december 2017 med dagsorden, som også kan 

ses på hjemmesiden. - Sæt derfor kryds i kalen-

deren allerede nu, så du husker datoen.  

 

SÆSON 2018 

Planlægningen af næste sæson er i fuld gang. Søn-

dag den 25. marts 2018 holder vi »Åbent Hus« i 

golfklubben med forskellige aktiviteter. 

Vi håber, at alle medlemmer vil støtte op om 

denne dag og invitere gæster med i klubben, så vi 

kan præsentere vores klub og golfens glæder. Der 

planlægges bl.a. konkurrencer, hvor man kan vin-

de et gratis prøvemedlemskab i Brande Golfklub.  

Åbningsmatchen afholdes mandag den 02. april 

2018 (2. Påskedag). Turneringsfee vil ved de fleste 

turneringer udgøre 75 kr. for Fuldtids-, Firkløver- 

og MidtVestGolf-medlemmer. 

Der planlægges dog turneringer, hvor prisen er 

højere, men dette vil komme til at fremgå af den 

samlede turneringsoversigt for 2018. 

 

KREATURER VED HUL 6 SLAGTES 

I den forbindelse kan medlemmer af Brande Golf-

klub få et godt tilbud. - Se opslaget i klubhuset 

eller kontakt ejeren Anne-Marie Pedersen på mail: 

pkkamp@gmail.com eller tlf. 4182 1705. 

 

FRIVILLIGE 

Bestyrelsen vil gerne igen rette en STOR tak til alle 

medlemmer, der yder en ekstra indsats i både de 

forskellige faste udvalg og i frivillighedsgrupperne.  

- Uden jeres støtte er det ikke muligt at have en 

velfungerende golfklub. 

 

TAK! 

Slutteligt også STOR tak til vores baneejer, til Er-

hvervsklubben EBGK og til alle ansatte for godt 

samarbejde i det forløbne år. - Vi glæder os til 

2018.  

Jette Skott Kristensen 
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- Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og ansatte  
i Brande Golfklub en glædelig jul og et godt nytår!!! 


