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Brande, den 14. januar 2021 
AT/ej 

Kære medlemmer! 
 
Nu starter et nyt kapitel for mig, og jeg ser frem til mit nye arbejde som PGA Pro i Brande Golfklub. 
BGK er min barndomsklub, og det er dejligt at være tilbage. - Jeg ser frem til min daglige gang i 
klubben, og jeg glæder mig til at blive en del af den videre udvikling af vores skønne golfklub.   
 
I samarbejde med de forskellige udvalg i klubben har jeg brugt vinteren på at forberede og 
planlægge sæson 2021, og jeg glæder mig til at præsentere det for jer.  
 
Jeg har allieret mig med Johannes Jensen, Mikkel West og Dorthea Dall, som er nogle dygtige 
og vellidte unge mennesker. De er ansat som en del af mit team i proshoppen, så vi kan tilbyde 
gode åbningstider, og samtidig giver det mig mulighed for at være mere på træningsbanen. 
I kommer også til at møde et kendt ansigt i shoppen igen. Jonna Daugaard har været så sød at 
tilbyde sin hjælp, hvilket jeg er utroligt glad for. 
  
Derudover har jeg allieret mig med Cecilie Ludvigsen, som har brugt vinteren på at gennemføre 
en grundtræner-uddannelse (et uddannelsesforløb med fokus på den gode junior- og begynder-
træning). Cecilie kommer til at assistere mig samt tilbyde ekstra junior- og begyndertræning på 
ugentlig basis. - Ud over den faste træning vil Cecilie være behjælpelig med at lave nogle gode 
sociale arrangementer. 
- Jeg håber, I vil tage godt imod dem alle sammen, når I møder dem i klubben. 
 
På min hjemmeside www.thunegolf.com kan I læse om mine undervisningstilbud. Jeg tilbyder bl.a. 
privatundervisning, banetræning, temakurser, seniorkurser og halvdagskurser. - Men jeg vil gerne 
fremhæve en kursusform, som jeg tidligere har haft rigtig god succes med: »GÅ TIL GOLF«.   
 
GÅ TIL GOLF 2021 er et forløb, som strækker sig over hele sæsonen. Man går simpelthen til golf 
en gang om ugen på det samme hold og på det samme tidspunkt.  
Jeg har oprettet 4 hold, hvor der på hvert hold er plads til 9 personer. Der er 2 aftenhold om 
onsdagen, og torsdag formiddag er der 1 hold kun for kvinder og 1 hold kun for mænd. 
- Læs mere på min hjemmeside om datoer og priser på alle undervisningstilbud. 
 
I midten af oktober 2021 har jeg planlagt en matchtur til Spanien til det fantastiske sted Iberostar 
Royal Andalus, som ligger fantastisk smukt ud til havet og med 36 huller lige i »baghaven«. 
Maden og hotellet er i top, og vi har gode starttider, så der efter golfrunderne er tid til afslapning. 
Der er gode præmier og garanti for masser af hygge!!! 
- På min hjemmeside kan I læse mere om turen. Der er begrænset antal pladser - så det er »først 
til mølle«.  
 
Jeg håber, vi snart kan komme i gang med sæson 2021. Og skulle I have nogle spørgsmål eller 
specifikke ønsker - så ring meget gerne eller send en mail.  
 
De kærligste golfhilsner  
PGA Professional  
Andreas Thune  
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