Medlemsorientering fra bestyrelsen og udvalg - December 2021
Brande, d. 16. december 2021
JSK/ej
KÆRE MEDLEMMER!

NYT FRA BESTYRELSEN
Den sidste dag i 2021 nærmer sig, og vi kan se tilbage på en sæson, som - på nær i det tidlige forår
- forløb næsten uden restriktioner pga. COVID-19. Desværre ser det ud til, at den nye variant kan
komme til at præge de kommende uger.
Som vi har gjort i hele coronatiden, vil golfklubben henholde sig til de retningslinjer og anbefalinger,
vi modtager fra DGU og Sundhedsstyrelsen. Der vil blive udsendt besked - ligesom vi vil sikre
skiltning, så alle ved, hvordan man skal forholde sig.
Velkommen og tak for denne gang
2021 blev sæsonen, hvor vi kunne byde Andreas Thune velkommen til klubben som vores nye PRO.
Men også en sæson hvor der er sket udskiftning på kontoret, idet Lis Krog Kristensen efter knap 7 år
som sekretær har valgt at gå på pension. Som ny sekretær tiltrådte Elsebeth Grarup den 1. oktober i
en 30 timers stilling, efter at hun i 4 måneder forinden assisterede kontoret i 4 timer pr. uge.
- Ved årets udgang skal vi også sige farvel til Lars Risager, der efter godt 26 år stopper som fastansat greenkeeper.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Lis og Lars for indsatsen og engagementet i Brande
Golfklub og ønsker dem rigtig god vind fremover. Samtidig skal der lyde et stort velkommen til
Andreas, som bl.a. i løbet af 2021 har fået skabt liv på træningsarealerne, til stor glæde for mange
medlemmer. - Også et stort velkommen til Elsebeth.
Evalueringsdag
Lørdag den 23. oktober blev der afholdt evalueringsdag, hvor ansatte, bestyrelses-, udvalgs- og
frivillighedsgruppemedlemmer var inviteret. Vi startede med en hyggelig match, og ved den
efterfølgende spisning i Café 19 fik vi sagt tak til alle de frivillige, som hver dag yder et fantastisk
stykke arbejde for vores klub. Uden de mange ildsjæle ville det ikke være muligt at drifte klubben.
- Det gælder medlemmer, der er aktive i »Klubber i Klubben«, alle der hjælper til på banen, alle der
sikrer, at arealerne omkring klubhuset altid fremstår flotte og velplejede, vedligehold af bagrum og
Driving Range. Og ikke mindst så gør vores medarbejdere alt for at få det praktiske til at fungere.
- Som altid var evalueringsdagen en meget hyggelig dag …!
Café 19
Vi har i 2021 haft ekstra stor opmærksomhed på driften af Café 19. Vi har fulgt omsætningen nøje
og foretaget reguleringer i åbningstiderne ift. denne. Et resultat af dette er, at vi nu forventer, at vi
kan overholde det vedtagne budget, hvoraf det fremgår, at driften skal hvile i sig selv.
- Der skal lyde en stor tak til personalet i Café 19 og særligt til Gerda Sig for det store arbejde, der
er lagt i, at dette nu ser ud til at lykkes.
I øjeblikket arbejder vi på at få bemandingen for 2022 på plads således, at vi er klar til at byde jer
og vores gæster velkommen i Café 19 den 1. april.
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Donationer
Også i 2021 lykkedes det os at få donationer fra mere end 100 medlemmer og sponsorer.
Hver donation var på min. 200 kr., og de indkomne midler går til drift og udvikling af baneanlægget.
Donationerne er fradragsberettigede og er blevet indberettet af kontoret.
- Tusind tak til alle, der støttede op om dette …!
Kommende turneringer
Vi er i fuld gang med at planlægge turneringerne for 2022. Den første turnering, der afholdes, er
Nytårsmatchen søndag den 2. januar 2022. Tilmelding sker via GolfBox.
Tak til vores sponsorer
Bestyrelsen vil på vegne af alle medlemmer i Brande Golfklub takke alle vores sponsorer, som i 2021
har støttet Brande Golfklub. - Uden denne støtte var det ikke muligt at drifte golfklubben.
Tak!
Også en STOR tak til alle medlemmer, der har ydet en ekstra indsats for klubben i det forgangne år.
En stor tak til Ellen Julsgaard, som igen i år har stået parat til at hjælpe med offentliggørelse af
Corona-retningslinjer, så alle blev informeret om, hvordan reglerne blev tolket hos os.
- Endelig skal der også lyde en stor tak til vores ejer Anna og Aage Petersens fond samt til
Dalgårdslund, Erhvervsklubben EBGK og til alle ansatte for godt samarbejde. - Vi glæder os til 2022.
Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19:00 i klubhuset. Indkaldelse med
dagsorden udsendes snarest. Tilmelding skal ske via GolfBox.
- Sæt X i kalenderen allerede nu …!
Alle med relationer til Brande Golfklub ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra
bestyrelsen.
- På gensyn i 2022 …!

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB
Jette Skott Kristensen, formand

________________________________________________________________________________
OBS! Billeder fra årets gang findes på hjemmesiden under BANEN/Galleri samt udpluk i diasshowet.
Evaluering for 2021 fra de forskellige udvalg kan ses nedenfor …!
________________________________________________________________________________
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PRO / JUNIORAFDELINGEN
TAK for sæson 2021. Det har været fantastisk at starte i Brande Golfklub og mærke den store opbakning, som I medlemmer har vist mig. Det har det været uanset, om det er tiltag til kurser, rejser,
undervisning eller i shoppen. - Jeg har nydt at komme på arbejde hver eneste dag, og dagene er
gået hurtigt, idet jeg var så heldig at have kalenderen fyldt godt op - dette takket være jer.
- Så tusind tak!!!
Jeg er enormt stolt over, at vi som klub har fået opstartet vores børnetræning: »Brandslangerne«.
Konceptet tager udgangspunkt i, at børn skal have lov at lege og indøve golfrelevante bevægelser
via leg og selvfølgelig golf. Vi har fået skabt et univers på træningsbanen, som er opbygget efter en
brandstation, hvilket fungerer lige efter hensigten. Dette område kommer vi til at bruge endnu flere
kræfter på næste år.
Jeg glæder mig til sæson 2022, hvor vi bliver 2 trænere i Brande Golfklub. I GOLF NETWORK
DENMARK har vi ansat Johannes Jensen som PGA-træner-elev, og han starter den 1. marts 2022.
Det betyder, at vi til næste år kommer med endnu flere tiltag.
Pro Andreas Thune

BEGYNDERUDVALGET
Vi har i 2021 haft 55 prøvemedlemmer igennem begynderforløbet. Heraf er 31 blevet indmeldt som
fuldtidsmedlemmer i klubben. Ud af de sidste 24 prøvemedlemmer har 12 valgt ikke at fortsætte
med golfspillet, 1 har valgt at melde sig ind i en anden golfklub, og 11 er af forskellige årsager
endnu ikke afklaret.
Antallet af prøvemedlemmer var i 2021 over gennemsnittet for tidligere år. Set i lyset af meldinger
om at corona har betydet medlemstilgang til golfsporten, og at Brande Golfklub i 2021 har kørt en
rekrutteringskampagne, kunne vi dog godt have håbet på endnu flere prøvemedlemmer.
Der har igennem sæsonen været begyndertræning 3 gange i ugen - med efterfølgende spil på par3banen. Træningerne er gennemført af Andreas eller Cecilie med hjælp fra et medlem af Begynderudvalget. Det har været fantastisk at mærke det store engagement, som Andreas og Cecilie har lagt
i træningerne.
Vi startede i 2019 en mentorordning, hvor klubbens »almindelige« medlemmer er mentor for de nye
golfspillere. I 2021 har alle de nye golfere fået tilknyttet en golfmentor. - Tak for indsatsen til
mentorerne. I er en stor del af, at vi kan fastholde de nye golfspillere, også på længere sigt.
Hver onsdag har der traditionen tro været afholdt en 9-hullers turnering, hvor alle klubbens
medlemmer kan deltage og være med til at skabe gode rammer for de nye golfere - ikke mindst
socialt. Der har generelt været god deltagelse i matcherne, undtagen når det har været regnvejr.
En stor udfordring er at fastholde de nye golfere, efter at de har taget golfkortet. Vi vil derfor hen
over vinteren og i sæsonopstarten i foråret 2022 lave forskellige tiltag for de nye golfere.
Rune F. Jørgensen
Begynderudvalgsformand
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NYE MEDLEMMER
I 2021 er der indmeldt 65 aktive medlemmer, hvoraf 2 er Fleksmedlemmer.
- Ud af de 63 fuldtidsmedlemmer er nogle tidligere medlemmer, som har indmeldt sig igen i Brande
Golfklub, og der skal lyde et hjerteligt velkommen til alle.
Agnes Lynge Sandbo
Albert Kastberg
Allan Petersen
Bastian Thaarup
Bo Schmidt
Carl-Emil Toft
Carsten Krogsgaard
Chris Vesterby
Daniel Braemer
Danni Tretow-Loof
Dennis Lenbroch
Dennis Thomsen
Diana Jensen
Fie Skovdal Pedersen
Frederik Egsgaard Christensen
Frederik Thomsen
Freja Kastberg
Gustavo Miranda Guimaráes
Helena F. Mortensen
Henrijette Hertz
Jackie Lund Hansen
Jacob Ørregaard Hansen
Jan Binzer
Jan Munksgaard Jensen
Jan Volmer
Jens Klausen
Jens Otto Johansen
Jonas Brodersen Bogø
Kasper Heegaard Andersen
Kasper Juul Holmstrup
Lars Jørgensen
Lars Nikolaj Hansen

Herning
Herning
Brande
Brande
Herning
Herning
Herning
Herning
Brande
Brande
Herning
Sønder Omme
Brande
Grindsted
Vejle
Aalborg
Herning
Brande
Brande
Nørre Snede
Brande
Kibæk
Brande
Herning
Brande
Brande
Ikast
Herning
Brande
Brande
Herning
Herning

Lasse Jensen
Lasse Sørensen
Lasse Hornum Sørensen
Lene Gottlieb
Lone Østergaard
Louise Kragh Henriksen
Lukas Munksgaard Nielsen
Mads Høeg Sørensen
Magnus F. Christiansen
Marcel Feldens
Maria Hald Friis Andersen
Mathias Jepsen
Max Olsen
Michael Jensen
Nikolaj Lanman Jensen
Nils-Bo Kreiberg
Patrick Mølgaard Nielsen
Per Jensen
Peter Bech-Hansen
Rasmus Simonsen
Rasmus Klint Thisgaard
Rasmus Tølbøll Zaulich
René Jensen
Stig Jensen
Susanne Udengaard
Them Folmann Larsen
Tommy Bank
Torben Pedersen
Tove Vesterby
Victor Duedal
William Skov Rudbeck

Sunds
Herning
Brande
Brande
Brande
Herning
Herning
Brande
Herning
Grindsted
Herning
Brande
Herning
Herning
Brande
Brande
Horsens
Herning
Brande
Herning
Brande
København K
Brande
Brande
Silkeborg
Risskov
Vejle
Grindsted
Herning
Brande
Brande

Opgørelsen er afsluttet den 15. december 2021.

BANEN
Golfåret 2021 har været et udfordrende år, dels på bemandingssiden, men også på vækstsiden.
For at starte med det sidste, så har sæsonen langt fra været et optimalt vækst-år for græs.
Derfor har HP og hans folk i greenkeepergården måttet arbejde lidt alternativt for at få banen op at
»stå«, så godt som det er muligt under de givne vilkår.
Fokusområdet i baneudvalget er fortsat greens og ikke mindst græssets trivsel på disse og
muligheden for at skabe den bedste spilleoverflade året rundt.
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Derfor er der i løbet af sæsonen arbejdet »i dybden« på greens, og desværre har en konsekvens af
dette været sygdom og diverse andre unoder, som hen over sommeren har gjort standen på greens
mildest talt varierende.
Sidste vinter blev der fældet en del træer omkring greens på hul 3 og 10 for at skabe mere lys og
luft til væksten særligt på disse greens. Det har allerede givet så positivt resultat, at standen på
disse greens nu er på niveau med de øvrige greens.
I - som følger med i Formel 1 - ved, at »vinduet«, hvor et formel 1-dæk performer optimalt, er
uendeligt lille, og sådan er det også med vores greens. De tåler ikke at blive stresset ret meget, før
de reagerer med en eller anden græssygdom, som støder til.
Alt bunder i de jordbundsforhold, der findes under græstæppet og det er dem, vi arbejder så hårdt
på at få forbedret. Der findes ikke en facitliste på dette, og derfor er en del af behandlingen
eksperimentel og masser af HP’s erfaring.
Når det er sagt, så ser I nu en del af resultatet af det gode arbejde, hvor greens vel sjældent har
stået bedre i Brande. Det er ikke fordi, vi er i mål - faktisk overhovedet ikke, men tiltagene begynder
at virke, og der vil blive bygget videre på dette de kommende sæsoner.
Vi har haft et par andre store projekter i år, nemlig at få etableret vandingsanlæg på par3-banen og
på træningsområdet og få etableret et nyt teested på hul 7.
Vandingsanlægget blev etableret dels for at løfte niveauet på disse områder og dels for, at
greenkeeperne ikke skal bruge så meget arbejdstid på manuelt at flytte vandingsanlæg til gene for
både dem og jer spillere.
Teestederne på hul 7 flyttes, for at vi ikke skal få træningsbolde i hovedet, når vi slår ud og for at
bevare de to store og meget smukke egetræer, som pryder hullet, hvor fairway starter. Disse træer
er blevet for store og generer nu spillet i en grad, så der skulle gøres noget.
- Desværre var græsset på de nye teesteder længe om at »sætte sig«, og derfor kunne de ikke
indvies til sæsonstarten.
Efterfølgende er vi usikre på, om vi kan spille handicap-regulerende runder fra de nye teesteder
uden at få banen ratet om, men indtil videre har vi ikke modtaget svar fra DGU på vores
forespørgsel. - Derfor afventer vi dette, inden vi kan indvi de nye teesteder.
På mandskabssiden har vi været stærkt underbemandet hen over sæsonen, og derfor skal der lyde
en KÆMPE tak til HP, Lars, Jørgen, Alfred og diverse sæsonmedarbejdere for den store indsats med
at holde banen og få den til at fremstå indbydende og lækker.
Desværre har vi i dette efterår måttet sige farvel til Jørgen Stistrup som greenkeeper-elev. Jørgen
fortsætter sin læretid i Give Golfklub. - Tak for din indsats, Jørgen, og held og lykke fremover.
Vi er i øjeblikket ved at arbejde på bemandingen til den kommende sæson, og kunsten er at sikre
flest mulige hænder der, hvor det rykker for vores beskedne lønbudget. Vi får naturligvis enderne til
at gå op, så vi alle - medlemmer som gæster - kan få et velholdt anlæg at spille golf på, også til
næste år.

Side 5/13

I den kommende sæson vil vi fortsætte arbejdet med fokus på greens, men også med fokus rettet
mod den strategiplan, som vi har lagt for banen.
- Denne indbefatter bl.a. træflytninger, bunkerstrategi og meget mere, og vi er endelig kommet
dertil, hvor vi tror på, at vi over år kan gennemføre en spændende udvikling af banen i Brande
Golfklub.
Fra den 18. november er banen »vendt« således, at hul 10 er hul 1, og hul 1 er hul 10. Det gjorde vi
for første gang sidste vinter og med stor succes. - Der er mange, der kun spiller 9 huller om
vinteren, og det kan hullerne 10-18 bedre klare end hullerne 1-9.
- Denne ændring er gældende indtil 1. april 2022.
Til slut vil jeg gerne takke Ellen Julsgaard for din altid imødekommende tilgang til informationsdeling
på hjemmesiden og på GolfBox. - Du gør en stor forskel.
Desuden vil jeg gerne rette en specifik tak til de frivillige, der hjælper til med arbejdet omkring
banen. Det være sig alt fra at beskære, buskrydde, rive bunkere og meget andet. Særligt Henning
Sand gør et kæmpe arbejde med at få bunkerteamet til at nå sammen - tak for det Henning!
Tak til det øvrige baneudvalg for samarbejdet i sæsonen. Uden den måde vi samarbejder på, kunne
vi slet ikke nå vores mål!
… Og tak til alle jer medlemmer og gæster, som oftest udviser en kæmpe forståelse for det arbejde,
der foregår på banen, og som møder greenkeeperne med højt humør. - Det sætter de pris på!
Anders Quist Hermann
Baneudvalgsformand

BANESERVICE - HVERDAGE
Her fra Baneservice Hverdage har vi ikke haft noget bemærkelsesværdigt at meddele - det er gået
fint. Der har dog været lidt udfordringer med at få bemandingen til at falde på plads på helligdage.
Det håber vi at finde en løsning på i 2022.
Der er også et ønske om, at vi får opgraderet skraldespandene, evt. de værste i første omgang. Det
er de 2 på P-pladserne samt hul 1, 6, 10 og 11.
Bemærkning om skraldespande: Der er ligeledes ytret ønske om sortering af affaldet.
- Jeg forventer, at teamet fortsætter i 2022.
Venlig hilsen Bent Andersen

BANESERVICE - WEEKENDS
Der er ikke det store at fortælle om weekendholdet. Det er stort set foregået uden problemer.
Flere har tilmeldt sig under de nuværende konditioner og har ikke ønsker om flere vagter.
- Det holdt rigtig hårdt at finde det hold, vi er nu, så dem skal vi passe godt på.
Christian Mygh
Baneservice-udvalgsformand
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ELITEN
Der er ikke så meget at berette om i 2021. - I Danmarksturneringen har vi haft tilmeldt 3 herrehold
(4. og 5. division + kvalifikationsrækken) og 1 damehold (kvalifikationsrækken).
- Der har været super god træning ved Andreas …!
Carsten Holt
Eliteudvalgsformand

FRIVILLIGHEDSGRUPPER
Den 23. oktober 2021 blev der afholdt et frivillighedsarrangement sponsoreret af DIF og DGI's
Foreningspulje samt Faxe Kondi. Arrangementet blev afholdt for en del af de penge, som klubben har
modtaget fra DIF til genetablering af det social klubliv - herunder deltagelse i det frivillige arbejde.
Der deltog 60 spillere, som var nuværende såvel som fremtidige frivillige i klubben. De fremmødte
har allerede meldt sig til en række opgaver i den kommende sæson.
Flere af opgaverne er i gang: Bunkerrivning 1 gang om ugen, rengøring af særlige områder i
klubhuset efter behov, græstrimning efter behov, specielle opgaver som f.eks. bagrum, vandhaner,
afskærmning, tjek af trolleys og mange flere opgaver.
Udover ovennævnte opgaver er greenkeeperne gået i gang med at opstamme træer og buske, så der
kan klippes i områderne uden forhindringer. Her er der behov for opsamling af grene og kvas. Den
første runde har været i gang, men der er brug for stor opbakning, så hele opgaven kan blive løst.
- Derfor håber vi på stor opbakning, når der indkaldes hjælp igen.
Kirsten E. Pedersen
Koordinator for Frivillighedsgrupper

GREEN TEAM / BUNKER TEAM
GREEN TEAM
Vi er 7 personer i teamet og mødes efter behov ca. 2 gange pr. kvartal. - Derudover tages der
jævnligt et par individuelle timer.
Opgaver:
• Klipning af bøgehæk og cotoneaster ved klubhus og P-plads
• Fjernelse af alger på fliser ved klubhus m.m.
• Rensning af tagrender
• Myregift fliser og skraldespande
• Klipning af græs ved kanten af volden og vejen til hul 10 m.m.
• Fjernelse af ukrudt på fliser, trapper, under hækken, på volden ved hul 9, gruset ved udslagsbanen, under cotoneaster
• Vanding af blomsterkummer
• Renholdelse af vaskepladser
Specialopgaver:
• Flytning af borde og stole (ind efterår og ud forår)
• Fjernelse af ukrudt i lyngen
Generelt fungerer Green Team godt!
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BUNKER TEAM
Består af 10 mand, der river bunker 1 gang om ugen. Planlægning for 1 kvartal ad gangen, og
vagterne tages via unitii.
Specialopgaver:
Bunkerkanter (5 mand i 1 dag og 3 mand i 1 dag).
Fjernelse af ukrudt i bunkers (1 mand en gang i mellem).
Generelt kører det godt - nogle tager flere vagter end andre, men som regel bliver alle vagter taget.
Da vi startede bunkerteamet i 2018, rev vi 2 gange om ugen, men da var vi også ca. 15 personer i
teamet. Fra 2020 har vi kun revet ca. 1 gang om ugen.
Henning Sand
Tovholder for Green Team og Bunker Team

ERHVERVSKLUBBEN EBGK
2021 synger på sidste vers, og snart venter 2022. Et nyt år med nye udfordringer på golfbanen og
nyt tiltag i EBGK. Året blev indledningsvist påvirket af COVID-19, men vi synes alligevel, at vi fra
sen-foråret fik klubbens arrangementer afviklet på fornuftig og god vis.
2021 blev stort set afviklet efter planen i EBGK-regi. Vi måtte dog skippe vores virksomhedsbesøg
først på året. Vi fik i år spillet alle planlagte runder og havde en dejlig tur til Hjarbæk med de
udfordringer, som banen nu gav os. Vi fik også afholdt version 1 af julefrokosten, der bød på godt
golfvejr - årstiden taget i betragtning og en efterfølgende dejlig julefrokost-menu på Cafe Tankefryd.
Med blikket rettet på 2022 ser vi positivt på den kommende sæson. Skulle COVID-19 igen kaste en
skygge over det kommende år, følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer. Det kan betyde
aflyste eller ændrede arrangementer.
- Vi har dog »ja-hatten« på og glæder os til alle de arrangementer, som vi kan samles om. Og vi
håber, at I vil støtte talstærkt op om de arrangementer, vi kan gennemføre.
For 2022 har vi aftalt med Ikast-Herning Erhvervsklub, at vi kun mødes 1 gang. Vi forsøger også at
lave et samarbejde med Brande City Erhvervsklub, så vi forhåbentlig kan få nogle synergier ud af
det.
Klubturen i 2022 kommer til at gå til Himmerland, der gerne skulle stå knivskarp, når vi skal spille
den. TILMELDING SENEST DEN 1. FEBRUAR 2022 til Carsten Holt.
Flere af vores konkurrencer fortsætter til næste år. På medlemssiden er vi stort set status quo, og vi
glæder os til at se jer alle igen i 2022.
Carsten Holt
Formand for EBGK

HANDICAP-AFDELINGEN
Fra Handicapudvalget kan jeg sige, at medlemmerne har taget godt imod det nye handicapsystem.
Det fungerer jo lidt anderledes, end det vi har været vant til tidligere, så det har lige krævet lidt
tilvænning. - Der er naturligvis medlemmer, som har henvendt sig med spørgsmål eller mindre
problemer med indtastning af scores, men på alle måder en fin sæson.
Ketty Pedersen
Handicapudvalgsformand
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LADIES SECTION
Vi startede sæsonen med træning - i år med vores nye pro Andreas, som vi har haft et rigtig godt
samarbejde med.
Til årets matcher har vi i gennemsnit været 28 spillere pr. gang, og de spillere, der ikke arbejder
tirsdag formiddag, mødes fortsat og spiller en runde uanset vejret - næsten …!
- Det er hyggeligt, og vi får gået vores skridt.
Der har været udflugt til Hedensted og weekendtur til Hvalpsund/Farsø, og vi har været vært ved
Skovtrold-matchen (Brande, Give og Jelling). Ligeledes har vi haft besøg af venskabsklubberne
Gyttegård og Trehøje. Og endelig havde vi besøg af Mens Section - vi spillede uafgjort 36/36 - så
nærved og næsten!
Pink Cup blev afholdt den 11. august (på en onsdag). Der var 45 deltagere, hvor overskuddet går til
støtte for kampen mod brystkræft. Overskuddet blev i alt 21.403 kr. - Rigtig flot resultat!
Vinderne af A- og B-rækken blev Else Pedersen og Jette Skott Kristensen. De blev inviteret til
landsmesterskaberne i Sorø. - Else Pedersen og Lone Rømer deltog i Sorø.
Vi har igen i år valgt »Order of Merit« til årets gennemgående match. - Tillykke til …
vinder af A-rækken: Else Pedersen
vinder af B-rækken: Lis Krog Kristensen
vinder af C-rækken: Evy Jensen
Også tillykke til Ladies Section-spillere, som blev klubmestre i år - Charlotte Dybvad (Midage) og Jonna Daugaard (Veteran).
Ladies Section sluttede sæson 2021 ved generalforsamlingen den 5. oktober. Tina Olesen havde
valgt at stoppe i LS-bestyrelsen, og ny er Tina Bruselius. Bestyrelsen har konstitueret sig, og Tina
varetager kassererjobbet. De øvrige poster er der ikke de store ændringer ved.
Ladies Section er i fuld gang med at planlægge den kommende sæson. I modsætning til i år skal vi
på besøg hos alle vores venskabsklubber i 2022 (Give, Gyttegård, Jelling og Trehøje).
- Og så skal vi også på besøg hos Mens Section.
Der er en stor gruppe ladies fra Ikast og Herning, der i 2022 gerne vil besøge Brandes bane på en
tirsdag. Det har vi sagt ok. til, og derfor skal vi til Ikast i august 2022.
Matchprogrammet for 2022 offentliggøres hurtigst muligt, når vi har de sidste »knaster« på plads.
Som noget nyt planlægger vi en hyggedag lørdag den 12. marts 2022: »Nedtælling til sæsonstart«.
Her forventer vi - udover en golfrunde - også en hyggelig eftermiddag i klubben med god mad mm.
Tak til alle i golfklubben for at gøre Brande Golfklub til noget særligt: Café 19, greenkeeperne,
Andreas og co., Ellen, Lis og mange, mange flere. - Og tusind tak til vores sponsorer, som gør, at
vores LS-klub har en god økonomi.
- På gensyn i 2022 …!
Kirsten E. Pedersen
Captain for Ladies Sections bestyrelse
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MENS SECTION
Sæsonen er nu slut, og Mens Section i Brande Golfklub har endnu engang haft et fantastisk godt år
med mange deltagere til vores torsdagsmatcher. Masser af mandehørm og mange hyggelige timer
og oplevelser i et godt socialt samvær.
I år har vi haft i alt 67 medlemmer og i skrivende stund har vi været et gennemsnit på 39 spillere pr.
match. Men vi har plads til mange flere. Når sæsonen starter igen i marts 2022, så mød op og oplev
den hyggelige stemning.
Gennem sæsonen har vi haft gæster og været på besøg i andre klubber. - En del af traditionen i MS
er, at vi møder vores venskabsklubber fra Give, Gyttegård og Jelling i løbet af sæsonen. Vi var så
dygtige at vinde hjemme over Gyttegård og Give, mens vi desværre tabte på udebane i Jelling.
Vi skiftes også til at være værter for en match mod Ladies Section, og igen forblev den ærefulde
pokal og ikke mindst håneretten i MS’ varetægt. - Men det holdt hårdt, idet vi spillede uafgjort mod
vores kollegaer fra Ladies og beholdt kun pokalen som forsvarende mestre.
- Vi glæder os allerede til næste års match.
Vores udlandstur til Gut Apeldör måtte desværre aflyses i foråret pga. covid-situationen, men vi tog i
stedet til Benniksgaard i starten af september og havde fantastisk dejlig tur. - Vi forsøger igen med
en weekendtur til Gut Apeldör i maj 2022, hvor alle Mens Sections medlemmer er velkomne til at
deltage.
En anden af vores traditioner er desuden, at vi har en sommerudflugt, hvor vi besøger en spændende bane i Danmark, spiller golf og spiser og drikker til den store guldmedalje. I år gik turen til
Harrevig Golfklub, og vi havde også her en fantastisk hyggelig dag. - Sommerudflugten bliver
naturligvis gentaget næste år!
En del af Mens Sections koncept går ud på, at vi gennem hele sæsonen samler point til en rangliste,
som danner grundlag for udtagelse til Ruder Cup-holdet - en årlig match mod Give, Gyttegård og
Jelling MS. Her spiller de 12 bedste A-rækkespillere og de 6 bedste B-rækkespillere om verdens
grimmeste, men til gengæld mest ærefulde pokal.
- I år lagde Give græs til Ruder Cup, men desværre blev vi nummer 4 og sjok. Det skal gøres bedre
næste år!
Ud over at vinderne af A- og B-rækken kåres på generalforsamlingen, kæmpes der
ligeledes sæsonen igennem om at blive årets bedste putter.
Vinder af A-rækken: Johnni Sjørslev Galsgaard
Vinder af B-rækken: Max Sand
Årets putter i A-rækken: Bent Christensen
Årets putter i B-rækken: Kurt Madsen
Endvidere har vi tre gennemgående konkurrencer: Tættest på flaget.
• Hul 3 - Gavekort på 5.000 kroner til Proshoppen (sponsoreret af ThuneGolf)
• Hul 13 - Multifunktionsmaskine (sponsoreret af Sharp Danmark)
• Hul 18 - »Vind en maler for en dag« (sponsoreret af Malermester Kurt Madsen)
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Vinderne findes ved lodtrækning, hvor vedkommende, der kommer tættest på flaget på de
pågældende huller hver torsdag, får et lod i puljen. I år løb Jan Søndergaard Pedersen med hul 3,
Klaus Sørensen med hul 13 og Ib Møller Pedersen med hul 18. - Tillykke til alle vindere …!
Vores generalforsamling i år blev afholdt den 23. september. Ud gik Ulrik Damm, og ind kom Karsten
»Kørelærer« Lund. Ny captain for 2022 er Bjarne Lassen.
Er du mand, medlem af Brande Golfklub og fyldt 21 år eller mere i 2022, kan sådan en hyggelig og
spændende herreklub da kun være noget for dig?! - Som tidligere nævnt har vi plads til flere, og du
er meget velkommen i Mens Section - første gang gerne som gæst. Hold øje med GolfBox i marts og
meld dig til vores torsdagsmatcher. Følg også med på vores hjemmeside på denne adresse:
http://www.brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/mens-section
Slutteligt vil vi gerne takke vores medlemmer for at møde talstærkt op, Café 19 og Conny for lækker
mad - og ikke mindst vores sponsorer for at gøre præmier til hver match til en mulighed. - Sammen
gør I alle, at Mens Section i Brande er Danmarks bedste herreklub!
På vegne af Mens Section bestyrelse
Anders Quist Hermann

PARAGOLF
Igen kan vi med stolthed sige, at det har været en god sæson, hvor årets paragolfturnering hed
PARAGOLFTOUR 2021, idet den var en del af Pensionsselskabets Paragolf Tour.
Paragolferne var igen i år mødt talstærkt op fra hele landet. Der var tilmeldt 54 spillere, primært
Paragolfere. - Café 19 beværtede os med dejlig mad efter golfrunden. Alle spillere var sædvanen tro
i et godt og smittende humør, hvor flere gav udtryk for, at de er rigtig glade for at komme til
Brande, hvor der er styr på tingene! - Og banen stod superflot.
Tak for økonomisk støtte fra:
• Ikast-Brande kommune
• Sydbanks Fødselsdagsfond
• Parasport Danmarks Jubilæumspulje
Tak til
Tak til
Tak til
Skulle

udvalget og BGK for et godt og konstruktivt samarbejde.
greenkeeperne for en flot og velplejet bane og Café 19 for dejlig mad.
Ellen Julsgaard for samarbejdet / hjælp med hjemmeside, invitation m.m.
jeg have glemt nogen, så kommer her en tak til alle …!

Paragolfudvalget har evalueret sæson 2021. Der har været et godt samarbejde i udvalget, og alt i alt
blev Paragolfturneringen i år igen en succes.
MEN der skal nye kræfter til, hvilket betyder, at der sker udskiftning i udvalget på følgende måde:
- Kamma Bundgaard stopper som udvalgsformand (kan være frivillig uden for udvalget).
- Erik Lauritzen stopper i udvalget (kan være frivillig uden for udvalget).
- Knud Erik Pedersen fortsætter i udvalget.
- Ketty Pedersen er afventende og i tænkeboks, om hun fortsætter i udvalget.
Kamma Bundgaard
Afgående formand for Paragolf-udvalget
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SENIORKLUBBEN
Også 2021 blev et specielt år, da vi stadig - i den første del af året - var ramt af coronarestriktioner.
For overhovedet at få noget spil i gang i Seniorklubben besluttede vi at spille med løbende start fra
hul 1 (hul 10). Spillerne kunne tilmelde sig på GolfBox tirsdag eftermiddag, hvorefter startlisten blev
udsendt via GolfBox. Der blev spillet efter coronaregler - uden matchfee og præmier.
Stor var glæden derfor d. 21. april, da vi kunne begynde at mødes igen og spille med matchfee og
præmier, men ikke med adgang til klubhuset.
- Postyret har medført, at vi i 18 hullers turneringer har fået indført elektronisk scoreindtastning, og
det fungerer ok.
Da vi endelig kom rigtig i gang med spillet, fik vi lavet en årsplan med nogle arrangementer, men
uden vores sædvanlige 2-dages tur.
16.06. Fællesfrokost med 61 deltagere, hvor vi spillede 9 hullers match, efterfulgt af frokost.
Bagefter satte Andreas os ind i det nye handicapsystems mysterier.
11.08. Endelig lykkedes det at få afviklet udflugten til Gyttegård for 18 huls spillere. Den skulle have
været sidste år. Der var 33 spillere, der spillede i lidt blandet vejr, men der serveredes en dejlig
frokost bagefter. 9 huls spillerne var samme dag i Haunstrup - også udsat fra sidste år. Der var 22
spillere af sted.
22.09. Fællesfrokost med 9 hullers match først. Efter frokosten fortalte Kai Hartmeyer om sine
oplevelser på forskellige ture rundt i verden. - Han fortalte om mange spændende og særegne
oplevelser for 56 deltagere.
06.10. Fælles udflugt for 9 og 18 hullers spillere til Trehøje.
Som sædvanlig, når vi er i Trehøje, var det regnvejr fra starten, men det blev det mest pragtfulde
vejr inden længe. Vi fik dejlig mad og en helt fantastisk service. Vi var 33 18-huls spillere og 14 9huls spillere af sted.
Som det nok kan ses, er vi ikke helt så mange deltagere i arrangementerne, som vi plejer, men vi er
glade for dem, der kommer. Vi har også mistet medlemmer i Seniorklubben, så vi nu er 95
medlemmer. Coronaen har været lidt hård ved os, men vi kæmper ufortrødent videre.
Tusind tak til alle i klubben som er behjælpelige og ikke mindst Ellen Julsgaard, som også i år
virkelig har været sat på prøve. Vi glæder os over, at tingene nu fungerer normalt.
Kamma Løth
Afgående formand for Seniorklubben
________________________________________________________________________________
Opdatering Seniorklubben
På generalforsamlingen d. 1. december i Seniorklubben ønskede Kamma Løth efter 8 år (6 år som
formand) at udtræde af bestyrelsen, og Allan Furbo blev nyvalgt. På det konstituerende møde d. 15.
december er Alli Skott udnævnt til formand for Seniorklubben.
________________________________________________________________________________
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REGELUDVALGET
Ikke store ændringer i Golfreglerne i år, så det har været dejligt nemt.
Pga. Corona kom vi lidt sent i gang med Regelaftener for begyndere og andre, men det lykkedes at
få afholdt 2 aftener.
Første gang var der ca. 10 deltagere - anden gang ca. 20. Meget naturligt, da flere begyndere på
dette tidspunkt var kommet i gang med golfen.
Som noget nyt prøvede jeg at afkorte »den kedelige terpe-teori« i klubhuset til godt 1 time, hvorefter vi gik på Par3-banen og tog det lidt mere praktiske.
- Det tror jeg er en god ide, og flere gav også udtryk for dette.
Mvh. Regeludvalget
Charles Gjørup

TURNERINGSUDVALGET
Coronarestriktionerne begrænsede 1. halvdel af sæsonen i antal og spisning, og der har været
afholdt i alt 8 åbne turneringer.
Single-turneringer har haft svag tilslutning. Par-turneringer er mest populære især blandt fremmede
klubber.
Klubturneringer
Klubmesterskaber (40 herre og 12 damer) og Hulspilsmesterskaber (35 herrer og 17 damer).
- Ikke prangende, men en lille stigning i deltagende damer.
Livescores ved turneringer er en succes: 30-45 minutter spares i ventetid.
Præmieoverrækkelsen er stadig lidt spændende, idet de 3 sidste scores er skjulte.
Banen er noget af det bedste, vi har oplevet længe - stor ros til greenkeeperne og alle de frivillige.
Især de mange gæstespillere har rost banen.
Ved turneringer uden fælles spisning anbefaler vi løbende start, så banen hurtigt er åben igen for
alle andre spillere.
Tak til Café 19 for godt samarbejde.
Carin Uhde
Formand for Turneringsudvalget
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