
 
 

Brande Golfklub · Nordlundvej 87 · 7330 Brande · Tlf. 9718 2179 · www.brandegolfklub.dk 

 

Medlemsorientering fra bestyrelsen - Marts 2021 
 

 

Brande, d. 15. marts 2021 

JSK/ej 

 

KÆRE MEDLEMMER!                 
 

Vi nærmer os hovedsæsonen for golfsporten, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. 

Desværre er vi fortsat ramt af Corona-restriktioner, som vil præge aktivitetsniveauet i vores klub. 

Men fra den 1. april 2021 åbner vi for spil til alle sommergreens. - Fra denne dato kan der igen 

handicapreguleres. 

 

I denne medlemsorientering findes korte informationer om opstarten, og vi glæder os til at se dig på 

Brande Golfklubs dejlige bane. 

 

 

Nyt fra greenkeeperne 

Som flere af jer nok har bemærket, har der hen over efteråret og vinteren været stor aktivitet på 

banen. Der er sket beskæring og fældning af træer omkring greens. 

Særligt hullerne 3 og 10 har fået lys og luft til greengræsset. Stort set alle greens har udfordringer 

med forkert PH-værdi og for lidt »liv« i jorden. - Derfor er der spredt meget kalk og hønsegødning, 

hvilket har givet gener for golfspillet, men det bliver godt igen …! 

 

 

 

Foto: Ellen Julsgaard 

Hul 10 set fra hul 11 - Foto: Ellen Julsgaard 08.12.2020 
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De nye teesteder på hul 7 tages i brug senest 1. juni 2021. Inden da skal der påfyldes jord rundt om 

teestederne, og der skal sås græs. - Så vi må alle kæmpe lidt endnu med træerne i udslaget.  

 

 

Hul 7 - Foto: Ellen Julsgaard 20.02.2021 

Et flittigt hold af frivillige har været i gang i alle bunkers, sandet er flyttet rundt, og 

kanterne er ordnet. - På billedet ses Bent Andersen, Claus Thalund, Lunde (Niels 

Chr. Lundstrøm) og Søren Bjerre Basse - Foto: Henning Sand 04.03.2021 (hul 8) 
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Der er flere projekter, som har været sat på pause hen over vinteren - bl.a. området omkring 2. og 

3. teested. - Disse ting går greenkeeperne i gang med nu og frem til, at græsset rigtigt begynder at 

gro. 

 

Opstart i »Klubber i Klubben« 

Vores Klubber i Klubben starter op i marts måned (Ladies Section og Mens Section). Alle aktiviteter 

planlægges selvfølgelig med hensyntagen til pt. gældende Corona-restriktioner. 

- Seniorerne har dog spillet hele efteråret og i vintermånederne, men med lysere tider og varmen er 

det tid til, at alle medlemmer af klubben kommer i gang. 

 

Det er bestyrelserne i de enkelte Klubber i Klubben, der har ansvaret for at formidle og sikre, at alle 

Corona-restriktioner overholdes. 

 

Har I lyst til at være medlem af en eller to Klubber i Klubben, kan nedennævnte kontaktes for 

nærmere oplysninger: 

 

Ladies Section 

Captain Kirsten E. Pedersen Tlf. 2144 3056 Sæsonstart 23.03.21 - se mere her. 

 

Mens Section 

Captain Ulrik Damm Tlf. 4051 9904 Sæsonstart 18.03.21 - se mere her. 

 

Seniorklubben 

Formand Kamma Løth Tlf. 2540 7340 Spiller p.t. »Coronagolf« - se mere her. 

 

Juniorgolf for børn og unge i alderen 4-11 år og 12-17 år 

Juniorudvalget har arbejdet hårdt for at få et godt program stablet på benene til 2021. Der er flere 

spændende tiltag, som vi håber får stor opbakning. 

 

For de mindste golfspillere (4-11 år) sættes projektet »Brandslangerne og Co« i gang. 

Det er Cecilie Ludvigsen og Dorthea Arvad Dall, der gennem leg og sjove aktiviteter hver uge vil 

sikre gode oplevelser for børnene. Der er opstart fredag den 16. april 2021 kl. 16-17. 

- Tag jeres børn eller børnebørn med til fantastiske stunder i Brande Golfklubs Juniorgolf-koncept. 

- Har I spørgsmål til dette projekt, så kontakt Cecilie Ludvigsen på tlf. 2564 4910. 

 

Andreas Thune vil træne juniorerne i alderen 12-17 år. Der er opstart mandag den 12. april 17-18. 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Andreas på tlf. 6015 0060. 

- Læs mere om Juniorgolf her. 

 

Opstart for nybegyndere 2021 og nystartede i 2020 

Begynderudvalget har i samarbejde med ProTræner Andreas Thune udarbejdet begynderforløbet for 

2021. Forløbet starter mandag den 22. marts 2021 - se mere på hjemmesiden. - Som et nyt tiltag 

får alle nybegyndere adgang til gratis træning i hele træningssæsonen (torsdage 17:00-18:30). 

 

Har du et familiemedlem, en nabo, en rigtig god ven, som du synes skal lære golfspillets glæder, så 

send dem afsted til en prøvetime. - Er der spørgsmål til forløbet, er du altid velkommen til at tage 

kontakt til ProTræner Andreas Thune på tlf. 6015 0060 eller thunegolf@gmail.com 

 

For nystartede i 2020 tilbydes gratis opstartstræning fredag den 16. april 2021 kl. 16-18. 

- Andreas Thune står for træningen (tilmelding senest 15. april kl. 17:00 via GolfBox på dette link). 

http://brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/ladies-section
http://brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/mens-section
http://brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/senior
http://www.brandegolfklub.dk/klub-i-klub/junior
http://brandegolfklub.dk/klubben/begynder
mailto:thunegolf@gmail.com
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/2804535/info
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Åbne turneringer 

Vi havde planlagt, at Åbningsturneringen skulle løbe af stablen den 1. april 2021 med Andreas Thune 

som sponsor. - Denne turnering er desværre aflyst på grund af Corona-restriktionerne. Det er endnu 

ikke afgjort, om den afholdes senere på året eller helt aflyses. 

- De øvrige turneringer fastholdes indtil videre, men med forbehold for ændringer. 

- Turneringsplanen 2021 er under udarbejdelse. 

 

Kontor 

Som tidligere beskrevet har vores klubsekretær Lis Krog Kristensen valgt at gå på pension den 1. 

december 2021. Hun gav bestyrelsen denne information i rigtig god tid, hvilket vi er meget glade for. 

- Det har givet os muligheder for at sikre en god overdragelse af alle klubsekretæropgaver. 

 

Det er derfor med stor glæde, at vi kan informere om, at vi med virkning fra den 

1. juni 2021 har ansat Elsebeth Grarup som klubsekretær. 

I perioden 1. juni - 30. september 2021 vil Elsebeth være ansat 4 timer om ugen. 

Fra den 1. oktober 2021 ændres ansættelsen til en 30 timers stilling. 

- Dette giver den fantastiske mulighed, at Lis i perioden fra juni til november vil 

kunne sætte Elsebeth ind i opgaverne. 

 

NB! Kontoret udvider åbningstiderne fra den 6. april 2021. Fra denne dato vil 

hjemmesiden være opdateret med de nye tider. 

 

Café 19 

Der arbejdes fortsat på at få konceptet for driften af Café 19 på plads. Café 19 skal som udgangs-

punkt have åbent hver dag i hovedsæsonen, og det skal fortsat være muligt at booke lokalerne til 

forskellige arrangementer - møder, receptioner, fester o.lign. Bestyrelsen arbejder ud fra, at vi er 

klar til at åbne Café 19, så snart Corona-restriktionerne tillader dette. 

- Åbningstider mm. vil til den tid kunne ses på hjemmesiden. 

 

Generalforsamling 2021 

Bestyrelsen har endnu ikke sat dato på den kommende generalforsamling. Det er aftalt, at så snart 

der åbnes for muligheden for at afholde generalforsamlinger, sendes indkaldelsen ud til alle 

medlemmer. Indkaldelsen vil overholde varslingen ift. vores vedtægter. 

 

- Vi ønsker jer alle en rigtig god opstart på sæson 2021 …! 

 

 

Med venlig hilsen 

BRANDE GOLFKLUB 

På bestyrelsens vegne 

 

Jette Skott Kristensen  

Formand 


