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G olfsæsonen 2009 er et overstået kapitel, men 
der kan stadig nydes gode golfture på vores 

dejlige bane. 
For første gang i klubbens historie forsøger man 

sig med at holde sommergreens åbne i vinterperio-
den. Der skal dog tee’s op på ALLE klippede area-
ler samt spilles fra vintertee. 

Hvis der forekommer frost, sne 
eller slud, SKAL der spilles til vin-
tergreens (rødt flag). - Er man i 
tvivl, så spil til vintergreens. 

Baneudvalget håber, at betingel-
serne respekteres, ellers bortfalder ordningen. 

 
TURNERINGER I 2009 
Der har i årets løb været afholdt 10 ordinære tur-
neringer med i alt 822 deltagere, hvilket er meget 
flot. Det er en fremgang i forhold til 2008, og vi 
glæder os til at se jer igen i 2010.  

Herudover er der i juli afviklet HEDESLAGET - en 
3-dages turnering med i alt 262 deltagere. Der var 
ikke »fuldt hus« denne gang (max. 300 deltagere), 
men alligevel en fin tilslutning. 

Der skal derfor lyde en STOR tak til vore sponso-
rer, som altid bakker op omkring klubbens aktivi-
teter. 

Fortsættes på side 2 ... 

Synes du, at november var både mørk og våd 
- så tænk blot godt en måned tilbage og se, 

hvor smukt Brande Golfklubs bane tog sig ud 
på dejlige oktoberdage 2009!!! 

Billederne er taget af Ellen & Gunnar Julsgaard. 

27. oktober 2009: 
Hul 5 - Findes der noget smukkere? 

27. oktober 2009: 
Hul 7 - Det høje egetræ måtte lade livet pga. stormen. 

27. oktober 2009: 
Hul 8 - Det nye klubhus skimtes i baggrunden. 

31. oktober 2009: 
Hul 15 - Udsigt mod hul 12 - et hold lukkes igennem. 
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… fortsat fra side 1 

 
NYE MEDLEMMER 
I 2009 er der indmeldt 50 nye aktive medlemmer, 
og Brande Golfklub byder velkommen til alle: 
 
Anders Boll  .................................... Herning 
Anders Quist Pedersen  .................... Give 
Anne Kamp Zimmer  ........................ Herning 
Birgit Lynggaard ............................. Herning 
Bo Mikkelsen  ................................. Brande 
Charlotte Madsbjerg Mortensen ......... Brande 
Christian T. Christensen ................... Brande 
Christoffer Kildefjord  ....................... Brande 
Daniel Tang  ................................... Brande 
Dennis Jessen  ................................ Vejle 
Freddy Pedersen  ............................ Ikast 
Frederik Madsbjerg Mortensen  .......... Brande 
Hans Peter Madsen  ......................... Brande 
Henny Kjeldsen  .............................. Brande 
Holger Kjeldsen  .............................. Brande 
Jens Pedersen  ................................ Brande 
Jens Erik Steiness ........................... Ejstrupholm 
Jesper Bach  ................................... Herning 
Jesper Hansen  ............................... Brande 
Jonas Møller  .................................. Brande 
Jonna Dangaard  ............................. Brande 
Kaj Rathje Lorentzen  ...................... Klovborg 
Karsten F. Klausen  ......................... Brande 
Karsten Madsen  ............................. Herning 
Kasper Linde  ................................. Brande 
Katija Lund Kasandric  ..................... Brande 
Kim Borup Nielsen  .......................... Brande 
Kim Brødsgaard Jørgensen  ............... Herning 
Kirsten Thies  ................................. Herning 
Lars Duedahl  ................................. Brande 
Lasse Madsen  ................................ Herning 
Lasse Rosenkilde Tøttrup  ................. Brande 
Laust Lynggaard  ............................ Herning 
Marianne Elmquist  .......................... Ejstrupholm 
Mike Birk Holm Christiansen  ............. Kibæk 
Morten Flø Nielsen  .......................... Herning 
Nikolaj Lanman Jensen  .................... Brande 
Palle Mouridsen  .............................. Brande 
Per Pedersen  ................................. Århus C 
Rikke Klarskov Lauridsen  ................. Herning 
Sebastian Høj  ................................ Brande 
Sidse Hvid Jørgensen  ...................... Brande 
Sigurd Mikkelsen  ............................ Brande 
Stinne Søndergaard  ........................ Brande 
Søren Nikolajsen  ............................ Herning 
Tejs Rasmussen  ............................. Brande 
Thomas Sørensen Vejvad ................. Herning 
Tobias Moesby Warrer  ..................... Brande 
Wolfgang Thies  .............................. Herning 
Åse Klausen  .................................. Brande 
 

NB: Antallet af nybegyndere i 2009 kan ses i Nyheds- 
brevet fra september ’09. 

 
 
EVALUERING 
Søndag d. 15. november var alle udvalgsmedlem-
mer inviteret til evaluering - der deltog godt 40 
personer. Dagen startede kl. 9 med morgenkaffe, 
hvorefter der var ca. 1 times evaluering, hvor re-
præsentanter fra de forskellige udvalg berettede 
om, hvordan golfåret 2009 var forløbet. Kl. 10.30 
blev der spillet en 9-hullers match, og man slutte-
de dagen af med en dejlig frokost. 

Evalueringen og den efterfølgende match er en 
god tradition, som vi i bestyrelsen er meget glade 
for. Denne tradition har nu fundet sted i 15 år. 
 
GREENFEE-GÆSTER 
Som nævnt i September-nyhedsbrevet startede 
foråret lidt sløjt med hensyn til greenfee-gæster. 
Sommer- og efterårsmånederne har imidlertid ret-
tet op på dette, og året ender ud med et ganske 
fint resultat. 
Info til Greenfee-gæster: Når der spilles til vin-
tergreens (rødt flag), betales ½-greenfee. 
 
GOLF CAFÉEN 
GolfCafeen har fordoblet omsætningen i forhold til 
det gamle klubhus. Udgiftssiden er naturligt nok 
også blevet større, hvilket bl.a. skyldes længere 
åbningstid og dermed også større lønudgifter. Års-
resultatet er alligevel blevet tilfredsstillende. 

Der arbejdes på at udvide åbningstiden yderlige-
re til næste år. - Sæsonstart i 2010 bliver senest 
til påske, som falder i starten af april. 
 
HANDICAP-UDVALGET MEDDELER ... 
… at HCP-regulering for banen i Brande er indstillet 
for i år, og indtil sæsonen starter igen. Selvom 
man spiller til sommergreens i vinterperioden, er 
det ikke muligt at blive reguleret, da der som tidli-
gere nævnt skal tee’s op. 

 
På bestyrelsens vegne 

Kurt Bach, fmd. 

Brande Golfklubs bestyrelse    
ønsker alle en glædelig jul  

og et godt nytår!! 

På gensyn i 2010! 


