
Brande Golfklub - Nyhedsbrev nr. 3 - dec. ’11 (s. 1/4) 

DD et er altid dejligt at få positive tilkendegivel-

ser og især fra greenfee-spillere, hvilket er en 

uvurderlig reklame. Vi har modtaget følgende: 

 

TURNERINGER I 2011 

Der har i årets løb været afholdt 8 ordinære turne-

ringer med i alt 592 deltagere. Det giver et gen-

nemsnit på 74 deltagere pr. match, hvilket er me-

get tilfredsstillende. 

- Tøjeksperten-turneringen, som skulle have væ-

ret afholdt d. 29. maj blev desværre aflyst pga. 

manglende tilslutning.  

NYHEDSBREV FRA TURNERINGSUDVALGET 

SS om der er tradition for i alle andre golfklubber 

i Danmark, har vi også i Brande Golfklub hvert 

år arrangeret klubmesterskaber for vores medlem-

mer. Denne turnering er ganske gratis at deltage i, 

og banen lukkes helt for vores skyld. 

- Turneringen giver os deltagende spillere mulig-

hed for at få tilfredsstillet nogle sportslige ambitio-

ner samt vurdere, hvordan vi ligger i HCP i forhold 

til andre. - Samtidig er det meningen, at alle får en 

god golfoplevelse med mulighed for at spille sam-

men med andre, end »dem man plejer«. 

- Desværre har det gennem årene vist sig, at 

mange udebliver fra klubmesterskaberne. Årsagen 

til den manglende tilslutning kan være mange, 

men den vi oftest hører, er: »Jeg kan jo ikke vinde 

alligevel«. Alle har en chance for at vinde (også i 

Lotto). Det kræver dog, at man er med til at spille. 

- Det er turneringsudvalgets håb, at vi med dette 

nyhedsbrev kan få formændene i alle »KLUBBER-I-

KLUBBEN« til at opfordre jeres medlemmer til 

at deltage i dette arrangement - og sammen få 

det gjort til en prestige at deltage i klubmesterska-

berne - at få et par oplevelsesrige dage samt glæ-

de sig til den årligt tilbagevendende begivenhed. 

- Turneringsudvalget vil i løbet af det kommende 

forår beslutte, i hvor mange rækker der skal spil-

les, hvordan aldersrækkerne skal inddeles, eller 

om vi skal følge DGU’s anbefalede aldersrækker. 

- Vi er lydhøre over for forslag til ændringer i 

måden at afvikle klubmesterskaberne på, og som 

kan være med til at øge medlemmernes interesse 

for fremtidig deltagelse. - Jeres input til dette vil 

være en stor hjælp! 

- Nærmere informationer følger i løbet af 2012. 
 

Med venlig hilsen 

Turneringsudvalget 
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Hul 18 lørdag den 01. okt. 2011: Efter en noget regnfuld sommer viste denne efterårsdag sig fra sin allersmukkeste 
side - i øvrigt med en varmerekord for oktober på 26,9° (målt i Sønderjylland). Mange golfspillere - både medlemmer 
og greenfee-gæster - nød vores smukke og velplejede bane. 

02. okt. 2011 

»Hej Brande! 

Vi var 4 golfspillere, der besøgte jeres bane den 

30. september 2011. Jeg vil blot hermed fortælle 

jer, at vi alle synes, I har en rigtig dejlig bane, 

der er i fremragende stand. 

- Vi vil med største fornøjelse aflægge jer endnu 

et besøg ved lejlighed, når I (som vi også forstod 

på medlemmer af klubben, at I har påtænkt) får 

etableret lidt ekstra toiletter på banen! Tak for en 

god oplevelse.« 

Med venlig hilsen 

Holmsland Klit Golf  

John Clausen 

Svar - 03. okt. 2011 

»Tak for jeres besøg og positive mail. Vi vil gerne 

have et toilet midt på banen, der er blot ikke 

penge til det i øjeblikket. En lille fordel er, at 

klubhuset er midt mellem hul 9 og hul 10 - altså 

midt på banen. 

- John, som tak for jeres positive mail sender vi 

et greenfeekort, som I kan »dele«. Velkommen 

tilbage i 2012 (2011)!« 

Kurt Bach  

Formand 
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EVALUERING 

Søndag d. 20. november var alle udvalgsmedlem-

mer inviteret til evaluering, og der deltog 38 per-

soner. Dagen startede kl. 09:00 med morgenkaffe, 

hvorefter der var ca. 1 times evaluering. Her be-

rettede repræsentanter fra de forskellige udvalg 

om, hvordan golfåret 2011 var forløbet. - Kl. 10:30 

blev der spillet en 9-hullers match, og man slutte-

de dagens arrangement med en let frokost. 

 

Indlæg fra Begynderudvalget: 

BB egynderudvalget har påtaget sig mange op-

gaver, der har været »lige til grænsen«. 

Derfor har vi besluttet, at vi fremover skal blive 

bedre til at sige fra, da vores vigtigste opgave er: 

»- At tage godt imod de nye golfere og priori-

tere tiden på dem«. 

Vi håber, at klubbens garvede spillere vil møde 

op til kaninmatcherne og være med til at hjælpe 

de nye kaniner igennem deres prøveperiode. 

I 2011 har der været tilmeldt 64 prøvemedlem-

mer - heraf har 45 bestået golfkørekortet. 34 har 

indmeldt sig som fuldt gyldige medlemmer, og 4 

venter med at indmelde sig til sæson 2012. Resten 

kontaktes til foråret og bliver tilbudt at tage golf-

kørekortet. 

Herudover kommer juniorerne, som ikke har væ-

ret registreret i begynderudvalgsregi fra sæson-

start. 

 

Vi har haft en god sæson: 

 Kaninmatcherne er afviklet med et gennemsnit-

ligt fremmøde på 20. 

 Har igen i år brugt »golfkørekortet« fra DGU 

- henover vinteren vil det blive drøftet, om der 

skal ændres på dette, da DGU har ændringsfor-

slag bl.a. ONLINE-regelspørgsmål. 

 Har afholdt 3 regelaftener med Villy Svinth fra 

Dejbjerg Golfklub - han fortsætter igen i 2012. 

 Begynderudvalget var tovholder ved Golfens 

Dag, hvor alle i udvalget deltog. 

 Har været ansvarlige for »Spil golf med en ikke 

golfer«. 

(En super dag med 56 spillere og ca. 60 til spis-

ning og vil blive gentaget i 2012. - Dog skal det 

koordineres, at andre udvalg ikke har aktiviteter 

samme dato). 

 Var repræsenteret ved Brande marked. 

 Der har været afviklet breddeturnering dels i 

Jelling og i Give. (Fremmødet har været sløjt, og 

Brande deltog ikke de 2 gange, turneringen har 

været afviklet. - Evaluering af breddeturne-

ringerne vil blive taget op i 2012). 

 

I år er der udarbejdet en folder med henblik på at 

hverve flere medlemmer. Denne er udleveret til 

relevante personer, der kunne tænkes som kom-

mende medlemmer. 

Desuden har der været prøvekørt »Mini åbent 

hus«, hvor IKKE golfere kunne møde op 2 gange 

for at afprøve, om golfsporten kunne være noget 

for dem. Dette har givet 6-8 nye medlemmer. 

Samarbejdet med Juniorafdelingen har været til-

fredsstillende, men kan gøres bedre. - Juniorerne 

skal indskrives hos Begynderudvalget fra dag 1, da 

det er her, de skal gå til prøve. 

Begynderudvalget bliver udvidet med 2 nye 

medlemmer: Jonna Sørensen og Morten E. Peder-

sen - VELKOMMEN til jer! - I øvrigt fortsætter alle 

2011-udvalgsmedlemmer i 2012. 

Stor tak til Christian og mine kollegaer i Begyn-

derudvalget for fantastisk engageret samarbejde. 

Ligeledes en tak til bestyrelsen og caféen for godt 

samarbejde. 

Kamma Bundgaard, fmd. 

 

Indlæg fra Seniorklubben: 

VV ores sæson blev lidt kortere i år pga. sne alle-

rede i nov. ’10 og til langt hen på vinteren. 

Det ser meget bedre ud i år, hvor vi har haft en 

mild november. 

18-hullerne er i antal tæt på at blive overhalet af 

9-hullerne. Men godt at tilbuddet er der, for det er 

vel der, vi ender alle sammen, hvis vi ellers holder 

os i live?! 

18-hullerne er i venskabsklub med Give og Tre-

høje. Næste år bliver der en lille ændring, hvor vi 

kun besøger hinanden hvert andet år. - Seniorer er 

travle folk med mange jern i ilden, og vi kan bedst 

få det til at hænge sammen på den måde. 

For 18-hullerne er årets udflugter gået til Varde 

og Steensballegaard samt en 2 dages tur til Ben-

niksgaard, hvor vi sov i Tyskland. - Der er planlagt 

en tur til Tyskland i juni næste år. 9-hullerne har 

været på udflugter til Give, Tullamore og Åskov. 

Der er rigtig god tilslutning til turene af både 9- og 

18-hullerne (30-40 deltagere pr. gang). 

Vi har årligt et par fællesfrokoster med ca. 75 

deltagere - godt for os og godt for caféen. 

Og vi bliver bedre og bedre til at benytte caféen 

om sommeren - det er godt og billigt. 

Seniorklubben har 114 medlemmer, og vi spiller 

hele året, hvis vejret er til det. - Alle er meget 

velkomne, hvis bare man er »gammel« nok. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets 

løb - tak til Lars og hans folk for en velholdt bane. 

Tak til Christian for gode træningstimer - jeg har 

hørt, det virker for mange. Tak til Gerda og hendes 

hjælpere for dejlig mad - seniorklubbens gæster 

roser den meget. 

Tak for i år! 

Ellen Andreasen, fmd. 

 

Fortsættes på side 3 ... 
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Indlæg fra Sponsorudvalget: 

INDTÆGTER 

BB rande Golfklub har en lang række gode og 

trofaste sponsorer / samarbejdspartnere. 

Indtægten herfra svarer til de foregående år, men 

i 2011 er der tegnet sponsorater for yderligere 

40.000 kr., som er tilført Junior- og Eliteafdelin-

gerne. 

Vi arbejder på at udvikle de tilbud, vi kan give 

erhvervslivet, så sponsorater bliver mere fleksible 

og levende. Dette skulle i endnu højere grad bety-

de, at sponsorerne føler, de får et godt udbytte og 

er værdsatte, og hvor sponsorater bliver til samar-

bejdsaftaler. 

Som tak for samarbejdet får de største sponso-

rer samt matchsponsorerne i år en julehilsen og et 

prøvemedlemskab, som de enten selv kan anven-

de, give til en medarbejder eller en forretnings-

forbindelse. 

 

ERHVERVSKLUB 

Sponsorudvalget har været med i en initiativgrup-

pe, som har arbejdet på at få en Erhvervsklub 

etableret. Det skete d. 19. september 2011, hvor 

der blev afholdt stiftende generalforsamling. 

- Forud for generalforsamlingen blev der afviklet 

en 18-hullers match, ligesom Jeppe Huldahl (kendt 

fra Europatouren) viste sin kunnen med jern og 

køller og fortalte levende om livet som professionel 

golfspiller. 

- Erhvervsklubbens formål er at skabe netværk 

mellem medlemmerne samt yde støtte til Brande 

Golfklub. De første aktiviteter vil blive gennemført 

i foråret 2012. 

 

FC MIDTJYLLAND 

Som meddelt i nyhedsbrev nr. 2 er der indgået en 

samarbejdsaftale med FC Midtjylland, hvilken be-

står af 2 dele.  

Fans og tilskuere - 9.000 - blev over højttaler-

anlægget inviteret til at komme til Brande og af-

prøve golfspillet. Der dukkede 10 op, og de fik en 

god oplevelse og er nu ambassadører for os og 

mulige fremtidige medlemmer. 

Modydelsen var en tur for udvalgene, hjælpere 

og ansatte til en kamp i Herning. Vi har fået uvur-

derlig reklame og oplevelser, og forhåbentlig er 

det noget, der gentager sig. 

Den anden del af aftalen går på, at Golfklubben 

har fået et medlemskab af FCM’s erhvervsklub. Et 

medlemskab vi skal bruge til at finde samarbejds-

partnere til eksempelvis matcher, Company Days, 

sponsorater og personalearrangementer. 

Modydelsen her er, at FCM f.eks. får mulighed 

for træningslektioner, »Lær golf på en weekend«, 

medlemskab i vores Erhvervsklub og greenfeekort. 

- Noget der skaber aktivitet. 

 

ORGANISATION OG UDVIKLING 

For at håndtere opgaverne er organisationen til-

passet således, at der nu er 2 sponsorudvalg. 

1. Det gamle udvalg tager sig primært af de nu-

værende sponsorer - en meget vigtig opgave!! 

2. Det nye udvalg er mere udviklingsorienteret 

og tager sig eksempelvist af samarbejdet med Er-

hvervsklubben og FC Midtjylland. 

 

Derudover arbejdes med forskellige projekter:  

 Flere Company Days og virksomheds-

arrangementer  

 Udvidelse af golfklubbens naturlige opland 

 Flere sponsorer 

Gunnar Julsgaard 

Sponsudvalgsformand 

 

Fortsættes på side 4 ... 

Erhvervsklubbens bestyrelse - fra v.: Kurt Bach (udpeget 
af Golfklubbens bestyrelse), Mette Stoltenborg, Christian 
Hostrup, Carsten Mølgaard og Claus Lykke Jensen (fmd.) 

Jeppe Huldahl besøgte 
Brande Golfklub d. 19. sept. 2011 

Søren Østergaard (direktør for Aarhus Fremad Fodbold 
A/S) fortalte om samarbejde med sponsorer samt net-
working. 
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NYE MEDLEMMER 

II  2011 er der indmeldt 68 aktive medlemmer,  

som fordeler sig på hhv. 49 fuldtids- og 19 

fleksmedlemmer. 

Brande Golfklub byder velkommen til alle: 

 

FULDTIDSMEDLEMMER: 

Allan Schmidt Hansen  .............................  Brande 

Birgitte From Hessel  ..............................  Herning 

Bruno Hansen ........................................  Brande 

Camilla Haarup Mortensen  ......................  Brande 

Charlotte Dybvad Refsgaard  ..................  Horsens 

Christian Mygh  .........................................  Give 

Daniel Jørgensen  ...................................  Brande 

Elsebeth Kastbjerg  ................................  Herning 

Erik Lyng  .............................................  Herning 

Erling Pedersen  ....................................  Herning 

Fernando Méndez Monasterio  .................  Herning 

Frederik Røn  .........................................  Malmö 

Hauke Busche  .......................................  Brande 

Henrik Kastbjerg  ...................................  Herning 

Henrik Schmidt Hansen  ..........................  Brande 

Ivan Larsen  ...........................................  Brande 

Jacob Kristensen  ....................................  Brande 

Jakob Flinker  ............................................  Vejle 

Jakob Bak Poulsen  ................................  Herning 

Janni Quist Herman  .............................  Thyregod 

Jannie Gejl Kristensen  ...........................  Herning 

Jens Klausen  .........................................  Brande 

Jens Overgaard  .....................................  Brande 

Jytte Berg  .............................................  Brande 

Karin Damgaard  ....................................  Brande 

Kathrine Vestager Andersen  ....................  Brande 

Kenn M. Christiansen ..............................  Brande 

Lars Albæk  ...........................................  Herning 

Lene Karbo  ...................................  Nørre Snede 

Lenna Mygh  .............................................  Give 

Marianne Christensen  ............................  Herning 

Mathias Hindkær Mølgaard  .....................  Herning 

Niels Vestergaard  ..................................  Herning 

Ole Møbjerg  ..........................................  Brande 

Ole Munk Truelsen  .................................  Brande 

Oliver Madsen  .......................................  Brande 

Pernille Lyhne  .......................................  Herning 

Peter Karbo  ...................................  Nørre Snede 

Ronny Kappel Pedersen  ...................  Ejstrupholm 

Ruben Eis  ............................................  Herning 

Signe Møbjerg  .......................................  Brande 

Søren Lyhne  .........................................  Herning 

Tanja Young Pedersen  ...........................  Herning 

Thor Andersen  .......................................  Brande 

Thue Kragh  ..........................................  Herning 

Tobias B. Christiansen  ............................  Brande 

Tonni Mikkelsen  .....................................  Brande 

Ursula Beck  ...........................................  Brande 

Werner Damgaard ..................................  Brande 

FLEKSMEDLEMMER: 

Anders Muusmann  ................................  Vanløse 

Anton Engstrøm  ...................................  Vanløse 

Chanwut Katanchareekul  ........................  Brande 

Claus Sørensen  ....................................  Herning 

Emil Bjørnø  .........................................  Herning 

Guido Lueck  ........................................  Herning 

Heinrich Gustafson  ...............................  Herning 

Jacob Bjerg  ........................................... Vadum 

Johnny Gustafson  .................................  Herning 

Kent Hairing  ........................................  Herning 

Lars Vistisen  ........................................  Herning 

Martin Lysdahl Hansen  .....................  Sønderborg 

Mikkel Ibsen  ...................................  Sønderborg 

Mikkel Bentsen  ................................  Juelsminde 

Nicolai Bue  ........................................  Holstebro 

Peter J. H. Esmann  .................................  Aarhus 

Søren Wortmann  ..................................  Herning 

Thomas Fleschhutz  ...............................  Herning 

Thorkild Lundsgaard  .................................  Ikast 

 

NY MEDARBEJDER 

Brande Golfklub har pr. 16. janu-

ar 2012 ansat Birgitte From 

Hessel som sekretær. - Birgitte 

er 44 år, bosiddende i Herning og 

medlem af Brande Golfklub. 

Birgitte har dog allerede haft 

sin debut i sekretariatet for at 

være godt rustet til de fremtidige 

opgaver i klubben. 

- Vi byder velkommen til Birgitte og glæder 

os til samarbejdet. 

Samtidig skal der fra formanden lyde en stor tak 

til Minna Mikkelsen for hjælp i overgangsperioden. 

Og ligeledes en meget stor tak til klubbens kasse-

rer, Kirsten Pedersen, for det flotte samarbejde, 

mens sekretariatet har været underbemandet. 

 

HEDESLAGET 2012 

Sponsorerne er på plads for 

»Hedeslaget 2012«, som afhol-

des i dagene 11.-13. juli. 

- Arrangørerne er igen Brande 

Golfklub, Give Golfklub og Gyt-

tegård Golfklub. 

 

GENERALFORSAMLING 2012 ... 

... finder sted tirsdag d. 27. marts kl. 19:00. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. - Nærmere info 

følger. 
 

 

 

Bestyrelsen sender alle klubbens medlemmer 

de bedste ønsker om en 

glædelig jul og et godt 2012!!! 


