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SS å »længes« dagene ... Og det gør golfspillerne 

også til at komme »på græs igen«. Den inkar-

nerede golfspiller har sikkert holdt formen vedlige i 

vinterhalvåret, da der jo har været rigtigt gode 

betingelser for dette. 

Det siges, at 3. gang er lykkens gang, og det 

passer også med hensyn til at spille til sommer-

greens i vinterperioden. I modsætning til vintrene 

2009/10 og 2010/11 har der i denne vinter været 

mange fine dage til »sommergolf« - især i februar 

måned. 

HUSK - at der er generalforsamling tirsdag d. 27. 

marts 2012 kl. 19:00 i GolfCaféen. 

På valg er Kurt Bach, Frank Pedersen og Niels 

Borgaard. Frank og Niels modtager ikke genvalg, 

hvorimod Kurt er parat til at modtage genvalg til 

endnu en periode (se dagsorden på hjemmesiden). 

Det er igen blevet sæson for golfsporten. Nye be-

gyndere (både tilmeldte og endnu ikke tilmeldte) 

indbydes til fælles info i Brande Golfklubs café  

lørdag d. 24. marts kl. 14:00. - Her vil forløbet for 

nye golfspillere blive gennemgået af Begynder-

udvalget samt klubbens træner. 

Også i år tilbydes »MINI ÅBENT HUS« for alle 

ikke-golfspillere, hvor man kan få 1 gang gratis 

træning og instruktion. Dette vil foregå den første 

og sidste onsdag i hver måned kl. 17-18 med start 

d. 28. marts og afslutning d. 25. juli. Tilmelding 

er ikke nødvendig - du skal bare møde op! 

Vi håber, klubbens medlemmer vil være ambas-

sadører for rekruttering af nye medlemmer. »Golf-

kørekortet« er blevet revideret af DGU, og BGK 

supplerer med enkelte tilføjelser. - Ligeledes er der 

åbnet op for muligheden for online-besvarelse af 

regelspørgsmål. 

Vi ser frem til en supersæson med forhåbentligt 

mange nye spillere og står parat til at servicere 

disse på bedste vis. 

Kamma Bundgaard 

Fmd. for Begynderudvalget 

MM ens Section starter den nye sæson torsdag 

den 29. marts kl. 16:30 og spiller herefter 

HVER torsdag til og med udgangen af september. 

I forsøg på at få flere nye medlemmer med i MS, 

har vi besluttet, at B-rækken (HCP 18,0-36,0) i år 

spiller Stableford nogle flere gange end tidligere. 

Samtidig bliver der indført puttepræmie for både  

A- og B-rækken. 

Årets udflugt går til Tange Sø Golfklub d. 18. 

august. Derudover skal vi på venskabsbesøg hos 

både Gyttegaard og Give. - Vi får selv besøg af 

Ladies Section. 

Er du min. 21 år og har max. handicap på 36 

og lyst til nogle hyggelige torsdag aftener, så 

er du MEGET velkommen i Mens Section! 

Læs mere på BGK’s hjemmeside under KLUB I 

KLUBBEN► MENS SECTION. 

- Vi glæder os til at se både nye og »gamle« 

medlemmer den sidste torsdag i marts. 

Charles Gjørup 

Captain for Mens Section 

Fælles træningsopstart for ALLE d. 31. marts og 7. 

april kl. 10-12. - Umiddelbart efter den første træ-

ning afholdes indskrivnings-/opstartsmøde. 

Thorlak Christensen 

Fmd. for Juniorudvalget 

Igen i år er der fuldt turneringsprogram - takket 

være en fantastisk STOR opbakning fra klubbens 

mange sponsorer. - Se i øvrigt komplet turnerings-

plan på hjemmesiden. 

Åbningsturneringen finder allerede sted søndag 

d. 01. apr. kl. 10:00 med Proshoppen v/Christian 

Hostrup som sponsor. - Læs nærmere i GolfBox 

om tilmelding og turneringsbetingelser. 

Det er altid meget glædeligt, at rigtigt mange 

udenbys gæster deltager i de populære åbne tur-

neringer. - Vi håber også på stor opbakning fra 

klubbens egne medlemmer. 

BEGYNDER 

MENS SECTION 

GENERALFORSAMLING 

TURNERINGER 2012 

Velkommen til en ny sæson ... 

JUNIOR 
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LL adies Section er nu klar til en ny, spændende 

sæson. - Vi afholder første match tirsdag d. 3. 

april kl. 16:30. 

Som noget nyt arrangerer vi i år en weekendtur 

til Søhøjlandet Golf Resort og vil finde sted d. 01.-

02. sept. - Har du ikke modtaget vort materiale 

vedr. årets aktiviteter, kan det rekvireres på mail: 

meisand@mail.dk 

Matchprogrammet kan i øvrigt ses på hjemme-

siden under KLUB I KLUBBEN► Ladies Section. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til sæson 

2012. 

Dorte Meiborn 

Captain for Ladies Section 

GREENFEE-AFTALE 

Fuldtidsmedlemmer af BGK er alle ugens dage be-

rettiget til at spille golf på enhver af nedenstående 

klubbers baner med nedsat greenfee (÷ 100 kr. for 

seniorer og ÷ 50 kr. for juniorer): 

♦ Birkemose, Give, Herning, Ikast, Jelling, Trehøje 

 og Åskov golfklubber 

 

FIRKLØVER 2012 

Fritspilsbeviset koster 650 kr. og købes i hjemme-

klubben (dog kun for fuldtidsmedlemmer). - Giver 

ret til ubegrænset spil på nedennævnte baner med 

de samme rettigheder som i hjemmeklubben: 

♦ Birkemose, Give, Jelling og Åskov golfklubber 

 

»SPIL ÉN GANG OM ÅRET-AFTALE« 

Golfhäftet 

♦ Mulighed for at spille til ½ greenfee på ca. 370 

baner i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland 

 

Teetime-kortet 

♦ Mere end 100 danske golfklubber er med i afta-

len, hvor man kan spille én gang pr. år med 50% 

rabat 

(Alle aftaler gælder ikke for Fleks-medlemmer). 

Bestyrelsen takker for den store opbakning til op-

rydningsdagen d. 11. marts. 

- Der mødte i alt godt 40 personer, 

som med højt humør rigtigt »gik til 

makronerne« i overskyet forårsvejr. 

- Hele golfanlægget (inkl. klubhuset) 

er nu klar til at byde velkommen til 

både klubbens medlemmer og de 

mange udenbys gæster. 

- Som TAK for hjælpen sluttede man dagen af med 

Gerdas dejlige suppe i GolfCaféen. 

GG olfCaféen åbner igen søndag d. 01. april, og 

som noget nyt tilbydes fra d. 15. april fra kl. 

11:30 hver søndag i sæsonen en lækker buffét til 

KUN 80 kr./person (ekskl. drikkevarer). 

 

Den 08. og 09. april kl. 11:30-14:30 serveres 

STOR PÅSKEBUFFÉT 

PRIS ...... kr. 119,-/person 

(ekskl. drikkevarer og ½ pris 

for børn under 12 år) 

Også for ikke golfspillere 

- ALLE er velkomne!!! 

BORDBESTILLING PÅ: 

Tlf. 9718 2179 lokal 4 eller mobil 6064 9379. 

GOLFENS DAG 

- et landsdækkende arrangement - finder i år 

sted søndag d. 15. april kl. 10-15. Der vil være 

forskellige aktiviteter, og nærmere info udsendes 

snarest muligt. 

 

TA’ EN VEN MED 

(SPIL GOLF MED EN »IKKE GOLFER«) 

Dette eftertragtede arrangement tilbydes igen i år. 

Den store tilslutning tidligere har bevirket, at det i 

2012 bliver tilbudt to gange - nemlig: 

 

♦ Lørdag d. 28. april fra kl. 14-17 

♦ Lørdag d. 28. juli   fra kl. 14-17 

 

9-hullers matchen er en par-match, hvor der spil-

les Greensome/Stableford. Efter matchen afsluttes 

dagen med grill i klubhuset. - Nærmere info herom 

senere. 

Brande Golfklub har besluttet, at klubbens passive 

medlemmer i 2012 skal have mulighed for at ved-

ligeholde golfspillet. 

- Når kontingentet er betalt, udleveres et »Passiv 

2012«-bagmærke, hvilket giver ret til: 

 

♦ Fri afbenyttelse af hele træningsanlægget inkl. 

træningsbolde på Driving Range 

 - poletter kan afhentes i ProShoppen 

♦ Fri afbenyttelse af par-3 banen 

 

 
 

Bestyrelsen ønsker 

alle en rigtig god golfsæson 

- på gensyn til klubbens 

mange aktiviteter!!! 

LADIES SECTION 

ARRANGEMENTER 

GOLFCAFÉEN 

DIVERSE SAMARBEJDSAFTALER 

OPRYDNINGSDAG 

PASSIVE MEDLEMMER 
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