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NN u siger kalenderen, at vi snart går ind i den 

første efterårsmåned. - Golfsæsonen er dog 

langt fra slut, idet der i 2012 stadig er mange golf-

timer at glæde sig til på vores dejlige bane. 

 

KOMMUNE-MESTERSKAB I GOLF 

Lørdag den 07. juli 2012 var »SVING-KOMMUNEN-

SAMMEN« lagt i hænderne på Ikast Golf Klub. Der 

deltog i alt 102 spillere med følgende fordeling: 

Ikast 60, Brande 22 og Tullamore 20. 

Mon ikke vi i 2013 kan mønstre flere del-

tagere fra Brande Golfklub?! 

Vejret viste sig fra sin allersmukkeste side, og 

Ikast Golf Klub havde lavet et meget fint arrange-

ment. - Se billeder på hjemmesiden under Galleri. 

Efter matchen var der fællesspisning (helstegt 

gris) samt hygge og underholdning. - På billedet 

herunder ses gruppevinderne: 

HEDESLAGET 

I dagene 11.-13. juli blev »HEDESLAGET« afviklet 

for 8. gang - arrangeret af Brande, Give og Gytte-

gård golfklubber. - Turneringen blev afholdt i en 

meget positiv atmosfære med skiftende vejrlig, og 

det hele blev afsluttet med 170 spisende gæster i 

Remisen. 

De sidste to års vigende deltagerantal har med-

ført, at man i løbet af september vil vurdere, om 

turneringen skal tilbydes igen i 2013, eller om den 

skal sættes »på pause«. 

 

KORT NYT FRA BEGYNDERUDVALGET 

Begynderudvalget arbejder på højtryk for at få de 

nye »kaniner« igennem, og det er indtil nu gået 

rigtig godt. 

Der er i skrivende stund tilmeldt 60 nye, hvoraf 

lidt over halvdelen er færdige og blevet fuldgyldige 

medlemmer. - Alt dette takket være et fantastisk 

samarbejde i udvalget samt med Christian og Kim.  

Som noget nyt har nogle af udvalgsmedlemmer-

ne etableret en kontaktperson-ordning for de nye 

medlemmer. - Et tiltag, der fungerer rigtig fint. 

Kamma Bundgaard 

Begynderudvalgsformand 

 

KORT NYT FRA MENS SECTION 

Mens Section har indtil nu haft en rigtig god sæ-

son! - Vi har været mellem 30 og 40 spillere hver 

torsdag aften, og vi glæder os over, at der er kom-

met flere »nye« spillere i år. 

Lørdag d. 18. august havde vi vores årlige som-

merudflugt, som i år gik til Tange Sø. Vi svedte på 

de kuperede fairways (og greens) - i næsten 30°’s 

varme. 

Der har været (og er stadig) kamp om at komme 

på »Ruder Cup«-holdet, som den første lørdag i 

oktober kæmper om pokalen mod Jelling, Give og 

Gyttegård. 

Skulle der være nogen, som har lyst til at kom-

me med i Mens Section, kan det stadig nås i år. 

Man er meget velkommen i »klubben«! - Vi spiller 

hver torsdag frem til oktober. 

Charles Gjørup 

Captain 

ELITEHOLDET 

BGK’s Elitehold har i 2012 været i pulje med Dej-

bjerg, Skærbæk Mølle og Åskov og har vundet pul-

jen i Kvalifikationsrækken suverænt (182 points af 

184 mulige). 

Puljesejren kom »i hus« i weekenden 4.-5. aug.  

- endda med en debutant, Danni Rasmussen - som 

flot erstattede Kim Green Olesen, der var skadet. 

For at vende tilbage til 4. division, skal holdet 

dog deltage i et oprykningsspil i Hedensted søndag 

d. 02. sept., og der krydses fingre for, at super-

golferne  opnår en topplacering. »Pøj-pøj«!!! 
 

Fortsættes på side 2 ... 
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19. aug. 2012: Hul 7 set fra hul 11 
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De 4 gruppevindere - fra venstre: 
A-rk.: Morten Helt Hansen, Ikast (42 point) 
B-rk.: Palle Schmidt Laursen, Ikast (36 point) 
C-rk.: Bjarne E. Jensen, Brande (42 point) 
D-rk.: Thomas Moesgaard Jensen, Tullamore (37 point) 
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… fortsat fra side 1 

 

FF inalerne i årets hulspilsturnering blev afviklet 

søndag den 19. august med følgende resultat: 

 

HULSPILSMESTER DAMER 2012 

Vinder: Anne-Mette Ahrens 

Runner up: Susanne Starostka 

 

Sidste års Runner up, Anne-Mette 

Ahrens, blev i år vinder af damernes 

hulspil. 

- Den ellers meget lige match blev 

dog afgjort på hul 17 med resultatet 

2&1. 

 

HULSPILSMESTER HERRER 2012 

Vinder: Kim Green Olesen 

Runner up: Michael Pedersen 

 

Med stor koncentration af begge 

spillere hele banen rundt blev Kim 

Green Olesen dette års hulspils-

mester for herrer. 

- 18 huller var dog ikke nok til at 

afgøre dysten, men Michael »LP« 

måtte se sig besejret på 20. hul. 

 

KLUBMESTERSKABER 2012 

I weekenden 25.-26. august dystedes der om de 

årlige klubmesterskaber. 

Turneringsudvalget vil gerne takke alle de med-

lemmer, som deltog. Det var en fornøjelse, at så 

mange bakkede op omkring arrangementet - og 

specielt at se mange »nye« ansigter, som har givet 

os en positiv tilbagemelding, og som vi håber at se 

igen til næste års klubmesterskaber. 

Vi nåede op på 84 deltagere - fordelt over 8 spil-

lerækker, hvilket er flot, selvom vi havde et mål 

om at nå op på 100. 

- Det satser vi på at blive i 2013 ... 

Trods det halvdårlige vejr om lørdagen, blev vi 

mødt af glade og forventningsfulde deltagere ved 

indregistreringen i matchrummet. 

Vores lille »tipskupon« - med at tippe på spille-

ren med den bedste samlede nettoscore - blev  

taget godt imod og fik sat lidt ekstra krydderi på 

dagene, hvor den samlede præmiesum til de 3 tip-

pere med flest rigtige var 4.500 kroner. 

Finalerunden om søndagen startede desværre 

med et kraftigt regnvejr, som gik værst ud over 

vores junior- og old boys-række, som måtte lide 

under en del vand på greens etc. - Nogle valgte at 

holde en kort pause i klubhuset, og andre stod i læ 

ude på banen, hvorefter de - cirka en halv time 

senere - kunne fortsætte og afslutte runden i for-

nuftigt vejr. 

Det gav lidt forsinkelser med starttider for de 

øvrige rækker, men det havde deltagerne forståel-

se for, og tiden blev hurtigt indhentet. Den sidste 

bold i herrerækken var inde allerede kl. 16:30. 

Pokalerne blev overrakt kl. 17:00, hvor der var ca. 

40 personer tilstede. 

Alt taget i betragtning, føler vi i turneringsudval-

get, at afviklingen af årets klubmesterskaber forløb 

godt og var en succes! Endnu en gang tak til alle, 

der deltog og hjalp til - både før, under og efter 

mesterskaberne. Også en STOR tak til de 3 spon-

sorer af de flotte bidrag til »tipspræmierne«:  

♦♦ Proshoppen, Brande v/Christian Hostrup 

♦♦ LAKexperten, Brande v/Ib Møller Pedersen 

♦♦ XL Byg, Give v/Martin Rasmussen 

 

BGK’s KLUBMESTRE 2012 

Juniordrenge  ..........................  Danni Rasmussen 

Damer  .................................  Anne-Mette Ahrens 

Herrer  ...........................................  Jesper Bach 

Midage herrer  ..........................  Steve Mortensen 

Old Girls  ..............................  Kamma Bundgaard 

Old Boys  ....................................  Fritz Starostka 

Veteran Damer  ..............................  Kirsten Hove 

Veteran Herrer  ...........................  Gerhard Binder 

 

STORT tillykke til alle 

- og fortsat god golfsæson fra 

Anne-Mette Ahrens 

Turneringsudvalgsformand 

 

* * * * * 

 

Godt og vel halvvejs i golf-

sæsonen takker bestyrelsen for 

mange positive oplevelser fra 

såvel klubbens medlemmer 

som de mange gæster. 

- Endvidere i særdeleshed en 

stor tak til udvalgsmedlemmerne 

for godt samarbejde. 

Herover ses de glade klubmestre 2012 - fra venstre: Jesper Bach, Danni 

Rasmussen, Steve Mortensen, Kirsten Hove, Gerhard Binder, Kamma 

Bundgaard, Fritz Starostka og Anne-Mette Ahrens 
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