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FF or et år siden var det stormen »Bodil«, der 

nedlagde mange træer på golfbanen. I dette 

efterår er der blevet nedlagt adskilligt flere - dog 

under kontrollerede former, idet investor har valgt 

at tynde ud i gran- og fyrretræerne. 

 

EVALUERING/MATCH 

Søndag d. 16. november havde godt 50 udvalgs- 

og frivillighedsgruppemedlemmer taget mod invi-

tationen til at deltage i evaluering af golfsæsonen. 

- Dagen startede kl. 09:00 med morgenkaffe i 

Café 19, hvorefter der var ca. 1 times evaluering. 

Her berettede repræsentanter fra de forskellige 

udvalg om, hvordan golfåret var forløbet.  

- Kl. 10:30 blev der spillet en 9-hullers match, 

hvor 49 personer deltog, og man sluttede dagens 

arrangement af med gullaschsuppe. 

 

Indlæg fra Turneringsudvalget: 

II  årets løb har der været afholdt 13 åbne turne-

ringer med i alt 964 deltagere, hvilket giver et 

gennemsnit på 74 deltagere pr. turnering. 

Dertil kommer lukkede turneringer: 

♦ Jubilæumsmatch  .........................  84 deltagere 

♦ Sponsordag  ................................  42 deltagere 

♦ 2 udvalgsturneringer (i alt)  ...........  74 deltagere 

Samlet antal har i 2014 således været 1.164 

deltagere. 

Det nye turneringsmodul i GolfBox har været 

noget af en udfordring for os, da der stadig er en 

del mangler, men når alle »børnesygdommene« er 

udryddet, er jeg overbevist om, det bliver et godt 

værktøj.  

Der opfordres til at tjekke scorekort en ekstra 

gang, inden de afleveres, da der findes en del fejl  

- både af nye og øvede. Begynderudvalget skal 

gøre lidt ekstra ud af dette for nybegynderne. 

Gæster roser vores bane - tak til Lars Risager og 

Co. for en flot bane. 

Knud Hansen og jeg stopper efter denne sæson. 

Resten forbliver i udvalget, og den nye formand 

bliver Ketty Pedersen.  

- Tak til udvalgsmedlemmerne for et godt sam-

arbejde. 

Anne-Mette McKeith Sørensen 

Afgående udvalgsformand 

 

Indlæg fra Baneservice: 

22 014 har - sammenlignet med 2013 - været lidt 

af en blandet fornøjelse. 

Startede op med, at det var svært at få lavet en 

vagtplan for året. Vi var kun ti om opgaven i mod-

sætning til de 12, der har været normen de sidste 

tre år. Det resulterede i 3 weekender til hver. 

Jeg startede op med at tage hele påsken alene 

for at få vagtskemaet til at gå op. Det var ikke 

særligt populært i familien, men der var rigtig 

mange gæster, og vejret var godt. 

- Sæsonen er heller ikke forløbet helt som plan-

lagt, idet der har været et par uheldige episoder, 

som jeg beklager. 

Oprindeligt lovede jeg Kurt Bach, da jeg forlod 

bestyrelsen, at overtage baneservice i 1 år. Nu har 

jeg taget 3 år, så efter 40 år på forskellige poster i 

idrættens verden har jeg valgt at stoppe. 

Desværre har yderligere 4 også meldt fra, men 

som Gerner skrev til mig: »Jeg har meldt mig til 

flere frivillighedsgrupper i klubben, så vil jeg ikke 

også bruge 3-4 weekender på baneservice«. 

- Så mit forslag til klubben til den kommen-

de sæson er, at man samler de to grupper af 

baneservice og finder en fordeling. 

Til slut skal lyde en stor tak til alle, der har delta-

get i baneservice gennem årene. Det har været en 

fornøjelse det meste af tiden, og jeg ønsker alle 

held og lykke fremover. 

Frank Pedersen 

Afgående udvalgsformand 

Så smukt tog golfbanen sig ud d. 16. okt. 2013 (9. green og spillere på 8. green i baggrunden). 
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Fældning af gran- og fyrretræer - her hul 13. Læs nærmere på side 4 om det videre forløb ... 
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Indlæg fra Begynderudvalget: 

DD er har været tilmeldt 38 prøvemedlemmer. 

Hertil kommer de personer, som har været 

gennem et weekendforløb med Christian 

27 har bestået golfkørekortet, hvoraf 20 har ind-

meldt sig som fuldtidsmedlemmer og 2 som fleks- 

medlemmer - en flot procentdel. 

Vi har haft en god sæson - onsdagsmatcherne 

har været afviklet med et fint fremmøde. 

Vi har igen i år brugt »Golfkørekortet« fra DGU. 

Der har været afholdt 3 regelaftner med Villy 

Svinth fra Dejbjerg Golfklub. Villy fortsætter gerne 

i 2015. 

Begynderudvalget har 2 gange været tovholdere 

for »Spil golf med en ikke golfer« - en super dag, 

som bevirkede indmeldelser af nye prøvemed-

lemmer. 

Som noget nyt i 2014 har der - på opfordring af 

Christian Hostrup - været afviklet en »Ny/Gammel-

match« i august og september. 

- Dette med stor succes. 

Begynderudvalget har været inviteret til Ikast Golf 

Klub af deres begynderudvalg - en slags udveks-

lingsmatch. Brande var værter sidste år, og vi til-

stræber, at denne tradition videreføres.  

Der bliver lidt udskiftning i Begynderudvalget, 

idet Knud Erik Pedersen, Ove Berg, Hans Erik 

Bundgaard og undertegnede stopper. 

Jonna Daugaard tager over sammen med Kirsten 

Hove, Lenna Mygh og Birgitte Hessel. 

- Nye i udvalget: Lene Christiansen og Bodil 

Schulz. 

Tak til Lars Risager og hans personale for en flot 

og velholdt bane og til Ellen Julsgaard for hjælp til 

hjemmesiden. 

Desuden tak til Birgitte, Christian, bestyrelsen og 

caféen i Brande Golfklub for godt samarbejde og 

sidst - men ikke mindst - mine kolleger i begyn-

derudvalget for godt og engageret samarbejde 

gennem de sidste 5 år. Jeg ønsker jer god arbejds-

lyst fremover. 

- Tak for sæson 2014. 

Kamma Bundgaard 

Afgående udvalgsformand 

 

Indlæg fra Seniorklubben: 

SS eniorklubben hører til i den voksne ende, men 

jeg kan love jer, at vi er livskraftige. Vi har nu 

136 medlemmer - 6 flere end sidste år. 

I løbet af året har vi haft nogle udflugter med 

rigtig god tilslutning. Vi har i foråret haft regeldag 

med Villy Svinth, så vi ikke kun spiller efter vores 

»egne regler«. En god investering ... 

Vi har haft en 2-dages tur til Farsø med 43 per-

soner. Vi har haft besøg af venskabsklubber og 

selv været der. Og Regionsgolf - ja, vi har været 

med!! 

Nyt i 2015 er, at vi stopper med vore venskabs-

klubber Give og Trehøje. Vi har haft lidt problemer 

med at få medlemmerne med til matcherne, og da 

Trehøje gerne ville stoppe samarbejdet, gjorde de 

det let for Brande at melde ud, at det ville vi også 

gerne. 

Seniorudvalget skal så finde på noget nyt i 

stedet for venskabsmatcherne. 

De allerfleste onsdage foregår dog på Brandes 

dejlige og velholdte bane, og det tror jeg, alle er 

godt tilfredse med. 

Vi er så heldige i Brande, at vi i seniorklubben 

også har en 9-hullers afdeling. Det er ikke almin-

deligt, og det - tror jeg - er en af årsagerne til, at 

folk beholder medlemskortet i klubben - at man 

kan spille golf langt op i firserne. 

 

Men vi har også nogle udfordringer om ons-

dagen med at få spillet til at glide. 

Vi har hele året 65 spillere i gennemsnit, og i 

sæsonen er vi 75-85. Det lyder ikke af for mange, 

men når 18-huls spillerne starter ud kl. 9, og der 

kommer 35 9-huls spillere kl. 9:30 på de første 9 

huller, så går det nogle gange galt.  

Og kommer der ligeledes »Firkløver-folk« udefra, 

så oplever jeg folk komme op i det røde felt! 

Vi vil i hvert fald gerne have et lille møde med 

bestyrelsen ved sæsonstart, så vi kan få afstemt 

forventningerne. 

Jeg har også en forespørgsel fra nogle medlem-

mer. Det drejer sig om det skarpe sving ved par3- 

banen på hjørnet med grantræer. Kan der males 

en hvid stribe på midten af vejen, så vi er fri for 

ridser på bilen, når vi holder til højre for mod-

kørende trafik?   

Til slut vil vi gerne sige tak for i år til bestyrel-

sen, greenkeeperne, Christian, Gerda og pigerne i 

caféen. 

- Vi glæder os til næste år. 

Ellen Andreasen 

Udvalgsformand 

OBS: 

Vi vil gerne igen opfordre 

klubbens garvede spillere til at møde op 

til onsdagsmatcherne og være med til 

at hjælpe nybegynderne igennem 

deres prøveperiode. 

HUSK at tjekke www.brandegolfklub.dk for information om, 

hvordan forholdsreglerne er for golfspil i vinterhalvåret. 
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Indlæg fra Sponsorudvalget: 

MM edlemmerne i udvalget er: Preben Sørensen, 

Alfred Pedersen, Arne Andersen, Jens Høgs-

berg, Oluf Søndergaard og undertegnede. 

 

SPONSORATER 

Vi samarbejder med ca. 90 forretninger og virk-

somheder, og i runde tal er 10 af dem turnerings-

sponsorer. - Det betyder, at disse bidrager med 

præmier til et beløb af 5.000-6.000 kr. 

 

Oversigt over øvrige sponsorers bidrag: 

40 PAR-sponsorer  .......................  op til 3.000 kr. 

26 BIRDIE-sponsorer  .................  3.000-6.000 kr. 

11 EAGLE-sponsorer .............  mere end 6.000 kr. 

 

Hvem vi samarbejder med, og hvilken kategori 

sponsorerne tilhører, kan ses på hjemmesiden. 

Sponsorindtægten bliver på ca. 275.000 kr. - Ser 

vi bort fra 2013, som var ekstraordinært højt som 

følge af forudbetalinger, så er det niveauet for de 

seneste 5 år. Et resultat som vel - henset til de 

økonomiske tider - er ganske pænt.  

Resultatet skyldes, at vi har nogle trofaste sam-

arbejdspartnere, og som gerne skal føle sig værd-

sat og få modydelser, der er lidt større, end de 

forventer. - Og vi skal huske, at sponsorerne ind-

går i vores overvejelser, når vi foretager indkøb. 

- Men vi skal selvfølgelig også arbejde på at få 

oparbejdet nye relationer. 

Vi har en liste over mulige emner, som vi arbej-

der med, og vi har i udvalget organiseret os, så 

opgaverne er fordelt og uddelegeret. - Men hvis 

nogen har forslag til nye samarbejdspartnere, så 

er vi meget interesserede. 

  

TURNERINGER 

En af vores opgaver er at finde sponsorer til turne-

ringer. - Normalt er der 1, højst 2 udskiftninger 

årligt. Men som følge af udvidelse af antallet af 

turneringer og ejerskifte hos samarbejdspartnere, 

skal vi i 2015 indgå 4-5 nye aftaler, og det er vi i 

gang med. 

 

ERHVERVSKLUBBEN 

Erhvervsklubben har stabiliseret sig med omkring 

40 medlemmer og er et rigtigt godt aktiv for golf-

klubben. 

Der skabes aktivitet, der er økonomi i det, og der 

knyttes relationer til erhvervslivet. 

 

Gunnar Julsgaard 

Udvalgsformand 

Indlæg fra Mens Section: 

VV i spiller match hver torsdag med efterfølgende 

fællesspisning og har i år haft 63 medlemmer 

med et gennemsnit på 27 spillere pr. match. Vi har 

i alt afviklet 28 matcher hen over sæsonen. 

Det sociale vægtes meget højt, og vi opfordrer 

derfor herrespillere i Brande Golfklub fra 21 år til 

at deltage i vores matcher. Vi tilbyder, at du kan 

komme og spille en prøverunde som gæst, inden 

du eventuelt melder dig ind i Mens Section. 

I 2015 vil vi lave en del reklamefremstød for 

Mens Section og håber bestyrelsen vil tillade, at vi 

stiller foldere frem ved touch-skærmen og måske 

går på charmeoffensiv i weekender m.v. 

- I år har vi spillet venskabsmatch mod Ladies 

Section, hvor vi vandt pokalen tilbage, selvom en-

kelte Ladies ikke var helt tilfredse med, at vi alle 

spillede fra gul tee. Sådan er verden sommetider 

så uretfærdig ... 

Vi har desuden, traditionen tro, spillet venskabs-

matcher mod Give og Gyttegaards Mens Section, 

hvor vi desværre tabte begge gange. 

Næste år tager vi imod de 2 klubber på hjemme-

bane, og vi tror desuden på, at vi får stablet en 

venskabsmatch mod Jelling Golfklubs Mens Section 

på benene. 

Vi har tradition for en årlig udflugt, og turen i år 

gik til Volstrup Golfcenter, hvor vi havde en fanta-

stisk dag, og hvor Volstrup virkeligt havde lagt sig 

i selen for at give os en god oplevelse. - Tak for 

det! 

I september afholdt vi generalforsamling, hvor vi  

sagde mange tak til den afgående captain Henrik 

Jensen, som har udført et fremragende arbejde. 

- Michael Pedersen er ny captain i 2015. 

 

Første lørdag i oktober spillede vi Ruder Cup, hvor 

sæsonens 12 bedste A-rækkespillere og 6 bedste  

B-rækkespillere mødte MS fra Give, Gyttegaard og 

Jelling. Her blev Brande (igen) nummer to, men i 

2015 spiller vi på hjemmebane, og her tror vi på, 

at vi for første gang vinder det ærefulde trofæ. 

Ruder Cup 2014 blev spillet for 14. gang, så det 

må snart være på tide ... 

MS-udvalget samt yderligere info kan ses på 

golfklubbens hjemmeside under »Klub-i-klubben«, 

og næste års program kommer i løbet af januar.   

- Så hold øje med hjemmesiden! 

Vi har et lille hjertesuk gående på manglende 

træningsbolde i kassen på drivning range, når vi 

skal varme op til vores matcher. Desværre sker 

det alt for ofte, at kurven er tom, når vi kommer   

- det er ikke så heldigt! 

Slutteligt vil vi gerne takke vores sponsorer, som 

torsdag efter torsdag gør det muligt for os at ud-

dele flotte præmier til de bedste spillere. Det er vi 

meget taknemlige for, og vi håber på et fortsat 

godt samarbejde i sæsonen 2015. 

 

På vegne af Mens Sections bestyrelse 

Anders Quist Hermann 
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Indlæg fra Ladies Section: 

LL adies Section spiller hver tirsdag. I 2014 har vi 

med succes fortsat et formiddagshold. Den 

første tirsdag i hver måned spiller vi alle en fælles 

holdmatch.  

I år har vi været 51 spillere med gennemsnitligt 

26 pr. runde. 

- Vi spiller forskellige spilformer, 

men medlemmerne er især glade 

for holdmatcher. Vi glæder os 

over, at der er kommet nye unge 

spillere til LS. 

   For første gang - i hvert fald de 

senere år - har vi vundet »Skov-

trolden«. Dvs. at vi har vundet 

årets match over Give og Jelling. 

Ret overbevisende endda ... 

- Sejren foregik i Brande. 

Vi mødte ligeledes Trehøje på hjemmebane, og her 

vandt vi også (dog med nød og næppe). 

- Men vi kom ned på jorden igen, da vi mødte 

Mens Section. Efter sidste års sejr måtte vi igen 

tage til takke med en gang høvl. Men de kan vente 

sig til næste år! 

Årets udflugt gik til Ikast (dejlig golfbane), og 

weekendturen til Blåvandshuk var som sædvanlig 

succesfuld. 

- Til sidst vil vi sige tak for en god og velholdt 

bane og godt samarbejde med klubben i øvrigt. 

Kirsten E. Pedersen 

Captain 

 

 

Info fra bestyrelsen: 

FIRKLØVER 

II  november 2014 var klubberne bag Firkløver-

aftalen samlet for at drøfte denne. 

Brande Golfklubs holdning er, at ordningen er for 

billig og gav udtryk for, at der skulle være en pris-

stigning. - Dette var ingen af de øvrige klubber 

interesserede i.  

- Vi besluttede at være med i Firkløver-aftalen i 

2015. Den endelige opgørelse for 2014 samt 2015 

vil komme til at danne grundlag for en vurdering 

af, om Brande Golfklub fortsætter i ordningen i 

2016. 

 

UDSKIFTNING AF MASKINPARKEN 

Der forhandles i øjeblikket med tre leverandører 

om udskiftning af dele af maskinparken. Forhand-

lingerne forventes afsluttet inden jul. 

- Vores greenkeeper og baneejer deltager i pro-

cessen sammen med bestyrelsen. 

 

BANEINFO 

HUSK at tjekke www.brandegolfklub.dk for infor-

mation om, hvordan forholdsreglerne er for golfspil 

i vinterhalvåret. 

TRÆFÆLDNING 

Golfbanens investor startede i oktober 2014 

et større arbejde med pleje af arealerne på 

samtlige huller. 

 Så snart vi får lidt frost, så flisvognen kan køre 

på anlægget, vil arbejdet blive færdiggjort. 

- Derudover skal der plantes en bøgehæk for 

enden af klubhuset, således at den øverste parke-

ringsplads bliver afskærmet. 

 

PGA PRO 

Der er indgået ny kontrakt med PGA Pro Christian 

Hostrup.  

- Kontrakten er gældende fra d. 1. januar 2015 

til og med d. 31. december 2016. 

Aftalen indeholder bl.a. fortsættelse af fri træning 

for fuldtidsmedlemmer i Brande Golfklub samt fri 

træningsbolde.  

- Yderligere informationer om tilbuddene vil være 

klar ca. 1. marts 2015. 

 

INDENDØRS VINTERTRÆNING 

Der har været fremsat ønske om, at Brande Golf-

klub kunne tilbyde indendørstræning i nogle af vin-

termånederne. 

Der arbejdes på at finde et egnet lokale. Lykkes 

dette, vil der blive udsendt information om mulig-

hederne. 

 

Info fra bestyrelsen fortsættes på side 5 ... 
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Hul 12: Træfældning af gran og fyr 
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Indspilstræning en dejlig efterårsdag ... 
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... Info fra bestyrelsen fortsat fra side 4. 

 

CAFÉ 19 FÅR NY LEDER 

Med virkning fra d. 1. marts 2015 tiltræder Karin 

Kloster Jensen som ny leder af Café 19. 

Karin er uddannet slagter og har i 25 år lavet 

mad på kro, hotel og kursuscenter. - Karin har de 

seneste 8 år været kantineleder i en privat virk-

somhed. 

Fra medio januar 2015 vil der være mulighed for 

at booke arrangementer o.lign. hos Karin. 

- Åbningstider samt menukort vil kunne ses på 

hjemmesiden senest d. 1. marts 2015. 

 

KLUBSEKRETÆR 

Birgitte Hessel har pr. 31.12.2014 opsagt sin stil-

ling som sekretær i Brande Golfklub. 

Birgitte er kendt og vellidt i klubben. Hun har en 

central rolle ved mødet med medlemmer af Brande 

Golfklub og vores gæster. Alle har hun serviceret 

med et smil og godt humør. 

Vi takker Birgitte for samarbejdet gennem årene 

og ønskes alt godt fremover. 

 

FRIVILLIGHEDSGRUPPER 

Der arbejdes stadig med at få alle frivilligheds-

grupper op at køre med bl.a. formænd, ansvars-

områder osv. 

Nogle er i fuld gang, og det forventes, at alle 

grupperne »kører« fra sæsonstart 2015. 

 

GENERALFORSAMLING 

Brande Golfklubs generalforsamling finder sted 

tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19:00 i Café 19.  

Indkaldelse er udsendt d. 26. november, idet 

forslag, som skal behandles på generalforsamlin-

gen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. 

december 2014. 

Nærmere info følger senest 14 dage før general-

forsamlingen. 

 

 

 

 

NYE MEDLEMMER 

II  2014 er der indmeldt 54 aktive medlemmer,  

som fordeler sig på henholdsvis 40 fuldtids- og 

14 fleksmedlemmer. - Derudover er der indmeldt 4 

Long Distance- og 2 nabomedlemmer (Ikast). 

 

NYE FULDTIDSMEDLEMMER i 2014: 

Allan Holst Sander  ................................  Herning 

Alma Barkholt Søndergaard  ....................  Brande 

Anders Mikkelsen  ..................................  Brande 

Anders Søndergaard  .............................  Herning 

André Lundberg Pedersen ......................  Herning 

Anni Mahler West  ..................................  Brande 

Bent Jensen  ...................................  Ejstrupholm 

Carsten Lerche Munk  .............................  Løsning 

Dennis Pedersen  ...................................  Brande 

Dinna Nissum  ......................................  Herning 

Else Sølling  ...........................................  Brande 

Gitte Skjødt Jensen  ........................  Ejstrupholm 

Henning Daugaard .................................  Brande 

Henrik Staulund  ...................................  Herning 

Inger Elkjær Mikkelsen  ..........................  Brande 

Irene Knudsen  .....................................  Herning 

Jan Mouritsen  ......................................  Herning 

Jeanette Andersen  .................................  Brande 

Jens Nygaard Jensen  .............................  Brande 

Jesper Olsen  ...........................................  Jelling 

Jørgen Stistrup  .....................................  Brande 

Karen E. Petersen .................................  Herning 

Keld Sørensen  ......................................  Brande 

Kenno Pedersen  ....................................  Brande 

Kjeld Klemmensen ................................  Herning 

Klaus Sørensen  .....................................  Brande 

Kristian Dag Leed  ....................................  Kibæk 

Lars Andersen  ......................................  Herning 

Lennart Højgård  ....................................  Brande 

Margit Blæsbjerg  ..................................  Herning 

Michael Appel  ......................................  Herning 

Mikkel Skovbjerg  ...................................  Brande 

Mikkel Mølgaard West  ............................  Brande 

Mogens Stentebjerg ...............................  Brande 

Niels Andersen  ......................................  Børkop 

Ole Bartnik  ....................................  Ejstrupholm 

Susanne Knudsen  .....................................  Vejle 

Tina Lund  .............................................  Brande 

Tommy Angermair  ................................  Herning 

Aase Sørensen  ......................................  Brande 

 

ALLE NYE MEDLEMMER BYDES 

VELKOMMEN I BRANDE GOLFKLUB!!! 

 

Bestyrelsen ønsker alle klubbens 
medlemmer en glædelig jul 

og et godt nytår ... 
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En velfortjent frokost i Café 19 efter en af golfklubbens 
mange turneringer ... 


