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SS om perler på en snor har storme huseret på 

golfbanen. Først var det stormen »Gorm« den 

29. nov., og nogle få dage efter kom »Helga« og 

et par unavngivne knapt så kraftige storme forbi. 

Dette har medført en del væltede træer, som 

sammen med massivt regnvejr over en længere 

periode kræver store udfordringer for greenkee-

perstaben. 

- Og hvad gør man så? Jo, man henvender sig til 

klubbens medlemmer om hjælp til oprydningen, og 

som altid møder der en trofast skare op med en 

hjælpende hånd. 

Dette foregik mandag den 07. dec., hvor der 

blev gået til den med bl.a. løvriven. Vejret var i 

øvrigt stille og roligt med solskin. - Der skal lyde 

en STOR tak for hjælpen til de frivillige ...! 

- Flere billeder fra oprydningsdagen kan ses på 

hjemmesiden under BANEN ►  Galleri. 

FRIVILLIGE OG FRIVILLIGGRUPPER 

DD et har været fantastisk at opleve den entu-

siasme, som alle frivillige har ydet i sæsonen. 

Både dem der helt alene yder en kæmpe indsats 

og dem, der sidder i de »faste« udvalg samt i Fri-

villiggrupperne. 

- Alle løser en masse opgaver til gavn og glæde 

for alle i klubben og klubbens gæster. 

 

For blot at nævne nogle få ting: 

Hver gang der er en turnering i Brande Golfklub, er 

en større eller mindre flok beskæftiget med at 

skaffe præmier, lave startlister, få »stillet op« til 

turnering, indtaste scores, foretage præmieover-

rækkelse, afslutte og rydde op. Og så har der alle-

rede forud for turneringerne været afholdt en hel 

del planlægningsmøder!  

- Og prøv at lægge mærke til alle bede, hække 

og flisearealer, rundt om P-pladser, ved trænings-

anlæg, langs trappen osv. – Dér har en (for) lille 

flok knoklet i hele sæsonen for at renholde for 

ukrudt. 

- Der har i år endvidere været mange frivillige 

hjælpetrænere til at assistere Christian med træ-

ning af begyndere og 36+ spillere. De har - uanset 

vejr og vind - haft »vagter« på træningsanlægget 

til stor gavn for de kommende, nye medlemmer i 

Brande Golfklub. 

Baneservice (som naturligvis kontrollerer, men 

som også giver vores gæster en god oplevelse) er 

med til at sikre, at der er et godt flow på banen. 

Tjek også klubbens hjemmeside for at se, hvor 

mange der sidder i de faste udvalg, og som måske 

ikke altid er så synlige, men som laver et kæmpe 

stykke arbejde med planlægning af stort set alt! 

Fortsættes på s. 2 ... 

Så smukt tog golfbanen sig ud d. 16. okt. 2013 (9. green og spillere på 8. green i baggrunden). 
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02.12.15: Greenkeeperne i gang med oprydning på hul 4 efter stormen »Gorm« d. 29. nov. 2015. 

HUSK at tjekke www.brandegolfklub.dk 

og Facebook for diverse informationer!!! 

07.12.15: 
Greenkeeperne Hardy Jørgensen og Lars Risager i gang 
med oprydningen sammen med Else Marie Flø Nielsen. 
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... fortsat fra s. 1: Frivillige og Frivilliggrupper 

Ja, der bliver udført rigtigt meget frivilligt arbejde, 

hvilket vi - som »brugere« af Brande Golfklub - 

måske ikke altid bemærker, når vi »bare lige« skal 

ud og spille en runde. MEN ... vi mangler lidt flere 

hænder til at løse diverse opgaver!!! 

- Specielt mangler vi nogle til Frivilliggruppen 

»Banen«, og som kan hjælpe greenkeeperne med 

div. »småopgaver« - såsom at ordne bunkerkan-

ter, klippe rundt om træer og buske, vedligeholde 

stier osv. - Alt sammen vil være med til at frigive 

nogle ekstra timer for Lars og hans stab til at pleje 

det allervæsentligste - nemlig selve golfbanen! 

Og selvom man melder sig som frivillig, er 

man altså ikke bundet af at skulle stå til rå-

dighed »nat og dag«! 

Man kommer på en kontaktliste, som formanden 

for den pågældende gruppe bruger, når der mang-

ler et par mand til en opgave. 

Man binder sig altså kun til det, man selv har tid 

og lyst til! - Én eller to gange i løbet af sæsonen er 

bedre end slet ingen. 

- Hvis du sidder og tænker, at du også gerne vil 

give en hånd med, så send undertegnede en mail 

på: aeros@sport.dk - så finder vi ud af, hvor du 

bedst kan bidrage ... 

Charles Gjørup 

Ansvarlig for Frivilliggrupperne 

 

BEGYNDERUDVALGET 

DD et har i år været en forrygende god sæson for 

begynderudvalget. Der har i alt været ind-

meldt 61 begyndere. Heraf er de 48 meldt ind i 

klubben (47 som fuldtidsmedlemmer og 1 som 

Fleksmedlem). Derudover er der 2, som mangler 

at gøre forløbet færdigt, men de er klar igen, når 

vi starter op i 2016. 

Kunsten er så, hvordan vi fastholder de nye 

i klubben? 

- I år har vi afprøvet et nyt koncept med 

»løbende« tilmelding. Det er stadig med 3 måne-

ders prøvetid, men med træning 3 gange ugentligt 

mod 4 lektioner tidligere. Nogle bruger ikke hele 3-

månedsperioden, mens andre måske bruger lidt 

mere. 

Det er en ny generation af spillere, som også har 

været gode til at få kammeraterne med. Alle har 

givet udtryk for, at det er et godt koncept, vi har 

kørt, fordi man ikke behøver vente til et nyt hold 

starter op. 

For 3. år i træk har vi i begynderudvalget haft 

udvekslingsmatch med Ikast, og fra i år har Give 

også været med.  

Vi har haft 2 matcher i år med »Golf med en ikke 

golfer«. Der har til begge arrangementer været 

god tilslutning / opbakning fra klubbens medlem-

mer. - Tak for det. 

Vi har haft 3 regelaftener med undervisning af 

Villy Svinth fra Dejbjerg. 

Der har været god tilslutning til vores onsdags-

matcher (20-33 spillere pr. gang). Tak til den tro-

faste skare, der møder op næsten hver gang. 

I 2016 er der lidt udskiftning i udvalget: Jørgen 

Stistrup holder pga. manglende tid, og Kirsten  

Hove har valgt at stoppe. Kirsten har været med i 

mange år og har gjort et stort stykke arbejde. 

En stor tak til udvalget for et godt engagement 

og godt samarbejde. Nyt medlem i udvalget bliver 

Rune F. Jørgensen, som bydes velkommen ... 

 

Til sidst stor tak til: 

Lars Risager og hans folk for en yderst velplejet 

bane. Ellen Julsgaard for al den hjælp, hun yder 

(helt uvurderlig). Karin i Café 19 og hendes dyg-

tige personale. 

Christian Hostrup for godt samarbejde ikke kun 

med begynderne, men også det vi har haft gen-

nem årene. - God vind fremover, Christian. 

Også tak for samarbejdet med Lis Krog Kristen-

sen på kontoret og Brande Golfklubs bestyrelse. 

Jonna Daugaard 

Begynderudvalgsformand 

 

TURNERINGSUDVALGET 

II  klubregi har der været planlagt 16 turneringer 

samt 2 gange »Golf med en ikke-golfer«, som 

hører under begynderudvalget. - 1 turnering har 

måttet aflyses pga. manglende tilmeldinger. 

I sæson 2015 har der deltaget 1.000 spillere til 

de 15 afholdte turneringer - mod 1.120 i forrige 

sæson. 

- Der har været det samme antal gæstespillere 

som tidligere, men lidt færre lokale. 

 

Klubmesterskab 

Det fandt sted på et senere tidspunkt end normalt 

for vores klub, men placeret efter DGU’s anbefa-

ling (19.-20. september). 

Der deltog: 

♦♦ 10 spillere færre i hulspilsturneringen 

♦♦ 10 spillere færre i klubmesterskabet 

 

Fortsættes på s. 3 ... 

Henning Sand og Hans Peter Madsen i gang med 
lugning af bedene foran klubhuset. 

F
o
to

: 
K
ir
s
te

n
 E

. 
P
e
d
e
rs

e
n
 



Brande Golfklub - Nyhedsbrev nr. 4 - dec. ’15 (s. 3/5) 

...  fortsat fra s. 2: Turneringsudvalget 

 

Andre turneringer 

Christian havde nytårsmatch med 64 deltagere. 

Kamma Bundgaard og Knud Erik Pedersen har 

stået for afholdelse af HandiGolf 2015 i Brande 

med 34 deltagere. - Et flot arrangement som satte 

fokus på Brande Golfklub. 

DGU havde i 2015 lagt deres turnering »DM for 2 

generationer« i Brande. Det var en turnering, vi 

som sådan ikke skulle afholde, men det krævede 

en betydelig indsats fra klubbens side i forhold til 

det praktiske. 

Her blev der trukket på vores mange frivillige. Stor 

tak til alle, der hjalp til. - Der var stor ros fra såvel 

DGU som fra de deltagende spillere. 

 

TAK! 

I forbindelse med afholdelse af turneringer er der 

mange ting, der skal gå op i en højere enhed. 

I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til vores 

baneservice. Tak for hjælpen med at få sedlerne 

ud til og ind fra hullerne - og tak for jeres service 

på banen til spillerne. 

Tak til greenkeeperholdet for en flot bane. Den 

har fået meget ros - ikke mindst fra vores gæster. 

Tak til Ellen for hjælpen med hjemmesiden og 

diverse opslag, og fordi du holder øje med, at jeg 

får skrevet det rigtige. 

Tak til udvalget: Lars, Martin, Kurt og Henning. 

Vi har været et lille hold i denne sæson, men I har 

aldrig beklaget jer over opgaverne. 

Ja, vi er et lille hold, hvilket ikke holder i læng-

den, og Kurt har varslet, at 2015 ville være hans 

sidste sæson - nu må vi se!!! 

Derfor skal vi bruge flere udvalgsmedlemmer til 

næste sæson. - Hvis der er nogen, der gerne vil 

være med til at afholde turneringer i 2016, så kon-

takt mig. Det er ikke farligt ...! 

 

Ketty Pedersen 

Turneringsudvalgsformand 

 

SPONSORUDVALGET 

AA ntallet af sponsorer også kaldet samarbejds-

partnere ligger meget stabilt - knap 90 inkl. 

turneringssponsorer. 

Oversigt over sponsorers bidrag 

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

ca. 30 BIRDIE-sponsorer  ............  3.000-6.000 kr. 

ca. 10 EAGLE-sponsorer  ........  mere end 6.000 kr. 

 

Sponsorindtægten er på ca. 275.000 kr., hvilket er 

niveauet for de seneste 6 år. - Det er et resultat, 

vi kan være godt tilfredse med. Vi har sponsorer, 

som er meget trofaste, og det skal vi huske at 

sætte pris på. 

Vi skal sørge for, at de får modydelser og gerne 

lidt mere, end de forventer. 

 

Turneringer 

Udvalgets opgave er også at finde sponsorer til 

turneringer. Det har i år ikke været en let opgave. 

- Hvor sponsorudvalget har været involveret, er 

der afviklet 10 turneringer. Tre af dem har været 

uden sponsor. 

 

Strategi 

For et par år siden lavede vi en strategi, som bl.a. 

gik på 4 emner: 

 

Første fase var at finde emner i lokalområdet. Tele-

fonbogen blev gennemgået, og der blev taget kon-

takt til en række forretninger og virksomheder. 

 

Anden fase rettede sig mere mod regionale og 

landsdækkende firmaer. Firmaer, som også var 

potentielle emner til at afvikle Company dage og 

andre former for arrangementer. 

Vi fandt frem til ca. 50 firmaer, som er blevet 

kontaktet. - Enkelte med gevinst, men totalt set 

ikke det helt store endnu. Men vi har lagt billet ind, 

så vi tror på, det giver gevinst en dag. 

 

Tredje og fjerde fase er ved at blive sat i gang. Det 

drejer sig om at udvide vores opland. At komme 

en tak længere ud og finde samarbejdspartnere og 

nye medlemmer. 

Vi har fået en medlemsliste, så vi kan se hvem af 

medlemmerne, der bor i oplandet og derigennem 

finde nogen, der kan vise vej. 

I planen indgik også, at vi skal undersøge mulig-

hederne for at få varekøb og tjenesteydelser betalt 

gennem sponsorater. 

Ud fra en liste over klubbens leverandører er ud-

valget nu i gang med at se på mulighederne. En 

opgave som vil blive afstemt med kontoret, Café 

19 og greenkeeperne. 

Og ellers arbejder udvalget netop nu på at få 

gentegnet de aftaler, der udløber til nytår. Det 

drejer sig om ca. 40. - Enkelte vil falde fra, men 

det kan så forhåbentligt opvejes af aftaler med nye 

samarbejdspartnere. 

Gunnar Julsgaard 

Sponsorudvalgsformand 

28.06.15: DM for 2 generationer 
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BANESERVICE - HVERDAGE 

VV i er en lille gruppe på 4 personer, som har 

delt ugerne mellem os, og vi har haft en uge 

ad gangen (bytter selv indbyrdes ved ferie osv.).  

Via GolfBox tjekker vi belægningen på banen, og 

ud fra denne vurderer vi behovet for, hvor meget 

vi skal køre. - Det kan variere fra 1 til 5 gange pr. 

uge. Vi kan ligeledes tjekke, om der er mange 

»gæster udefra«, hvilket måske kræver en ekstra 

tur. 

Fra januar 2016 udvides gruppen til 5 personer, 

hvor vi byder velkommen til Bente Søndergaard. 

På vegne af udvalget 

Bent Andersen 

 

BANESERVICE - WEEKEND 

EE ndnu et år er gået, og jeg beskriver kortfattet, 

hvordan golfåret 2015 er forløbet. 

Vi har været 11 personer, som har kørt baneser-

vice i weekender gennem sæsonen. Det er gået 

stille og roligt, og der har ikke været de store pro-

blemer. 

Der har været et godt samarbejde med Café 19 

om betjeningen på banen, så vi har haft mulighed 

for at sælge kaffe, drikkevarer og chokolade. 

Dette har givet den ekstra gevinst, at vi på en 

god måde er kommet i kontakt med gæster og 

egne spillere, når vi kører rundt. 

Vi har også haft et fint samarbejde med turne-

ringsudvalget med hensyn til matchernes afvikling. 

Da sæsonen nu er slut, kører vi kun en tur på 

søndage for at holde banen så pæn som muligt. 

Tak til mit udvalg for god samarbejdsvilje, og vi 

glæder os til sæson 2016. 

- Jørgen Christian Lyhne stopper i udvalget. To 

nye udvalgsmedlemmer kommer til, men navnene 

er endnu ikke helt på plads. 

Ralf Løth 

Baneserviceudvalgsformand 

 

ELITEUDVALGET 

II  2015 har vi kun deltaget med ét hold. Der ud-

tages kun spillere, som har opfyldt kravet om 

min. 3 træningsrunder op til turneringsweekender. 

Holdet har igen i år været præget af flere afbud 

til weekenderne, hvilket har betydet, at vi har haft 

mange forskellige spillere med. Og da truppens 

bredde ikke er særlig stor, har vi haft svært ved at 

stå mål med de andre hold i 4. division. 

I 2016 har vi igen et herrehold i kvalifikations-

rækken, men som noget nyt også et damehold. 

Der skal til næste år være mere struktur omkring 

holdene og skabes et bedre træningsmiljø, som jeg 

forventer, den nye træner skal bidrage med. 

I det hele taget skal vi igen have træneren til at 

være omdrejningspunktet for holdene i Brande, 

idet eliteudvalget er »arbejdsramt« og har flere 

andre opgaver, som også fylder i klubben. 

Der er endnu ikke knyttet en person til damerne, 

men det forventes der at blive. Vi ser frem til de 

nye udfordringer i 2016 samt at få skabt en god 

ramme for vores nye damehold.  

OBS: Vi håber at se flere af klubbens medlem-

mer gå med rundt på banen til DGU-turneringerne 

for at bakke op om klubbens hold. 

- Eliteafdelingen vil i 2016 igen være vært for 

Brande Open, som finder sted d. 15. april, hvor 

der både spilles single og en 4 personers holdkon-

kurrence. Der vil igen være en stor hole-in-one 

præmie på hul 18 samt en stor konkurrence, hvor 

overskuddet går til juniorafdelingen. 

Carsten Holt 

Eliteudvalgsformand 

 

Info fra bestyrelsen: 

STATUS OVER TRÆNERSITUATIONEN 

BB estyrelsen og Christian Hostrup forhandler i 

øjeblikket om at indgå en fratrædelsesord-

ning, som betyder, at ansættelsesforholdet stopper 

pr. 31.12.2015. 

Og man forventer at have aftale med en ny PRO 

på plads inden udgangen af 2015. Når begge ting 

er afklaret, kommer der yderligere informationer 

herom. 

 

CAFÉ 19 

har haft flere aktiviteter i 

efteråret. Den 30. oktober 

blev der holdt en hyggelig/

uhyggelig Halloween-fest. 

- Den 10. november stod 

menuen på andesteg og ris 

à l’amande. 

Den 13. december blev der julehygget,  hvor også 

julemanden kiggede forbi.  

Café 19 er lukket fra 17. december 2015 til 

og med 29. februar 2016 - kun åben ved forud-

bestilte arrangementer. Ønsker du et arrangement 

i denne periode, kan Café 19 kontaktes på mail: 

cafe19@brandegolfklub.dk 

Fortsættes på s. 5 ... 
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...  fortsat fra s. 4: Info fra bestyrelsen 

 

EVALUERING/MATCH 

Lørdag den 14. november havde godt 50 udvalgs- 

og frivilligmedlemmer taget mod invitationen 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 18-hullers match, 

hvor 46 personer deltog, og man sluttede dagens 

arrangement med Karins dejlige buffet og hygge-

ligt samvær. 

 

NYE MEDLEMMER 

I 2015 er der indmeldt 75 aktive medlemmer,  

som fordeler sig på henholdsvis 68 fuldtids- og 7 

fleksmedlemmer. - I fuldtidsmedlemmerne indgår 

5 medlemmer, der er vendt tilbage til Brande Golf-

klub. 

- Derudover er 3 indmeldt som Long Distance-

medlem. 

 

NYE FULDTIDSMEDLEMMER i 2015: 

Anders Enggaard  ...................................  Brande 

Anders Schnedler Hansen  .......................  Brande 

Andreas Bülow  ......................................  Brande 

Arne Lauridsen  ....................................  Arnborg 

Asger Kristensen  ................................  Fasterholt 

Benjamin Andresen  ................................  Brande 

Bodil Lind  ..............................................  Brande 

Børge Andresen  ....................................  Herning 

Cathrine Christiansen  ............................  Tjørring 

Cecilie Ludvigsen  ...................................  Brande 

Chris Vesterby  ......................................  Herning 

Dan Kristensen  .........................................  Give 

Dennis Mandix  ........................................  Blåhøj 

Dorte Kror  ............................................  Brande 

Ejgil Jessen Hansen  ................................  Brande 

Ejlif Christensen ........................................  Give 

Erik Hansen  ..............................................  Lind 

Helle Nygaard  ......................................  Arnborg 

Henrik Zacho Daugaard  ..........................  Brande 

Inge Liivå  ............................................  Karstoft 

Jacob Ranch  ...........................................  Kibæk 

Jan Erlandsen  ........................................  Brande 

Jan Madsen  ...........................................  Brande 

Jens Thorning  ....................................  Grindsted 

Jens Carl Christensen  ......................  Sønderborg 

Jens Ole Madsen  ....................................  Brande 

Jeppe Jakobsen  .....................................  Brande 

Jes Skiffard  .........................................  Arnborg 

Jørgen Kristensen  ................................  Arnborg 

Jørgen Lyhne  ........................................  Herning 

Karsten Jensen  .........................................  Ikast 

Kasper Langelund  ..................................  Brande 

Kenneth Parsberg Madsen  .......................  Brande 

Kim Bohart  ..........................................  Herning 

Klaus Asbæk  ......................................  Snejbjerg 

Lars Schmidt Hansen  .............................  Brande 

Leif Friis Høj Andersen  ..........................  Arnborg 

Leif Søndergaard  ...................................  Brande 

Lene Bülow  ...........................................  Brande 

Lis Krog Kristensen  .............................  Grindsted 

Marcus Arvad Christensen  ........................  Kibæk 

Mathias Jepsen  .....................................  Brande 

Mikkel Oksbjerre  ......................................  Vejle 

Morten Hansen  .....................................  Brande 

Nicolai Skov ..........................................  Brande 

Niels Christian Christensen  .....................  Brande 

Ole Hartung  .........................................  Herning 

Ole Pless  .............................................  Herning 

Patrik Rauff  ..........................................  Brande 

Per Ottesen  .........................................  Arnborg 

Per Skov Madsen  ................................  Skærlund 

Philip Sand  ..............................................  Ikast 

Poul Kruse Jepsen  ..............................  Snejbjerg 

Rasmus Langelund Kristensen  .................  Brande 

Rasmus Nortvig Madsen  .........................  Brande 

Ronni Jensen  ......................................  Vildbjerg 

Ronni Mølgaard Jensen  ..............................  Lind 

Rune Baldur  .........................................  Aalborg 

Sofie Dalum Messmann  ..........................  Brande 

Sten Nørhede  ......................................  Herning 

Susanne Damm  ...................................  Arnborg 

Søs Pless  .............................................  Herning 

Thomas Lauritzen  ..................................  Brande 

Thomas Brøndum Kristensen  .................  Arnborg 

Tina Olesen  ..............................................  Lind 

Tove Vesterby  ......................................  Herning 

Ulrich Bjerke Hansen  .................................  Uhre 

Vera Bohart  .........................................  Herning 

 

ALLE NYE OG »GAMLE« MEDLEMMER BYDES 

VELKOMMEN I BRANDE GOLFKLUB!!! 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Brande Golfklubs generalforsamling finder sted 

tirsdag d. 08. marts 2016 kl. 19:00 i Café 19.  

Nærmere info følger, men sæt allerede nu kryds 

i kalenderen. 

Bestyrelsen ønsker alle 
medlemmer i Brande Golfklub 

og alle ansatte en 
glædelig jul og et godt nytår. 

 

- Endvidere skal der lyde en stor 
tak til personalet for 

et godt samarbejde i 2015. 


