
I  december-nyhedsbrevet 2015 blev der skrevet 

om stormene »Gorm« og »Helga«. 

I dette efterår har det blæst med »mildere vinde«, 

og golfbanen har derfor vist sig fra sin allersmuk-

keste side, hvilket ovenstående billede er et bevis 

på. 

 

TURNERINGSUDVALGET 

D er har i klubregi været planlagt 13 turneringer 

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

hører under Begynderafdelingen samt 1 HandiGolf-

turnering, som hører under HandiGolf-afdelingen. 

Det er lidt færre turneringer end tidligere. 

Der har været aflyst 1 turnering pga. manglende 

interesse. Det samme oplevede vi en enkelt gang i 

sæson 2015. Derudover har vi afholdt Marathon-

golf i samarbejde med Give og Åskov. 

- I sæson 2016 har der deltaget lidt over 800 

spillere til de afholdte turneringer – mod knap 

1.000 i sidste sæson, men det inkluderede kom-

munemesterskabet »Sving Kommunen Sammen«. 

- Alt i alt har vi i år haft næsten det samme antal 

deltagere i turneringerne, som vi havde i 2015, 

hvis vi trækker kommunemesterskabet ud af regn-

skabet (blev i år afholdt i Ikast Golf Klub). Det er 

så fordelt på lidt færre turneringer. 

Der har også været næsten det samme antal 

gæstespillere som tidligere, og fordelingen mellem 

gæster med fritspilsaftaler og andre gæster viser 

en næsten ligelig fordeling. 

 

KLUBMESTERSKABER 2016 

Når jeg tænker på det, var det en mager omgang. 

55 havde tilmeldt sig. Det er ikke mange af klub-

bens medlemmer, der tilmelder sig denne pragtful-

de weekend. 

Der er naturligvis altid nogle, som gerne ville 

have deltaget, men som lige akkurat var forhindret 

i den pågældende weekend. Det vil der altid være. 

Til hulspilsturneringen var der tilmeldt hhv. 9 da-

mer og 24 herrer (resultater fra klubmesterskaber-

ne er omtalt i september-nyhedsbrevet, som kan 

ses på hjemmesiden www.brandegolfklub.dk under 

KLUBBEN / Nyhedsbreve). 

 

ANDRE TURNERINGER 

Som nævnt ovenfor har vi haft Marathongolf i 

samarbejde med Give og Åskov. - Der var i alt 53 

deltagere, som spillede 3 x 18 huller med start i 

Åskov, herefter i Brande og afslutningsvist i Give. 

Heraf var der 9 deltagere fra Brande Golfklub. 

Det var en dejlig dag, og vi har kun fået positive 

tilbagemeldinger. - Nu må vi se, om vi gentager 

succesen til næste år. 

Kamma Bundgaard, Erik Lauritzen og Knud Erik 

Pedersen har stået for afholdelse af HandiGolf 

2016 med i alt 36 deltagere. 

Det var en rigtig dejlig turnering for både de 

handicappede og de øvrige deltagere. Et flot arran-

gement, som sætter fokus på Brande Golfklub på 

en anden måde. 

- Der har også været afholdt Golfens Dag, og 

Jonna Daugaard og det øvrige Begynderudvalg har 

2 gange i sæsonen afholdt turneringen »Golf med 

en ikke-golfer«, som giver medlemmerne mulighed 

for at præsentere klubben og golfsporten for ven-

ner og familie. 

 

TAK 

I forbindelse med afholdelse af turneringer, er der 

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

Og derfor er der selvfølgelig nogle personer, som 

jeg gerne vil udtrykke en tak til: 

Ellen Andreasen, Henning Green, Kurt Kristensen, 

Lars McKeith Sørensen og Martin Rasmussen. I har 

ydet en flot og stabil indsats i forbindelse med af-

holdelse af turneringerne. 

Fortsættes på side 2 ... 

Så smukt tog golfbanen sig ud d. 16. okt. 2013 (9. green og spillere på 8. green i baggrunden). 
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En meget smuk efterårsdag ved Brande Golfklubs hul 18. Billedet er taget i forbindelse med Andematchen, som blev 
afviklet lørdag d. 29. oktober 2016 med i alt 132 spillere. 



TAK - fortsat fra side 1 

 

Ellen Julsgaard for hjælpen med hjemmesiden og 

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

hele passer sammen. Der kan hurtigt indsnige sig 

en lille fejl undervejs, og du er supergod til at op-

dage det, så vi kan få det rettet. 

Sponsorudvalget for samarbejdet og ikke mindst 

for de mange fine præmier, som I har skaffet til de 

forskellige turneringer. 

Baneservice for hjælpen med at få sedlerne ud til 

og ind fra hullerne i forbindelse med turneringerne 

og for jeres service på banen til spillerne. 

Greenkeeper-holdet for en flot bane. Den har fået 

meget ros - ikke mindst fra vores gæster. 

Café 19 for super dejlig mad. Det får i hvert fald 

også meget ros. - Der er endda gæstespillere, som 

siger, at det er på grund af maden, de delta-

ger i vores turneringer!!! 

NB: Hvis der er nogen, der gerne vil være med i 

turneringsudvalget i næste sæson, skal man ende-

lig melde sig. - Vi har fået tilsagn fra Carin Uhde 

og byder hende velkommen til udvalgsarbejdet. 

 

Ketty Pedersen 

Turneringsudvalgsformand 

 

SENIORKLUBBEN 

S eniorklubben har i alt 131 medlemmer, hvilket 

er cirka samme antal som de senere år. Til- og 

afgang er altså nogenlunde stabil. 

- De 131 medlemmer er temmelig aktive. Cirka 

halvdelen møder op onsdag efter onsdag til vores 

ugentlige match - om sommeren er vi dog ofte 

mere end 80 spillere. Mødeprocenten til vore andre 

aktiviteter er også stor, så det er en god klub at 

være med til at arrangere for. 

Det er lidt af et puslespil at få spillet til at forløbe 

flydende på banen, idet 18 huls spillerne og 9 huls 

spillerne går ud på forskellige tidspunkter. Men vi 

synes efterhånden, det forløber rimeligt smertefrit, 

og folk virker tilfredse. 

Der kan dog opstå problemer, når der kommer 

spillere, der ikke deltager i vores match, og som 

starter på hul 1, før vi er færdige. Derfor har vi 

bedt bestyrelsen i Brande Golfklub om at få lov til 

at lukke banen onsdag kl. 08:45 – 12:30, så vi 

undgår, at folk kommer »op i det røde felt«. 

 

I den forløbne sæson har vi haft nogle gode 

arrangementer med fin opbakning: 

• Fællesfrokost i Brande med 76 deltagere 

• 2 udflugter med 75 deltagere i hver 

• 2 dages tur med 39 deltagere 

• Grill-arrangement i Brande med 64 deltagere 

• Julefrokost / generalforsamling med 96 deltagere 

 

Desuden har vi den sidste onsdag i hver måned 

den største del af året fællesspisning i Café 19, 

hvor vi kan bestille smørrebrød eller noget andet, 

som Karin tilbyder. - Det er der efterhånden også 

god opbakning omkring. 

 

Men vore onsdage er altså det vigtigste aktiv, og 

der er en del mennesker, der er med til at gøre, at 

det er en stor glæde at møde op i Seniorklubben 

uge efter uge. 

I den forbindelse vil vi gerne takke bestyrelsen i 

Brande Golfklub, greenkeeperne, Karin og hendes 

stab i Café 19, Ellen J., Jesper, Lis på kontoret og 

ikke mindst alle I spillere, der så trofast møder op 

med godt humør og lyst til at være sammen. 

Tak for et godt golfår og på gensyn i 2017. Men 

vi ses forhåbentligt på banen de fleste onsdage i 

vinter?! 

Kamma Løth 

Seniorudvalgsformand 

 

BANESERVICE - WEEKEND 

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

hvordan golfåret 2016 er forløbet. 

Vi har været 12 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 både 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 2017. 

Ralf Løth 

Baneserviceudvalgsformand 

HUSK at tjekke hjemmesiden på 

www.brandegolfklub.dk samt Facebook 

for diverse informationer!!! 

23. nov. 2016 - Glade vindere fra årets 9 hullers jule-
match: (T.v.) Erik Kristensen 20 p. (A-rk.) og Carsten 
Løwe Rasmussen 18 p. (B-rk.) 
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BEGYNDER 

T usind tak for en fantastisk dejlig sæson 2016. 

For mig er det bedste ved en ny sæson alle de 

nye golfspiller-elever. Stort tillykke til jer alle med 

golfkørekortet. - Håber, I nyder spillet, naturen og 

den friske luft. Håber også at se jer alle i 2017. 

Glædelig jul og godt nytår til jer samt til mine 

trofaste udvalgskollegaer. 

Jonna Zacho Daugaard 

Formand for Begynderudvalget 
 
NYE MEDLEMMER 
I 2016 er der indmeldt 47 aktive medlemmer,  
som fordeler sig på henholdsvis 44 fuldtids- og 3 
fleksmedlemmer. - I fuldtidsmedlemmerne indgår 
et par medlemmer, som er vendt tilbage til Brande 
Golfklub. 

- Derudover er der indmeldt 2 Long Distance- og 
2 nabomedlemmer. 
 
NYE FULDTIDSMEDLEMMER i 2016 
Anne-Mette Due Hussak  .............................  Lind 
Bent Brøgger  ........................................  Herning 
Birgit Moustgaard  ..............................  Grindsted 
Carin Uhde  ................................................  Lind 
Charlotte Schjøtt  .......................................  Lind 
Claus Thorn ..........................................  Herning 
Erik Lilholm Eriksen  ...................................  Uhre 
Esther Olesen  ...........................................  Uhre 
Eva Møller  ................................................  Ikast 
Freddy Pedersen  ....................................  Brande 
Helle Liltorp ...........................................  Brande 
Jacob Harbo Møller  ................................  Herning 
Jan Jørgensen  ...........................................  Lind 
Jannik Nielsen  .......................................  Brande 
Jesper Holm Olsen  .................................  Brande 
Jesper Skoubo Kjeldsen  .........................  Herning 
John Bevan  ..............................................  Give 
Jørgen Laursen  ......................................  Brande 
Kaj Sørensen  .........................................  Brande 
Keld Schjøtt  ..............................................  Lind 
Kim Minet Hansen  .................................  Herning 
Kjeld Moustgaard  ...............................  Grindsted 
Klaus Dam  ............................................  Brande 
Kristian Holm-Jørgensen  .........................  Brande 
Lena Jensen  ........................................  Arnborg 
Lene Bendixen Eriksen ...............................  Uhre 
Lisbeth Rønnow  .........................................  Lind 
Mads Damholt Svinbæk Jensen  ................  Brande 
Mariane Spandet  .....................................  Sunds 
Melanie Skriver  .........................................  Ikast 
Michael Hansen  .................................  Snejbjerg 
Mona Hansen  .......................................  Herning 
Morten Rud Sørensen  .........................  Snejbjerg 
Ninna Nygaard  ...................................  Silkeborg 
Ove Nielsen  ...........................................  Brande 
Per Olesen  ...........................................  Herning 
Peter Møller  ..............................................  Ikast 
Sara Dam  .............................................  Brande 
Solvejg Kristensen  ....................... Sønder Omme 
Svend Erik Højrup  ........................ Sønder Omme 
Tommy Nygaard Nielsen  .....................  Snejbjerg 
Ulla Laursen  ..........................................  Brande 
Ulrik Pedersen  ....................................  Silkeborg 
Vibeke Hald  .........................................  Arnborg 

 
ALLE NYE OG »GAMLE« MEDLEMMER BYDES 

VELKOMMEN I BRANDE GOLFKLUB!!! 
 
 

Info fra bestyrelsen: 

PRO - Jespers første år i Brande Golfklub 

S å gik den første sæson med Jesper som vores 

PRO. Der er kommet godt gang i træningen i 

sæsonen. - Det har været en fornøjelse at følge 

aktiviteterne på træningsarealerne, og vi håber, at 

I alle har haft nogle gode oplevelser og har fået en 

god træning og vejledning i golfens mange glæder. 

Vi ser frem til en ny sæson med træning og akti-

vitet på træningsarealerne samt i ProShoppen. 

 

CAFÉ 19 

har i efteråret haft følgende arrangementer: 

Søndag den 02. okt.  ....................  Store Kagedag 

Torsdag den 10. nov.  ...................... Mortensaften 

Lørdag den 10. dec. ..........................  Julefrokost 

- Dertil kommer en del private arrangementer! 

Som nævnt i september-nyhedsbrevet er der 

oprettet en frivillighedsgruppe på Facebook. 

Har du tid og lyst til at hjælpe til i Café 19 i forbin-

delse med forskellige større arrangementer, så kan 

du blive medlem af denne ved at kontakte Karin på 

mobil 4177 0587.  

Gruppen hedder »Cafe19 Brande Golfklub«, og 

opgaverne i forbindelse med arrangementer kan 

f.eks. være borddækning, servering o.l.  

Hjælp os med at »sælge« Café 19, som jo er 

åben for alle. Der tilbydes selskaber på op til 90 

personer. - Der er også mulighed for at afholde 

møder og kurser. Menuforslag kan ses på hjemme-

siden under Café 19.  

Café 19 holder sæsonlukket til og med tirsdag 

den 28. februar 2017 - dog åben for forudbestilte 

arrangementer fra lørdag den 07. januar. Ønskes 

et arrangement uden for åbningstiden, kan caféen 

kontaktes på: cafe19@brandegolfklub.dk 

 

LYN-SKURE 

2016 blev året, hvor vi fik etableret to nye skure, 

som skal give ly i tilfælde af tordenvejr. 

Det betyder, at vi i dag har tre steder, hvor der 

kan søges ly: Mellem hul 2 og 4, mellem hul 12 og 

13 samt i pavillonen mellem hul 8 og 10. 

 

Fortsættes på side 4 ... 
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Store Kagedag - uhm, kan næsten ikke vente …! 



… fortsat fra side 3 

 

Info fra bestyrelsen: 

DRIVING RANGE 

Bestyrelsen har arbejdet intenst på at få overdæk-

ket driving range.  

- Der er indhentet sponsorater, som gør, at vi 

forventer at kunne starte på etableringen og forhå-

bentligt have en overdækket driving range med 5 

udslagspladser klar til sæsonstart 2017. 

 

TRAPPEN TIL KLUBHUSET 

Vi har jævnligt haft problemer med, at fliserne løs-

ner sig. Det bliver der kigget på, idet baneejeren 

arbejder på en holdbar løsning. 

Reparation af trappen forventes at være udbed-

ret til sæsonstart 2017 - alt afhængigt af vinter-

vejret. 

 

GOLFBILER 

De nye golfbiler var klar til brug i juni 2016 og har 

været et aktiv for vores medlemmer. 

- Bilerne har haft en fin udlejningsfrekvens og er 

efterspurgt af både egne spillere og vores gæster. 

 

GLØGGMATCH 

Søndag den 27. nov. 2016 blev der afholdt Gløgg-

match med Bravo Tours som sponsor. 

En rigtig hyggelig match hvor Bravo Tours over-

rakte sponsorudvalgets formand Preben Sørensen 

et gavekort på 7.700 kr. - Beløbet er en del af den 

sponsoraftale, som er indgået med Bravo Tours. 

For hver gang et medlem af Brande Golfklub del-

tager i en rejse med Bravo Tours, afregnes et fast 

beløb til Brande Golfklub. 

Klik ind på - www.bravotours.dk/golf - her 

kan du finde mange spændende golfrejser. 

 

EVALUERING / MATCH 

Lørdag den 5. nov. blev der afholdt evaluerings-

match, hvor udvalgs- og frivilliggruppemedlemmer 

var inviteret. Som altid en meget hyggelig dag.  

- 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 året var forløbet.  

Kl. 10:30 blev der spillet en 18-hullers match, og 

man sluttede dagens arrangement med Karins dej-

lige buffet og hyggeligt samvær. 

 

FIRKLØVER-FRITSPILSORDNING 

Firkløver-aftalen er et samarbejde mellem Birke-

mose, Brande, Dejbjerg, Give, Herning, Jelling, 

Kellers Park og Åskov golfklubber.  

Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et Firkløver-

kort, som giver ret til frit spil i ovennævnte otte 

klubber. Pris i 2017 = 800 kroner (købes i hjem-

meklubben). 

- Tidligere kunne medlemmer, der ønskede at 

skifte fra Brande Golfklub til Herning Golfklub eller 

omvendt, ikke købe Firkløver det første år efter 

skiftet. Denne karensperiode er ændret således, at 

medlemmerne nu frit kan skifte klub og samtidig 

købe et Firkløvermedlemskab.  

 

GENERALFORSAMLING  

Brande Golfklubs generalforsamling finder sted 

tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19:00 i Café 19.  

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer den 

14. december 2016 med dagsorden, som også kan 

ses på hjemmesiden. - Sæt derfor kryds i kalen-

deren allerede nu, så du husker datoen. 

 

SÆSON 2017 

Planlægningen af sæson 2017 er i fuld gang. Den 

26. marts 2017 holder vi åbent hus i golfklubben 

med forskellige aktiviteter. 

Vi håber, at alle medlemmer vil støtte op om 

denne dag og invitere gæster med i klubben, så vi 

kan præsentere vores klub og golfens glæder. Der 

planlægges bl.a. konkurrencer, hvor man kan vin-

de et gratis prøvemedlemskab i Brande Golfklub. 

 

FRIVILLIGE 

Bestyrelsen vil gerne igen rette en STOR tak til alle 

medlemmer, der yder en ekstra indsats i både de 

forskellige faste udvalg og i frivilliggrupperne. 

- Uden jeres støtte er det ikke muligt at have en 

velfungerende golfklub. 

 

TAK 

Slutteligt også STOR tak til Erhvervsklubben EBGK 

samt til alle ansatte for godt samarbejde i det for-

løbne år - vi glæder os til 2017. 

 

Jette Skott Kristensen 

Formand 
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Bestyrelsen ønsker alle 
medlemmer og ansatte  

i Brande Golfklub 
en glædelig jul og et godt nytår. 

Thorkil Pedersen fra Bravo Tours overrakte det dejlige 
gavekort til Preben Sørensen. 
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