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Klubmestre 2017 - fra v.: Eva Jensen, Olivia Mikkelsen, Anders Quist Hermann, Jonna Daugaard, Ib Møller Pedersen
(hulspil), Niels Baldur, Carsten Holt og Carl Thorn

K

lubmesterskaberne blev i år afholdt d. 09.-10.
september. Vejret var noget ustadigt, men det
kunne ikke ødelægge den gode stemning.
- Der deltog i alt 52 friske spillere i 7 forskellige
rækker, hvor herrerækken spillede over 54 huller
og de resterende rækker over 36 huller.
- Flere billeder fra klubmesterskaberne kan ses
på Facebook.
BGK’s KLUBMESTRE 2017
Damer ...................... Olivia Mikkelsen
Herrer ........................... Carsten Holt
Midage herrer ... Anders Quist Hermann
Old Girls ........................... Eva Jensen
Old Boys ......................... Niels Baldur
Veteran damer .......... Jonna Daugaard
Veteran herrer ................... Carl Thorn
inalerne i årets hulspilsturnering blev
afviklet søndag den 20.
august 2017.
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Olivia og Ib

VINDER - DAMER
Olivia Mikkelsen
Resultat: 4&2
Runner up: Eva Jensen
VINDER - HERRER
Ib Møller Pedersen
Resultat: 24. hul
Runner up: Jesper Bach
- STORT TILLYKKE TIL ALLE!!! -
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BEGYNDER
i har igen i år haft en meget fin sæson. Vi
startede stort ud med mange nye prøvemedlemmer efter en fantastisk dag med »Åbent Hus«
d. 26. marts i samarbejde med bestyrelsen. Mange
medlemmer havde taget omkring 50 interesserede
gæster med.
- Prøvemedlemskabet blev denne dag tilbudt til
100 kroner. - Ikke alle mødte op til det efterfølgende begynderforløb, men mange fik set klubben.
Og forhåbentligt fik vi sået et lille frø, så interessen måske kommer senere.
I skrivende stund har vi fået
30 nye fuldtidsmedlemmer,
som er meget ivrige golfspillere. - Træner og spiller meget
og er bestemt rigtigt gode til at
møde op til vores onsdagsmatcher.
Og samtidig bidrager de også
med god stemning i Café 19
efter matchen. Vi er cirka 30
spillere hver gang - super flot!!
- Der er sæsonafslutning for
begyndere og andre interesserede lørdag d. 07. okt. kl. 13.
Ruth Nielsen i gang
- I 2018 er vi de samme i udmed puttetræning
valget, på nær undertegnede,
der - efter mange og rigtigt gode år - har valgt at
trække mig. Skulle der være én eller flere, der har
lyst til at være en del af udvalget, er I velkomne til
at melde jer.
Jonna Zacho Daugaard
Begynderudvalgsformand

INFO FRA PRO’EN
Undervisning og proshop
er har været rigeligt at se til i trænings- og
shopafdelingen igen i år.
Det startede tidligt i år med en tur til Spanien,
hvor 16 medlemmer og 5 gæster fra Herning var
på tur til Cadiz med 5 runder golf samt en masse
undervisning i løbet af ugen.
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Deltagerne på golf- og træningsturen til Cadiz i Sydspanien

I midten af maj var der indvielse af den nye overdækning på driving range, og nu sidst på sæsonen
må det konstateres, at det var en god beslutning
at få udslagshuset opført. - Da vejret i år har vist
sig fra sin ustadige side, men med overdækningen
på plads, kan der trænes i al slags vejr, så der har
nogle dage været rift om pladserne.
- Igen i år har jeg forsøgt med forskellige træningstilbud, årskort, fællestræning, længere forløb
og så selvfølgelig den individuelle træning.
Efter to år med disse tilbud kan jeg nu bruge
vinteren på at sammensætte undervisningsforløb,
der i høj grad tilgodeser så mange ønsker som
muligt. I marts 2018 vil der blive informeret om
alle årets undervisningsmuligheder.
I shoppen har der også været meget at se til.
Bestyrelsen og jeg har en god fornemmelse af, at
åbningstiderne er passende, og det giver mange
mulighed for at handle både før og efter runden.
I den kommende sæson vil der være nye mærker at finde på hylderne, så jeg er i øjeblikket i
fuld gang med at tilrettelægge de mange indkøb
og gøre vareudvalget endnu mere spændende.
Det er planen, at der i 2018 vil komme flere muligheder for at prøve alt det nye udstyr, end tilfældet har været i år. Det giver nogle helt andre muligheder at have overdækningen til rådighed fra
sæsonstart.
Jeg vil gerne sige tak til de udvalg, jeg sidder i.
Der er blevet søsat mange nye tiltag, og det ser ud
til, at mange af disse »kommer i land«, så der er
lagt et spændende fundament til de kommende år.
- Der skal lyde et STORT tillykke til hulspilsog klubmestrene.

Info fra pro’en fortsat …!
Juniorafdelingen
I juniorafdelingen kæmpes der en kamp for at
kunne øge antallet af juniorer i klubben.
- På landsplan er Juniorgolf udfordret fra andre
fritidsaktiviteter, og det har også sat sit præg på
antallet af juniorer i Brande Golfklub.
Til den ugentlige træning er der fokus på det sociale, og så er forhåbningen, at det
sportslige om nogle år kommer ind
i billedet igen.
Vi er et sted, hvor der skal tænkes
ud af boksen og skabes nogle hyggelige rammer, så de juniorer, vi
har, tager nogle venner og veninder med på golfbanen.
Juniorudvalget knokler ufortrødent
videre, og vi er sikre på, at et langt
og sejt træk er bedre end hurtige
løsninger.
Det lykkedes os i år desværre ikke
at afholde vores SommerCamp.
- Der skal derfor tænkes nyt og
anderledes, så den i sæson 2018
vender stærkt tilbage.
Eliteafdelingen
I eliteafdelingen havde spillerne glædet sig meget
til sæsonen.
Herreholdet var tilbage i divisionsrækken. Dameholdet fik en lidt hård start, idet to spillere valgte
at flytte klub inden sæsonstart.
Det sociale fundament har været målsætningen
de seneste to sæsoner, så træningsdagene og deltagelsen til de ugentlige eliteturneringer er steget.
- Denne målsætning må siges at være indfriet,
idet der kommer mange til mandagstræning, og
der spilles mange fælles runder - også uden for
eliteturneringerne.
Dette har smittet af på resultaterne, således at
herrerne blev nr. 2 i deres pulje - kun overgået af
Hedensted på en bedre indbyrdes forskel.
Damerne var kommet i menneskehænder i deres
pulje og mødte nogle stærke hold. Dette til trods
var holdet flere gange meget tæt på at få point,
men resultatet blev desværre en sæson uden point
på kontoen.
Interessen for at spille på herreholdet har i år
været så stor, at klubben vil arbejde på at samle
tilstrækkeligt med spillere til yderligere et herrehold. Det skulle gerne give plads til alle spillere i
truppen, da vi i år har haft flere, der desværre ikke
er kommet i kamp.
Jesper Skoubo Kjeldsen
Protræner

HUSK MEDLEMSMØDET
d. 24. oktober 2017
- nærmere info følger snarest …!

VELLYKKET PARAGOLF-TURNERING
ørdag den 19. august dannede Brande Golfklub
rammen om en vellykket dag med Paragolfturnering.
Der var spillere fra hele landet. Deltagerne kom
fra Bornholm, Brande, Helsingør, Horsens, Juelsminde, Nivå, Nordborg, Odense, Roskilde, Tollundgaard og Åskov.
- På trods af det lidt drilagtige sommervejr med
drivende skyer og enkelte regnbyger var humøret
højt hos de i alt 40 spillere.
Det blev en meget livsbekræftende dag, hvor det
med al tydelighed blev understreget, at golf er for
alle. Også selv om man er blevet ramt af sygdom
eller uheld, der begrænser den fysiske udfoldelse.
- Der blev spillet på livet løs, grinet og hygget
rundt på banen, og det gode humør og den gode
stemning blev taget med ind i klubhuset til den
efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse.
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Se flere billeder på hjemmesiden under BANEN/Galleri

LADIES SECTION
adies Sections’ sæson er - trods det ustabile
vejr - forløbet godt med god tilslutning til de
ugentlige matcher. Der har gennemsnitligt været
20-25 spillere pr. gang. Vi har haft stor glæde af
lynskurene, da vejrguderne har vist sig fra den
mindre pæne side.
To matcher er blevet afbrudt pga. lyn og torden.
Den ene gang var matchen mod Mens Section.
Mændene var dog så »flinke« at møde op 14 dage
senere og gav os store høvl. - Det var takken for,
at de fik flæskesteg i stedet for det normale pigemad. Mens Section har derfor fortsat pokalen.
- Vi havde en fantastisk aften, da vi besøgte Trehøjepigerne. Vejret var super og banen helt unik.
Vi var mødt talstærk op og gjorde mere modstand,
end vi tidligere har gjort - dog ikke nok til at vinde.
Men vinderen i A-rækken blev Eva Jensen, så godt
gået Eva.
Traditionen tro har vi været på weekendtur, som
i år gik til Benniksgaard. Banen ligger fantastisk
flot, men vi synes nu, Brandes bane er noget mere
velplejet end denne.
Vi var 22 piger, der råhyggede i to dage. Et nyt
tiltag blev startet, idet der blev stiftet en sangforening: »De 3 små grise«.

Personalet i Café 19 stod parat med den lækreste
buffet, som blev nydt i fulde drag, mens dagens
hændelser på banen blev drøftet livligt.
Fra flere af deltagerne var der stor ros til arrangementet, og der blev udtrykt ønske om at kunne
komme igen til næste år. - Stor tak til Paragolfudvalget samt hjælpere, som var med til at gøre
denne turnering til noget ganske særligt.
Tak til Nordea Brande og Ikast-Brande Kommune
for økonomisk støtte til afvikling af turneringen.
- Vi glæder os og ser frem til næste års Paragolfturnering.
RESULTATER FRA PARAGOLF-TURNERINGEN
Vindere (spillere med fysisk/psykisk handicap)
1. Erik Kolmos, Odense Golfklub ................. 34 p.
2. Christian Strøm, Helsingør Golfklub .......... 33 p.
3. Søren Larsen, Juelsminde Golfklub .......... 32 p.
4. Simon Wada Klaris, Tollundgaard GK ....... 30 p.
Vindere (spillere uden handicap)
1. Lars Jensen, Brande Golfklub ................. 38 p.
2. Asger Kristensen, Brande Golfklub .......... 36 p.
3. Aase Klausen, Brande Golfklub ............... 35 p.
4. Eva Jensen, Brande Golfklub ................. 34 p.
BEMÆRK! Flere resultater kan ses på hjemmesiden
under TURNERING/Kalender.
Kamma Bundgaard
Paragolf-afdelingen
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Glade vindere fra årets Paragolf-turnering

Ladies Sections weekendtur til Benniksgaard

Sangforeningen mødes næste gang til Ladies Sections hyggematch lørdag den 30. september 2017.
- Ladies Section takker hermed sine sponsorer,
som har gjort det muligt for os at lave nogle ekstra
spændende matcher.
Vi vil også gerne takke Karin for god og lækker
mad og ønsker hende held og lykke fremover. Tak
til greenkeeperne for en god og velplejet bane.
Og tak til Jesper for god træning ved sæsonstart,
ligesom der er mange, der løbende får inspiration i
forbindelse med et træningsforløb.
Ladies Section slutter året af med generalforsamling tirsdag den 03. oktober 2017 efter at have
spillet 9 huller fra tee 38 og indtaget den traditionelle suppe. - Tak for i år …!
Kirsten E. Pedersen
LS Captain

MENS SECTION
æsonen er ved at gå på hæld, og Mens Section
i Brande Golfklub har endnu engang haft et
fantastisk godt år med mange deltagere til vores
torsdagsmatcher, masser af mandehørm og mange
hyggelige timer og oplevelser i et godt socialt samvær.
I år har vi haft i alt 57 medlemmer med et gennemsnit på 29 spillere pr. match, men vi har plads
til mange flere. Når sæsonen starter igen i marts
2018, så mød op og oplev den hyggelige stemning.
- Vi har gennem sæsonen haft flere gæster fra
andre klubber - og ord som: »Bare vores herreklub
var lige så velorganiseret« og »Jeg har aldrig været med til en klub-i-klubben med så meget god
karma som her« er faktisk direkte citeret fra et par
stykker af vores gæster. Det vil vi naturligvis også
gerne vise dig. - Så prøv at møde op til én af vores
torsdagsmatcher næste år!
En del af traditionen er, at vi møder vores venskabsklubber fra Give, Gyttegård og Jelling i løbet
af sæsonen. Desværre formåede vi i år kun at sende Gyttegård hjem med et nederlag, men det gør
vi bedre til næste år.
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MS Captain
Ivan Hussak
modtager
pokalen af
LS Captain
Kirsten E.
Pedersen

HUSK, vi har også en sideløbende hyggeturnering
(C-Rækken), som spiller stableford og er for de
spillere, der ikke ønsker at deltage i »Race to Ruder Cup«, eller som blot er usikre på, hvad Mens
Section er og ad denne vej vil sluses ind.
Vi håber, at vi med dette initiativ kan nå ud til en
endnu bredere kreds af medlemmer, og du kan
deltage i C-rækken uanset handicap, dog max. 54.
- Slutteligt vil vi gerne takke vores medlemmer
og ikke mindst vores sponsorer for at gøre Mens
Section i Brande til Danmarks bedste herreklub!

Vi skiftes også til at være værter for en match mod
Ladies Section, og igen (!) i år var vi så ubeskedne
Mens Sections bestyrelse
at hjemføre den ærefulde pokal og ikke mindst
håneretten. - Vi glæder os allerede til at være
vært for næste års match.
Vores udlandstur ultimo april gik i år til Gut
Kaden i Tyskland, og 23 »mænner« havde en
fantastisk dejlig tur. Vi forsøger igen med en
weekendtur i foråret 2018, hvor alle Mens Sections medlemmer er velkomne til at deltage.
En af vores traditioner er desuden, at vi har
en sommerudflugt, hvor vi besøger en spændende bane i Danmark, spiller golf og spiser og
drikker til den store guldmedalje. I år gik turen
til Varde Golfklub, hvor 24 friske deltagere havde en fantastisk hyggelig dag. Udflugten bliver
naturligvis også gentaget næste år!
En del af Mens Sections koncept går ud på,
at vi gennem hele sæsonen samler point til en
rangliste, som danner grundlag for udtagelse til
Ruder Cup-holdet - en årlig match mod Give,
Vinderne fra udflugten til Varde Golfklub d. 24. juni 2017.
Jelling og Gyttegård MS. Her spiller de 12 bedBagest fra v: Anders Quist Hermann, Niels Baldur,
ste A-række-spillere og de 6 bedste B-rækkeKeld Sørensen, Ole Rahbek, Henrik Jensen, Erling Pedersen,
spillere om verdens grimmeste, men til genSteffen Skovgård Andersen
Forrest fra v.: Søren Bjerre Basse, Ole Bartnik, Ulrik Damm
gæld mest ærefulde pokal.
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Den 07. oktober er Give vært for Ruder Cup, og vi
vil naturligvis gøre alt for at bringe pokalen hjem,
hvor den hører til - nemlig i Brande Golfklub!
Ud over at vinderne af A- og B-rækken kåres til
generalforsamlingen, kæmpes der ligeledes sæsonen igennem om at blive årets bedste putter.
Endvidere har vi to gennemgående konkurrencer, hvor vi med tættest på flaget på hul 3 kan
vinde et gavekort på 5.000 kroner til Proshoppen
(sponsoreret af KjeldsenGolf ApS) og på hul 18
»Vind en maler for en dag« (sponsoreret af Malermester Kurt Madsen).
Vores generalforsamling i år er den 21. september, og derfor kender vi endnu ikke vinderne af
konkurrencer og ranglister, men der er rigtig tæt
kamp om sejren i år i både A- og B-rækken.
Er du mand, medlem af Brande Golfklub og fyldt
21 år eller mere i 2018, kan sådan en hyggelig og
spændende herreklub da kun være noget for dig?
Som tidligere nævnt har vi plads til flere, og du
er meget velkommen i Mens Section - første gang
gerne som gæst. Hold øje med GolfBox i marts
2018 og meld dig til vores torsdagsmatcher.
Se vores hjemmeside på denne adresse:
http://www.brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/
mens-section

BANEN
aneudvalget er i løbet af sommeren blevet
rekonstrueret, idet baneudvalgsformand Ib
Møller Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.
Ny baneudvalgsformand er Anders Quist Hermann, som sammen med Kirsten E. Pedersen og
greenkeeper Lars Risager nu udgør Brande Golfklubs baneudvalg.
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Brande Golfklubs bane gør sig altid flot, men smukkest
er den især i morgentimerne, hvor der i solskin er et helt
andet lysindfald. Dette billede er fra hul 10 fotograferet
d. 13. august 2017 kl. 08:35.

Vi arbejder hårdt på at skabe de bedste betingelser for alle vores medlemmer og gæster i golfklubben. Det kræver en del samarbejde og koordinering hen over sæsonen.
Det kræver også, at vi fra baneudvalget er gode
til at kommunikere ud til jer via de medier, vi har.
Derfor vi vil fortsat arbejde på at forbedre informationsniveauet til jer via GolfBox, hjemmesiden og
opslag i klubhuset.
Som en del af den plan går forståelsen naturligvis begge veje. Dette betyder, at vi hen over de
mørke måneder vil arbejde på at få skabt plejeplaner for banen, og som bliver tilgængelige for jer
spillere. Dermed vil I kunne orientere jer om, hvilke typer arbejder der hen over sæsonen foregår på
banen.
En plejeplan er naturligvis kun vejledende, da
vejrlig og aktiviteter på banen spiller ind i greenkeepernes planlægning af arbejdsopgaver, men
vores mål er, at vi gensidigt tager hensyn til hinanden i hverdagen.

RESULTATER VC6-rækken
01.05.2017 Brande - Trehøje ....................... 7-4
11.05.2017 Holstebro - Brande .................... 4-7
15.05.2017 Brande - Herning ...................... 7-4
29.05.2017 Herning - Brande ..................... 11-0
06.06.2017 Brande - Holstebro .................... 8-3
12.06.2017 Trehøje - Brande ....................... 6-5
VC6-rækken vandt 4 ud af 6 kampe og rakte til en
2. plads, hvilket er rigtigt godt gået.
RESULTATER VB6-rækken
01.05.2017 Brande - Hedens ...................... 11-0
08.05.2017 Brande - Tullamore ................... 7-4
19.05.2017 Struer - Brande ......................... 5-6
29.05.2017 Brande - Struer ......................... 6-5
07.06.2017 Tullamore - Brande ................... 7-4
12.06.2017 Hedens - Brande ....................... 5-6
VB6-rækken vandt 5 ud af 6 kampe, hvilket gav en
1. plads. Gik videre til 1/8-finalen på neutral bane
(Trehøje) mod Struer VB5, hvor Brande vandt 7-4.
1/4-finalen blev spillet på neutral bane (Dejbjerg)
mod Silkeborg VB7, hvor Brande måtte se sig besejret med blot et enkelt point (5-6).
- Flot at komme så langt …!
RESULTATER VB10-rækken
01.05.2017 Juelsminde - Brande ................. 0-11
08.05.2017 Mollerup - Brande ..................... 7-4
15.05.2017 Brande - Kolding ....................... 8-3
22.05.2017 Kolding - Brande ....................... 4-7
06.06.2017 Brande - Mollerup ..................... 7-4
12.06.2017 Brande - Juelsminde ................. 11-0
VB10 rækken vandt 5 ud af 6 kampe, hvilket gav
en 1. plads. Gik videre til 1/8-finalen på neutral
bane (Silkeborg) mod Aarhus Aadal VB9, hvor
Brande vandt 7-4.
1/4-finalen blev spillet på neutral bane (Varde)
mod Holmsland Klit, hvor Brande vandt 10-1.
Semifinalen blev spillet på neutral bane (Hedensted) mod Odense Eventyr VB15, hvor Brande
vandt 7-4 og dermed videre til landsdelsfinalen.
Finalen mod Silkeborg VB7 blev spillet på Odense
Eventyr Golf, hvor Brande måtte se sig besejret
med blot et enkelt point (5-6). Brande VB10 kom
dog hjem med en 2. plads og vandrepokal.

Fratrædelse
Desværre må vi pr. 31. januar 2018 sige farvel til
greenkeeper Hardy Jørgensen.
- Fra klubbens side benytter vi lejligheden til at
takke Hardy for sin indsats gennem alle årene for
Brande Golfklub.
Anders Quist Hermann
Baneudvalgsformand
REGIONSGOLF VEST - VETERANER
rande Golfklub har i 2017 haft tilmeldt 3 hold
til Regionsgolf Vest for Veteraner, 1 C-hold og
2 B-hold. - Alle 3 hold lagde hårdt ud og sluttede
med flotte placeringer, som kan ses efterfølgende:
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Brande VB10 til Landsdelsfinalen i Odense Eventyr Golf.
Fra v.: Henning Sand, Carl Thorn, Niels Erik Larsen, Ib
Møller Pedersen, Jonna Daugaard og Kamma Bundgaard

Fortsættes på s. 6 ...

REGIONSGOLF - fortsat fra s. 5
Ud over spillerne på billedet på foregående side
har følgende dygtige reserver været medvirkende
til, at VB10-holdet nåede Landsdelsfinalen:
- Bent Christensen, Frederik Poulsen, Ove Berg,
Søren Bjerre Basse og Tove Voldby.
Evaluering af regionsgolf 2017
Fredag d. 06. oktober kl. 16:00 i klubhuset afholdes der evaluering af årets regionsgolf, og 2018sæsonen vil ligeledes blive drøftet - bl.a.:
Om der skal tilmeldes et SENIORHOLD, hvor spillere, der fylder 50 år inden udgangen af det år,
hvor turneringen afholdes, kan deltage.
Samt et SUPER-VETERANHOLD, hvor spillere, der
fylder 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes, kan deltage.
- Info om ovennævnte evalueringsmøde vil blive
udsendt til de af klubbens medlemmer, der er fyldt
49 år i 2017.
Kamma Bundgaard
Koordinator i BGK for Regionsgolf Vest
INFO FRA BESTYRELSEN
Udskiftning i bestyrelsen
b Møller Pedersen er trådt ud af bestyrelsen, og
ind er kommet 1. suppleant Kim Eriksen.
Vi vil gerne takke Ib for det gode samarbejde, vi
har haft i bestyrelsen og for det arbejde, han har
lagt i Brande Golfklub. Samtidig glæder vi os over,
at Ib fortsat vil yde en indsats, når det er foreneligt med arbejdslivet.

I

Overdækket Driving Range
Arealet omkring Driving Range vil i løbet af efteråret blive færdiggjort.
Når der på et tidspunkt igen er brug for frivillige
hænder, vil der komme en forespørgsel ud til alle
medlemmer.

Aktiv sommerferie
Igen i år havde vi i uge 29 greenfee-tilbud til 50
kroner samt servering af gratis kaffe og hjemmebagte småkager til gæsterne.
En rigtig god uge med mange positive tilbagemeldinger fra vores gæster og med en lille hilsen
om, at de kigger forbi en anden gang.
- Tak til alle, der hjalp til som vært i løbet af ugen.
Golfspilleren i centrum
Vi har i år tilmeldt os »Golfspilleren i Centrum« og
har modtaget statistik på de svar, der er kommet
fra gæster og egne medlemmer.
- Alt i alt er det meget fine tilbagemeldinger. På
medlemsmødet den 24. oktober 2017 vil resultatet
blive gennemgået.
Forlængelse af kontrakt med Jesper
Jesper og bestyrelsen er blevet enige om at forlænge samarbejdet. Det betyder, at der laves en
toårig aftale med mulighed for yderligere et års
forlængelse. - Vi glæder os til det fortsatte gode
samarbejde med Jesper.
Fratrædelse
Karin har efter tre år i Brande Golfklub søgt nye
udfordringer og fratræder pr. 30. september.
Vi takker Karin for den indsats, hun har ydet i
Café 19 og ønsker hende rigtig god vind fremover.
De aktiviteter, som allerede er planlagt i Café 19,
udføres som aftalt.
- Bestyrelsen er i gang med proceduren for ansættelse af en ny caféleder.
Tak!
Bestyrelsen vil gerne rette en tak til alle frivillige,
der henover året yder en stor indsats for at pleje
banen, er med til at klubhuset står flot og sikrer,
at alle udvalgene kører og skaber god aktivitet i
klubben.
- Også en stor tak til sponsorer og til Erhvervsklubben EBGK, jeres støtte og opbakning til Brande
Golfklub har stor betydning for driften af klubben.

Foto: Ellen Julsgaard

Kære medlemmer
Vi har en fantastisk bane, som ligger i en meget
smuk natur. En bane, som kan spilles HELE året
uanset vejret.
- Derfor opfordrer vi alle til at hjælpe med
til at finde nye medlemmer!!!
Resten af året har Brande Golfklub et godt tilbud
til nye medlemmer, og kender du nogle, der er
potentielle emner, så fortæl om tilbuddet, som kan
ses på hjemmesiden (www.brandegolfklub.dk) under NYHEDER.
Medlemsmøde den 24. oktober 2017
Invitation til medlemsmøde vil i løbet af kort tid
blive fremsendt til alle medlemmer.
- Men sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du
har lyst til at deltage.

Selvom sæsonen for Ladies og Mens Section er ved
at være slut, spiller Seniorklubben hele året rundt
(næsten uanset vejret). - Fortsat god golfsæson på
vores dejlige bane!!!
Jette Skott Kristensen
Bestyrelsesformand
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