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Klubmestre 2018 - fra v.: Bent Christensen, Niels Baldur, Claus Thorn, Carsten Holt, Mariane Spandet og Kamma
Bundgaard. Tina Olesen (vinder af Midage Damer) mangler på billedet. - Se derfor indsat foto af Tina!
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lubmesterskaberne blev i år afholdt d. 22.-23.
september. Vejret var noget ustadigt især om
lørdagen, 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
hjemmesiden under BANEN/Galleri.
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inalerne i årets hulspilsturnering blev afviklet
søndag den 26. august 2018. Og det blev en
meget tæt affære. - Se resultaterne nedenfor:
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Keld og Olivia

VINDER - DAMER
Olivia Mikkelsen
Resultat: 20. hul
Runner up: Eva Jensen
VINDER - HERRER
Keld Sørensen
Resultat: 19. hul
Runner up: Claus Thorn
STORT TILLYKKE
TIL ALLE!!!
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BGK’s KLUBMESTRE 2018
Damer *) ................. Mariane Spandet
Herrer ........................... Carsten Holt
Midage damer ................. Tina Olesen
Midage herrer .................. Claus Thorn
Old Boys ........................ Niels Baldur
Veteran damer ..... Kamma Bundgaard
Veteran herrer ......... Bent Christensen
*) Efter omspil med Else Pedersen.

NYT FRA TURNERINGSUDVALGET
om det ses i foregående spalte, er klubmesterskaberne 2018 netop afviklet. Der var samme
antal deltagere, som der plejer at være, men der
er plads til MANGE flere. Specielt var der ikke ret
mange tilmeldt i damerækkerne.
Derfor vil jeg foreslå, at
alle dette års deltagere
finder en ny deltager til
næste år, så vi bliver
dobbelt så mange.
- Klubmesterskaberne er
altid noget særligt, og
medlemmerne
hygger
sig sammen de 2 dage.
- I år var vejret også lidt
af en udfordring, men
det blev taget med godt
humør.
Mariane og Else klar til
- Banen stod rigtigt flot,
omspil i Damerækken
og greens var supergode. Jeg sender derfor
en STOR tak til greenkeeperne og alle hjælperne.
Sæsonen fortsætter med turneringer efter planen, som kan ses på hjemmesiden og på opslagstavlen i klubben. - Og jeg håber, den gode tendens
i deltagerantallet vil fortsætte.
Hvis du sidder inde med gode idéer og/eller har
lyst til at præge næste sæson, skal du endelig tage
kontakt til turneringsudvalget. Tilrettelæggelsen af
næste sæson skal snart i gang, og der er brug for
nye kræfter - så hold dig derfor ikke tilbage.
Ketty Pedersen
Turneringsudvalgsformand

NYT FRA BANEUDVALGET
fteråret er nu kommet til os med regn og rusk,
og dette efter den tørreste sommer i mands
minde. Som du har bemærket, har banen været
hårdt medtaget af sommerens tørke, og selvom vi
nu har fået en del vand, mangler græsset stadig at
vækste ordentligt i fairways og semirough.
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Ud over det har vi investeret i en ny, moderne
greenklipper og også en ny fairwayklipper. Men
helt generelt er vores maskinpark temmelig slidt,
og over de næste 5 år udskifter vi derfor vores
maskiner. - Dette finansieres gennem leasing, og
målet er, at vi får oparbejdet en kontinuerlig udskiftning af maskinparken, så vi kan pleje banen
på forsvarlig vis og samtidig undgå dyre
maskinreparationer.

02. juli 2018: Søen på hul 9 - nåede at blive endnu mere tør!

Greenkeeperne har desværre ikke kunnet gøre så
meget ved udtørringen på banen, ud over at vande
greens og teesteder, som heldigvis er kommet
godt igennem tørken og fremstår grønne og flotte.
Desværre skal golfklubben betale punktafgift for
vanding, og det betyder, at vi får en ganske betydelig ekstraudgift på vand i år. Derfor har vi ikke
haft økonomisk råderum til at vande hele banen,
hvilket i sig selv også ville være en uoverkommelig
opgave, da der ikke er automatisk vandingsanlæg
på fairways.
Vi håbede på, at væksten i græsset ville tage fart
nu, men desværre bliver det nødvendigt at efterså
alle fairways på banen, så vi kan få en flot bane til
den kommende sæson. Dette arbejde påbegyndes
snarest.
- På grund af fairways beskaffenhed har vi indført en midlertidig lokalregel (foreløbigt gældende
til d. 31. oktober 2018). Der spilles med oplæg på
klippede arealer »through the green«, hvor klipningen er i fairwayhøjde eller kortere. DGU tillader
handicapregulerende runder med denne lokalregel,
såfremt den er anmeldt, hvilket vi naturligvis har
gjort. Du kan læse hele lokalreglens definition på:
www.brandegolfklub.dk under NYHEDER.
Vi håber, du har bemærket, at greens - i forhold
til tidligere år - har haft en mere ensartet spilleoverflade hen over sæsonen?!
I sidste års »Golfspilleren i Centrum« fik vores
bane generelt rigtigt fine anmeldelser, men én ting
der gik igen, var tilbagemeldinger på, at særligt
jævnheden og hastigheden på greens »lod noget
tilbage at ønske«.
Vi besluttede derfor i bestyrelsen, at vi skulle
fokusere på at få bedre greens i 2018, og dette,
synes vi i baneudvalget, er lykkedes temmelig
godt. Greenkeeperne har ændret på nogle teknikker omkring arbejdet på greens, og vi har investeret i en greenroller, som tromler overfladen jævn.

Vintergreens
Det varer ikke længe, før vi kan forvente,
at den første frost sætter ind. I løbet af
september afmærkes og forberedes vintergreens.
Vi forsøger at placere vintergreens mest
hensigtsmæssigt, hvor hensynet til sårbare områder, spillerens vej mod næste
hul mv. tilgodeses bedst muligt. Samtidig
vil vi i år »dresse« vintergreens op, så de
- i forhold til sidste år - bliver væsentligt
bedre at putte på.

Greenkeepere
Personalemæssigt har vi i år haft Allan Sørensen
ansat som sidste-års greenkeeperlærling, og Allan
fik sit svendebrev i midten af september.
- Fra baneudvalget skal lyde et STORT tillykke
til Allan.
Gennem sine skoleophold og praktiske erfaringer
i Herning, Silkeborg/Ry og Brande golfklubber har
Allan oparbejdet gode kompetencer som greenkeeper. - Kompetencer, som den kommende tid må
vise, om vi får lov til at beholde i Brande Golfklub.
Desværre må vi fra 1. oktober 2018 vinke farvel
til Jørgen Stistrup, som har været sæsonarbejder
for os i 4 år. Jørgen har fået et tilbud, hvor han
skal fragte cykler rundt omkring i verden og samtidig reparere disse. Det er jo Jørgens anden store
passion, og herfra skal der lyde en KÆMPE tak for
hans store indsats.
Nye golfregler
Kigger vi frem mod næste sæson, så sker der en
hel del med golfreglerne, hvilket bl.a. medfører, at
der indføres et nyt begreb, kaldet »Strafområder«.
I praksis betyder det, at vi har mulighed for at
gøre vores vandhazarder til strafområder afmærket med røde markeringer. - Dette har vi valgt at
indføre, og det gør bl.a., at vi får flere muligheder
for at droppe, når bolden »en sjælden gang går i
vandet«.
- Der indføres givetvis flere lokalregler, som er
meget forskellige fra dem, du kender i dag, men
det informerer klubben nærmere om inden årsskiftet.
Anders Quist Hermann
Baneudvalgsformand

Du husker vel at lægge turf på plads
på teesteder og fairways
- og at oprette nedslagsmærker på greens?!

Foto: Erik Lauritzen
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Glade vindere fra årets Paragolf-turnering.
- Se flere billeder på hjemmesiden under BANEN/Galleri

Foto: Erik Lauritzen

Inden præmieoverrækkelsen udnævnte udviklingskonsulent i Paragolf Jesper Hviid (DGU) Brande
Golfklub til at være vært for DM
i Paragolf 2019, som finder sted
lørdag-søndag 14.-15. september. - En gestus, som BGK glæder sig til, og som formand Jette
Skott Kristensen udtrykte, at
BGK vil gøre sit bedste for, at
det bliver en god oplevelse.
- Der bliver også afviklet en
almindelig Paragolf-turnering i
2019, da flere af de spillere,
som plejer at deltage her, ikke
kan være med på DM-holdet.
Satser på, at det bliver lørdag
Jesper Hviid
10. august 2019.
- Paragolf-afdelingen i BGK får
brug for mange frivillige til dette arrangement. Og
skulle der være nogen, der allerede nu ved, at de
har lyst til at bidrage, kan de henvende sig til
Kamma Bundgaard på tlf. 4028 6756 eller mail:
kammab@mail.dk
Kamma Bundgaard
Paragolf-afdelingen
LADIES SECTION
å er golfsæsonen for LS ved at være slut. Et år
der har været præget af fantastisk godt vejr.
Dette har været medvirkende til, at medlemmerne
er raslet ned i handicap, så vores gruppeinddeling
har forrykket sig en del. Der er stadig pæne scores, men handicaps er på vej op, så vi glæder os til
at få flere slag igen. Vi er 47 spillere, og der er flot
fremmøde til vores egne matcher.

S

I foråret foregik Skovtroldmatchen i Give, og det
var så det!!! Tirsdag d. 12. juni blev der afholdt
Pink Cup (»Støt Brysterne«), som er en åben turnering for alle - både damer og herrer.

Foto: Kirsten E. Pedersen

VELLYKKET PARAGOLF-TURNERING
aragolf-turneringen 2018 blev i år afviklet den
11. august med flere spillere end tidligere år. I
alt 50 spillere fordelt på 21 Paragolfere og 29 ikkeParagolfere. Det siger vi i udvalget tusind tak for.
Vejret var rimeligt, men pga. tordenvejr måtte vi
dog ty til lynskurene i starten af turneringen.
- Paragolferne er rigtigt glade for at komme til
Brande Golfklub, idet banen er nem for dem. Handicapvenlig at gå og køre, men i ligeså høj grad
det sociale i turneringen.
Derfor blev det igen i år en rigtig god oplevelse
at være arrangør af Paragolf 2018.

Forberedelser til Pink Cup - BH’er på snor …!

August måned bød på mange udfordringer. Vi startede med besøg af Trehøje, og som altid er det en
hyggelig begivenhed på det sociale plan. Traditionen tro spiller vi også mod Mens Section. Vi havde
flotte scores, men det rakte ikke helt til, at pokalen fik rødt tørklæde på.
September blev indledt med den årlige weekendtur, som i år gik til Bogense, H.C. Andersen Golf.
Det var dejligt vejr, og vi hyggede os, og bl.a. fik
sangkoret øvet sig. - Nu er koret klar til den årlige
koncert, der afholdes ved årets hyggematch d. 29.
september.
Ladies Section kan godt lide at spille forskellige
spil, så året har som sædvanligt budt på diverse
matchformer - såsom Stableford, Hulspil, Texas
Scramble, Foursome, Greensome og Slagspil mm.
Årets generalforsamling afholdes d. 02. oktober
kl. 16:30, hvor vi starter med 9 hullers golfspil,
efterfulgt af en gang suppe. - Dagen slutter med
generalforsamling.
- Captain vil hermed benytte lejligheden til at
sige tusind tak for nok et dejligt år i gode menneskers lag. - På gensyn til næste år.
Kirsten E. Pedersen
LS Captain
REGIONSGOLF VEST SENIOR / VETERAN
er har i 2018 været tilmeldt 4 rækker til Regionsgolf Vest:
• 1 seniorhold (kom på en 3. plads)
• 2 veteranhold
(A-holdet fik en 2. plads og B-holdet en 4. plads)
• 1 superveteranhold, som gik videre til
1/8-finalen, hvor de måtte se sig slået af Viborg.

D

Lørdag d. 06. oktober er der evaluering af sæson
2018, hvor der er mulighed for at spille 18 hullers
Stableford for alle, som i år har deltaget i Regionsgolf. Starttid for golfspil er kl. 10:00, og evalueringen foregår kl. 14:00.
Alle, som er fuldtidsmedlemmer af BGK, kan deltage i Regionsgolf, og vi opfordrer derfor klubbens
medlemmer til at tage imod dette tilbud.
Rollen som koordinator for Regionsgolf Vest Senior/Veteran vil fremover blive varetaget af Ivan
Henriksen. - Tak for en god sæson …!
Kamma Bundgaard
Afgående koordinator

BEGYNDER
i startede sæsonen med to Åbent-Hus arrangementer. Det første søndag d. 25. marts og
det andet ifm. Golfens Dag søndag d. 22. april.
Desværre kom der ikke så mange potentielle
golfere som håbet, og det blev derfor en lidt stille
start. Heldigvis er der kommet flere begyndere til i
løbet af sæsonen.
Der har været træning tre gange om ugen under
kyndig vejledning af Jesper og med efterfølgende
spil på par 3-banen.
Tak til de nye golfere for den store træningsindsats, de har lagt for dagen. Og tak til de frivillige
hjælpetrænere, som har hjulpet til i løbet af sæsonen.
Hver onsdag har der traditionen tro været afholdt en 9-hullers turnering. Sideløbende har der
været en match på par3-banen for de nye golfere,
indtil de var klar til den store bane. Tak til de medlemmer, som har deltaget i onsdagsmatcherne. I
har været med til at skabe gode rammer for de
nye golfere - ikke mindst socialt.
I årets løb er der afholdt tre matcher »Golf med
ikke-golfere«, hvor klubbens medlemmer har haft
mulighed for at tage en ikkegolfspillende gæst med til en
hyggelig match. - Disse matcher
er den perfekte mulighed for at
få flere til at prøve kræfter med
det golfspil, vi elsker og hader.
- Vi vil derfor udvide antallet af
disse matcher i 2019.
- Lørdag den 06. oktober kl. 13:00 er der sæsonafslutning for begyndere og andre interesserede.
Rune F. Jørgensen
Begynderudvalgsformand

Eliteafdelingen
Eliteafdelingen har på 3. år vokseværk, og klubben
havde til sæsonen tilmeldt endnu et herrehold, så
afdelingen i år bestod af 20 spillere, 2 herrehold i
hhv. 5. division og kvalifikationsrækken samt 1
damehold i kvalifikationsrækken.
- Det kræver en større indsats at være en del af
eliteholdene, da formen skal holdes vedlige. Og
der er blevet trænet godt på den faste træningsdag om mandagen.
Derudover har der gennem hele foråret været
arrangeret én ugentlig spilledag, hvor elitespillere
kunne dyste mod hinanden.
Førsteholdet hos herrerne klarede sig fri af nedrykning på det sidste put på udebane mod Juelsminde. Den første sæson for det nye herrehold i
kvalifikationsrækken fik en blandet start med både
sejre og nederlag, men er klar til at tage kampen
op igen i 2019.
- Dameholdet kæmpede og kæmpede gennem
sæsonen og var flere gange tæt på at hive sejren i
land, men desværre blev det til seks nederlag i
ligeså mange kampe.

INFO FRA PRO’EN
Juniorafdelingen
æsonen lakker så småt mod enden i juniorafdelingen, og udvalget kan se tilbage på et år
med forhøjet aktivitetsniveau. - I forbindelse med
sæsonplanlægningen i vinter blev udvalget udvidet
med tre nye forældremedlemmer, der var klar til
at give en hånd med i løbet af sæsonen.
Forældrehjælpen gjorde det muligt at søsætte
både gamle og nye tiltag - med det mål for øje, at
aktivitetsniveauet skulle øges.
- Vi meldte os klar til igen at være en del af
»Hedeslaget«, der er en gennemgående turnering
med juniorer fra Give, Åskov og Brande. Vi var
værter for den første afdeling, der forløb så godt,
at vi i 2019 igen er klar til denne hyggelige turnering.
Derudover har der sæsonen igennem været én
lørdag i måneden, hvor der har været hygge på
Par3-banen med saftevand, slik og kage, hvilket er
blevet flittigt brugt og med stor tilslutning.
Jonna Daugaard stod hver torsdag formiddag i
sommerferien klar til at spille med de juniorer, der
ikke var på ferie. - Også dette viste sig at være
endnu et godt tiltag.
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Pro og Proshoppen
Igen i år har der været stor interesse for undervisning, og det glæder mig selvfølgelig meget, at så
mange har et brændende ønske om at forbedre
deres golfspil og handicap.
Interessen blev ikke mindre af, at det lykkedes
mig at lave en lejeaftale på en Trackman-radar,
således undervisning og vejledning i køller og udstyr kunne sættes flere niveauer i vejret.
I Shoppen valgte
jeg at skifte ud i
nogle af tøj- og
udstyrsmærkerne
- hvilket viste sig
at være det helt
rigtige. Og til den
kommende jubilæumssæson
vil
der komme nogle
spændende nyheder, hvor bl.a. Ecco-skoene vender tilbage.
Jeg føler selv, at min tredje sæson i klubben har
givet mig utroligt meget, og at undervisningstilbud, åbningstider og vareudvalg i shoppen er ved
at finde et passende niveau, så der er noget til og
for alle.
- Derfor glæder jeg mig også til at få min kommende hofteoperation overstået, og at smerterne
forhåbentligt forsvinder, så jeg kan være mere på
banen, end det har været tilfældet i år.
Hen over efterår og vinter vil jeg bestræbe mig
på at holde mere åbent i shoppen, hvis vejret og
hoften tillader det, så der er mere liv i klubhuset.
Men meget mere om det, når vi kommer lidt længere hen på efteråret.
Jesper Skoubo Kjeldsen
Protræner

Endvidere har vi to gennemgående konkurrencer,
hvor vi med tættest på flaget på hul 3 kan vinde et
gavekort på 5.000 kr. til Proshoppen (sponsoreret
af KjeldsenGolf ApS) og på hul 18 »Vind en maler
for en dag« (sponsoreret af Malermester Kurt Madsen).
Lodtrækningen fandt sted på vores netop afholdte generalforsamling, hvor Leif Møbjerg Pedersen
var den heldige vinder af hul 3 og kan nu gå på
indkøb i Proshoppen.
- Den heldige vinder med at få besøg af Maler
Madsen blev Erling Pedersen.

Samlet vindere sæson 2018
A-rækken: Anders Quist Hermann
B-rækken: Johnni Sjørslev Galsgaard

Det koster 50 kr. at deltage. Beløbet dækker lidt til
ganen og lidt præmier.
Vi starter søndag den 21. okt. kl. 10:00. Mød op
til en frisk gang golf. Tilmelding sker via GolfBox.
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Samlet vindere puttekonkurrencen 2018
A-rækken: Anders Quist Hermann
B-rækken: Lars Jensen
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MENS SECTION
æsonen rinder så småt mod sin slutning, 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, og i skrivende stund har vi været et gennemsnit på 30 spillere
pr. match. - Men vi har plads til mange flere. Når
sæsonen starter igen i marts 2019, så mød op og
oplev den hyggelige stemning.
Vi har gennem sæsonen haft gæster og været på
besøg i andre klubber. - En del af traditionen i MS
er, at vi møder vores venskabsklubber fra Give,
Gyttegård og Jelling. Desværre formåede vi i år
kun at sende Jelling hjem med et nederlag. Det,
håber vi, bliver bedre til næste år.
Vi skiftes også til at være værter for en match
mod Ladies Section, og igen forblev den ærefulde
pokal og ikke mindst håneretten i MS’ varetægt. Vi
glæder os allerede til at blive inviteret til næste års
match.
Vores udlandstur primo juni gik igen til Gut
Apeldör i Tyskland, og 25 »mænner« havde en
fantastisk dejlig tur. - Vi forsøger igen med en
weekendtur i 2019, hvor alle Mens Sections medlemmer er velkomne til at deltage.
Vi har også været på besøg ved en af årets begyndermatcher om onsdagen, hvor vi spillede med
og sponsorerede en holdpræmie. Det var en rigtig
hyggelig eftermiddag/aften og er noget, vi helt
sikkert vil gøre igen.
- En anden 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
Royal Oak, hvor 28 friske deltagere havde en fantastisk hyggelig dag. Udflugten bliver naturligvis
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 Cupholdet - en årlig match mod Give, Jelling og Gyttegård MS. Her spiller de 12 bedste A-række-spillere
og de 6 bedste B-række-spillere om verdens grimmeste, men til gengæld mest ærefulde pokal. Den
06. oktober er Gyttegård vært for årets 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
på generalforsamlingen, kæmpes der ligeledes sæsonen igennem om at blive årets bedste putter.

Dagens vindere fra sidste tællende match d. 20. sept.

Er du mand, medlem af Brande Golfklub og fyldt
21 år eller mere i 2019, 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
2019 og meld dig til vores torsdagsmatcher.
Følg også med på vores hjemmeside på:
www.brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/mens-section
Slutteligt vil vi gerne takke vores medlemmer og
ikke mindst vores sponsorer for at gøre Mens Section i Brande til Danmarks bedste herreklub!
Mens Sections bestyrelse
WEEKENDHYGGEGOLF
gen i år vil vi i Brande Golfklub spille Hyggegolf
lørdag eller søndag formiddag.
Tilbuddet er for alle:
• Dig, der lige har fået golfkørekortet
• Dig, der måske mangler en makker
• Dig, der bare vil have en hyggelig golfrunde

I

Kirsten E. Pedersen
Weekendhyggegolfudvalget

11. maj 2018: Bunkerrivning på hul 9.

Som noget nyt har vi i år haft et team, der river
bunkers. Det har været 1 gang om ugen i vinterperioden og 2 gange om ugen i sommerperioden.
Dette har frigivet en del tid til greenkeeperne.
Ovennævnte er blot nogle af de mange ting, som
de mange frivillige tager sig af.
- Stor tak til alle, som har bidraget med deres
hjælp. Dette gør, at vi har en klub, der er pæn og
velholdt og indbydende at komme til.
Kim Eriksen
Ansvarlig for Frivillighedsgrupper
KORT NYT FRA BESTYRELSEN
Café 19
ilbage i marts måned startede Jan Holm som
daglig leder af Café 19.
Caféen er åben for alle, og der er mulighed for at
afholde virksomhedsmøder, receptioner, fødselsdage og andre fester. Åbningstider og menu fremgår af hjemmesiden.
Café 19 tilbyder en dejlig Mortens Aften-menu,
som i år serveres fredag d. 09. nov. kl. 18:30.
Læs mere på hjemmesiden om menu, pris og
bordbestilling.
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Uge 29 endnu en succes i 2018
Igen i år havde vi i uge 29 greenfee-tilbud til 50
kroner samt servering af gratis kaffe og småkager
til gæsterne. En rigtig god uge med mange besøgende gæster. - Stor tak til alle, der hjalp til som
vært i løbet af ugen.

Generalforsamling 2019
Sæt også kryds i kalenderen ved tirsdag d. 26.
februar 2019, hvor vi afholder generalforsamling
kl. 19:00 i klubhuset, Nordlundvej 87, Brande.
Tak!
Lige som bestyrelsesmedlem Kim Eriksen har rettet en tak til Frivillighedsgrupperne, vil den øvrige
bestyrelse også gerne rette en tak til alle frivillige.
Dette gælder ALLE udvalgsmedlemmer, der sikrer,
at alt kører, som det skal og dermed skaber
god aktivitet i klubben.
- Også en stor tak til alle vores sponsorer og til
Erhvervsklubben EBGK. Jeres støtte og opbakning til Brande Golfklub har stor betydning for
driften af klubben.
Kære medlemmer
Vi har en fantastisk bane, som ligger i 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!!!
Kender du nogen, der kunne være potentielle
emner, så fortæl om klubben og kontakt kontoret
for en snak om et medlemskab i Brande Golfklub.
Stadig mange golfrunder tilbage i år
Selvom de lyse aftener er forbi for i år, og hovedsæsonen er ved at være slut, så er der jo heldigvis
stadig mange, der spiller en runde golf én eller
flere gange om ugen.
Seniorklubben - både 9 og 18 huls-spillere - er i
aktion hele året (næsten uanset vejret).
- Fortsat god golfsæson på vores dejlige bane!!!
Jette Skott Kristensen
Bestyrelsesformand

02. juli 2018: Tee 57 hul 11 i smuk morgensol …!
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Medlemsmøde
Sæt kryds i kalenderen ved d. 15. november, hvor
der afholdes medlemsmøde kl. 19:00 i klubhuset.
Dagsordenen er endnu ikke helt på plads, men et
af punkterne vil være gennemgang af resultaterne
fra undersøgelsen »Golfspilleren i Centrum«.

Foto: Ellen Julsgaard

FRIVILLIGHEDSGRUPPER
e frivillige har igen i år gjort et STORT stykke
arbejde for klubben.
Vi har flere forskellige »Teams«, som hver har en
tovholder, der sørger for at koordinere de mange
opgaver, som nævnes herunder:
• Inde i klubhuset - bl.a. rengøring, borddækning
og pyntning ved fester og arrangementer.
• Uden for klubhuset - fliser og trapper bliver fejet,
blomster vandet, bede og buske vedligeholdt.
• Ude på banen - bl.a. maling og vedligeholdelse
af bænke, vask af alle skilte og skraldespande,
rensning af dræn på stierne og meget mere.
Græstrimmeren er blevet flittigt brugt rundt ved
træerne.
Containeren ved det hvide hus er blevet malet,
så den nu falder i med naturen. - Det har pyntet.

