
Baneudvalg 

E fteråret og »vinteren« er nu kommet til os 

med regn og rusk og dette efter den tørreste 

sommer i mands minde. - Banen har været hårdt 

medtaget af sommerens tørke, og selvom vi nu 

har fået en del vand, mangler græsset flere steder 

at vækste ordentligt i fairways og semirough.  

Vi håber, du har bemærket, at greens, i forhold 

til tidligere år, har haft en mere ensartet spille-

overflade hen over sæsonen. 

Greenkeeperne har ændret på nogle teknikker 

omkring arbejdet på greens, som bliver tromlet 

med en Greens Roller og dermed gør overfladen 

jævn. Ud over denne Greens Roller er der investe-

ret i en ny moderne greenklipper samt en ny fair-

wayklipper. 

Fredag den 9. november trådte vinterreglerne i 

kraft. - Det betyder, at sommerteestederne blev 

lukket og provisoriske teesteder etableret. 

Hul 3 og 10 er lukket for spil til sommergreens, 

og handicapregulering er først mulig, når banen 

åbner op igen til forår. 

- Reglen om at lægge bolden op inden for én 

køllelængde på fairways eller tættere klippede are-

aler fastholdes  »Through the Green«. 

Vi følger vejrsituationen og sliddet på banen nøje 

og forbeholder os retten til at gribe ind med flere 

restriktioner, hullukninger mv., hvis dette skønnes 

påkrævet. 

Vi holder i øvrigt banen åben længst muligt, 

så respektér venligst at spille til vintergreens, 

HVIS der er rim eller sne på greens. Er de 

frosthårde, spiller vi som udgangspunkt til som-

mergreens, men vi vil i lighed med tidligere år for-

søge at skilte på hul 1 og 10, hvorvidt der spilles 

til sommer- eller vintergreens. 

- Vores maskinpark er for de fleste maskiners 

vedkommende af ældre dato og er efterhånden 

udskiftningsklare. Det er en kæmpe udfordring at 

finde økonomi til. 

Vi har valgt at lease vores kommende maskiner og 

vil løbende udskifte den eksisterende maskinpark 

med nye maskiner gennem denne ordning. 

 

I år har vi leaset følgende maskiner: 

•  Greens Roller 

•  Greenklipper 

•  Fairwayklipper 

 

Vi har udfærdiget en investeringsplan for årene 

fremover og vil forsøge at efterleve denne bedst 

muligt. 

 

Som noget nyt valgte vi i år at indføre begrebet 

»Kærlighedshuller«. Her har alle medlemmer fået 

tildelt et hul, som de bør give ekstra opmærksom-

hed, når hullet spilles. 

Med dette forstås: Rive i bunker, mens man venter 

på sine medspillere, lægge turf på plads, rette 

nedslagsmærker op etc. etc. - Jeg er sikker på, at 

vi alle kan have brug for at blive mindet om denne 

ordning - til fælles hjælp for os alle. 

 

Personalemæssigt har vi i år haft Allan Sørensen 

ansat som sidste-års greenkeeperlærling og fik sit 

svendebrev i midten af september. - Fra Baneud-

valget skal der lyde et STORT tillykke …! 

Gennem sine skoleophold og praktiske erfaringer 

i Herning, Silkeborg/Ry og Brande golfklubber har 

Allan oparbejdet gode kompetencer som greenkee-

per. Vi har givet Allan en forhåndskontrakt fra 1. 

marts 2019 og håber dermed, at vi er i stand til at 

fastholde ham i klubben. 

Den 1. oktober måtte vi desværre vinke farvel til 

Jørgen Stistrup, som har været sæsonarbejder for 

os i 4 sæsoner. Fik et tilbud, hvor han skal fragte 

cykler rundt omkring i verden og samtidig reparere 

disse. Og herfra skal der lyde en KÆMPE tak for 

hans store indsats. 

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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5. dec. 2018: Hul 7 i smukt »efterårsvejr« - se flere billeder fra årets gang på hjemmesiden under BANEN / Galleri. 



Baneudvalg - fortsat fra side 1 

 

Kigger vi frem mod sæson 2019, så sker der jo 

som bekendt en hel del med golfreglerne. 

- Nogle af disse regler berører også selve golf-

banen, hvor der blandt andet indføres et nyt be-

greb - kaldet: »Strafområder«. 

I praksis betyder det, at vi har mulighed for at 

gøre vores vandhazarder til strafområder, marke-

ret med røde afmærkninger. - 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. 

 

Slutteligt vil jeg gerne takke 

• for samarbejdet i Baneudvalget 

• greenkeeperne for arbejdet på banen 

• Alfred for din altid hjælpsomme hånd 

• bunkerteamet for at rive bunkers to gange 

 i ugen i højsæsonen 

• holdet, der med buskrydderen holder 

 områderne omkring træerne fri for græs 

• Ellen Julsgaard for den store hjælp med 

 at få annonceret nyheder fra baneudvalget 

 på hjemmesiden og i GolfBox 

 

og TAK til alle andre, der hjælper til med en ekstra 

hånd på banen. - I gør alle en uvurderlig forskel!!! 

 

Anders Quist Hermann 

Baneudvalgsformand 

 

BANESERVICE 

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

hvordan golfåret 2018 er forløbet. Vi har været 

9 personer, der har kørt baneservice i weekender 

gennem sæsonen. Det er gået stille og roligt, og 

der har ikke været de store problemer. Der har 

været et godt samarbejde med Café 19 om betje-

ningen på banen, hvor vi har haft mulighed for at 

sælge kaffe, drikkevarer og chokolade. 

Dette har givet en ekstra bonus, da vi på en god 

måde derved er kommet i kontakt med gæster og 

egne spillere, når vi kører rundt. Vi har også haft 

et fint samarbejde med Turneringsudvalget med 

hensyn til turneringernes afvikling. 

- Da sæsonen nu er slut, kører vi kun én tur i 

weekenden for at holde banen så pæn som muligt. 

Tak til mit udvalg for god samarbejdsvilje, og vi 

glæder os til sæson 2019. 

Baneservice-staben på hverdage består af 5 per-

soner, som efter behov fortsat kører igennem uden 

for sæsonen. 

Ralf Løth 

Baneserviceudvalgsformand 

SENIORKLUBBEN 

I  modsætning til 2017 har det været en meget 

varm og tør sommer i år med fantastisk golf-

vejr, så folk er raslet ned i handicap. De fleste er 

dog stille og roligt vandret opad igen. 

- I efteråret har vi været rigtig mange spillere, 

ofte flere end 80. Så vi må sige, vi har rigtig god 

opbakning i Seniorklubben til både matcher og ar-

rangementer. Vi er 124 medlemmer i Seniorklub-

ben - et lille fald i forhold til foregående år. 

Vi har haft nogle gode arrangementer i årets løb 

med udflugter til: 

• Vejen (18 huls spillere) 

• Tollundgaard (9 huls spillere) 

• Struer (18 og 9 huls spillere) 

Desuden har vi haft en 2-dages tur til Næsbylund 

Kro i Odense med spil i Svendborg og Fåborg. - I 

juni havde vi en fredag med spil og grill i Brande 

Golfklub, og der var ledsagere inviteret med. 

Vejret var fantastisk, hvor vi sad på terrassen 

hele aftenen og havde en hyggelig aften. Det er nu 

godt at se og møde »den bedre halvdel«, når ved-

kommende ikke spiller golf. 

Vi har haft 3 fællesfrokoster i løbet af sæsonen, 

den ene med Jespers gennemgang af de nye golf-

regler, og det gjorde Jesper rigtig godt. Derfor hå-

ber vi, at alle kan huske reglerne, når vi mødes 

efter nytår. 

Onsdag d. 28. nov. havde vi en 9 hullers match 

med 98 spillere - efterfulgt af julefrokost og gene-

ralforsamling, hvor i alt 103 deltog. En mødepro-

cent på 83, så det må vi sige er ret godt gået. 

Før generalforsamlingen startede, blev der holdt 

1 minuts stilhed for Kurt Sørensen (Ejstrupholm), 

som gik bort i årets løb. 

- Vi vil gerne takke bestyrelsen i BGK, green-

keeperne, Jan og hans stab i Café 19, Jesper, Lis 

på kontoret, Ellen Julsgaard, Seniorudvalget og 

ikke mindst spillerne i Seniorklubben for et super 

golf-år og på gensyn i 2019. 

Kamma Løth 

Seniorudvalgsformand 

28. nov. 2018: Vinderne af årets 9 hullers julematch, 
som blev spillet til vintergreens. Fra venstre: Jytte Berg 
A-rk. (26 p.) og Jytte Gottlieb B-rk. (27 p.) 

F
o
to

: 
E
ll
e
n
 J

u
ls

g
a
a
rd

 

TURNERINGER 2019!!! 

Turneringsplanen er ved at være på plads 

og forventes at kunne offentliggøres 

på hjemmesiden ultimo januar 2019. 



TURNERINGSUDVALG 

D er har i sæson 2018 været afholdt 14 åbne 

klubturneringer. 

Derudover har der været afholdt 2 x »Golf med en 

ikke-golfer«, som Begynderudvalget har ansvaret 

for samt Paragolf-turneringen, som Kamma Bund-

gaard og hendes hjælpere tager sig af. 

 

Deltagere 

I forhold til deltagerantallet har vi nu endelig fået 

vendt tendensen. Der har i denne sæson deltaget 

næsten 900 spillere til de afholdte turneringer. 

Det er en rigtig pæn stigning på mere end 100 

deltagere flere end i sidste sæson, og stigningen 

fordeler sig jævnt på både egne spillere og spillere 

udefra. 

Den indbyrdes fordeling mellem gæster med frit-

spilsordning og andre gæster er ligesom sidste år 

med et markant overtal i gæster med fritspils-

ordninger. De repræsenterer 2/3 af gæstespillerne. 

 

Klubmesterskaber 

Også her har vi fået en stigning i deltagerantallet  

- ikke meget, men lidt har også ret. Stigningen 

ligger alene i hulspilsturneringen. 

Det er dejligt at se, at der er flere, der har turdet 

stille op i denne helt specielle turneringsform og 

give de øvrige klubmedlemmer lidt modstand. 

Selve klubmesterskabet, over 2 dage og i for-

skellige aldersinddelte rækker, ser ud til at have 

nået et mere fast niveau for antallet af deltagere. 

Der var præcist det samme antal deltagere som 

sidste år. Der var kun et lille udsving i antallet i de 

forskellige rækker. 

 

Evaluering 

Hvad har vi så lært i sæson 2018? 

I forhold til at det er lykkedes af få vendt tenden-

sen med faldende deltagerantal, så ser det umid-

delbart ud til, at prisen har haft stor betydning. 

Prisen blev til denne sæson reduceret til 75 kr. for 

medlemmer, og det har været en rigtig beslutning. 

Der spilles forskellige turneringsformer. I år har 

der været flere singleturneringer end tidligere, og 

det er blevet taget pænt imod. - Her har klubbens 

deltagelse i den landsdækkende Abacus-turnering 

måske haft indflydelse, men der skal reklameres 

mere for konceptet for at få fuld effekt af det. 

Netop deltagelse i Abacus-turneringen var afgø-

rende for, at langt de fleste singleturneringer var 

placeret i første halvdel af sæsonen. 

Parturneringer er altid - og vil altid være - popu-

lære - specielt efter, at vi har tilladt tilmelding som 

singlespiller. 

En enkelt ting, som vi har ændret i sæson 2018, 

har givet flere udfordringer - nemlig den fremryk-

kede tilmeldingsfrist. Vi har haft rigtig mange fore-

spørgsler på eftertilmeldinger, og i de fleste tilfæl-

de har vi også kunnet efterkomme det. 

Og netop i den forbindelse er singleturneringer 

geniale, for der giver det absolut ingen problemer i 

forhold til at få den »store kabale« til at gå op. 

Men endnu en gang skal jeg opfordre til, at man 

tilmelder sig tidligt i forløbet og gerne umiddelbart 

efter åbning for tilmelding. - Dette kan også være 

med til at sende et positivt signal til andre spillere. 

Spisningen i forbindelse med turneringer er også 

altid en brik i puslespillet. - I år har vi valgt at for-

søge at få flere til at tilmelde sig spisning for der-

med skabe lidt mere socialt samvær. Det har vi 

gjort ved at ændre tidspunktet for præmieuddeling 

ved de fleste af turneringerne. Dette giver også 

lidt mere ro i matchrummet til registrering af re-

sultater, når spisningen påbegyndes, mens vi sta-

dig arbejder. 

 

TAK! 

I forbindelse med afholdelse af turneringer er der 

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

Derfor er der selvfølgelig nogle personer, som jeg 

gerne vil sige tak til. 

Først vil jeg sige tak til Ellen Julsgaard for hjæl-

pen med hjemmesiden, den fine samlede oversigt 

over turneringerne og diverse opslag, og fordi du 

altid holder øje med, at det hele passer sammen. 

Der kan hurtigt indsnige sig en lille fejl undervejs, 

og du har øje for både detaljen og det store samle-

de overblik. 

Tak til sponsorudvalget for samarbejdet og ikke 

mindst for de mange fine præmier, I har skaffet til 

de forskellige turneringer. 

Jeg vil også gerne sige tak til vores baneservice. 

Tak for hjælpen med at få sedlerne ud til og ind fra 

hullerne til turneringerne. 

Tak til greenkeeperne og deres hjælpere. Denne 

sæson har været lige modsat den forrige sæson. I 

år har det ikke været regnen, der har drillet os. Vi 

har haft den tørreste sæson i mange år, og allige-

vel har I formået at vedligeholde banen, så den 

altid har været i god stand. Der var udfordringer 

med de tørre fairways i sommer, men greens var 

fantastiske. Banen har fået meget ros, ikke mindst 

fra vores gæster. 

Tak til Café 19 for samarbejdet og dejlig mad, og 

til sidst vil jeg gerne sige tak til Carin, Bjarne, Lars 

og Martin for jeres indsats i udvalget. 

 

Min sidste sæson 2018 i Turneringsudvalget 

Jeg har valgt, at der nu skal nye kræfter til og der-

med måske også nye tiltag omkring turneringer og 

deres afvikling. 

- Heldigvis har Carin Uhde tilbudt at tage over på 

posten som formand for Turneringsudvalget, så 

den del er på plads. 

Jeg har gjort det tidligere og vil gøre det igen, 

nemlig opfordre klubbens øvrige medlemmer til at 

tage udfordringen op omkring turneringerne. Alle, 

der har lyst til at bidrage i Turneringsudvalget med 

idéer og / eller praktisk hjælp kan kontakte Carin 

Uhde (tlf. 4037 8849). På nuværende tidspunkt er 

der kun 4 udvalgsmedlemmer tilbage, og de kan 

klare meget, men ikke det hele! 

Ketty Pedersen 

Afgående Turneringsudvalgsformand 



NYE MEDLEMMER 

D eadline for december-nyhedsbrevet 2017 var 

13. december. Efterfølgende er der den 15. 

december 2017 indmeldt 7 fuldtidsmedlemmer, 

som derfor bliver nævnt her i dette års december-

udgave. 

 

NYE FULDTIDSMEDLEMMER 15. DEC. 2017: 

Anders Schibsbye  ..................................  Herning 

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

Johnni Sjørslev Galsgaard  ........................  Kibæk 

Lars Lorentzen  .................................  Engesvang 

Niels Nissum  ........................................  Herning 

Søren Villensteen Haulund  .....................  Herning 

Tom Facius Madsen  .................................  Sunds 

 

I 2018 er der indmeldt 35 aktive medlemmer, 

som fordeler sig på henholdsvis 28 fuldtids- og 7 

fleksmedlemmer. - Derudover er der indmeldt 2 

Long Distance-medlemmer. 

 

NYE FULDTIDSMEDLEMMER I 2018: 

Adrian Svensen  ..............................  Sdr. Felding 

Andreas Jæger  ......................................  Brande 

Carsten Dybvad Pedersen ......................  Spanien 

Christian Sand Andersen  ............................ Ikast 

Claus Ahler  .......................................  Holstebro 

Daniel Karris Sørensen  ............................  Aulum 

Finn Aaby  .................................................  Lind 

Fridlev Mikkelsen  ......................................  Give 

Jens Erik Skals  ...............................  Ejstrupholm 

Jens Hjerrild Sørensen  ............................  Brande 

Jesper Nørgaard  ...................................  Tjørring 

Jesper Simmelkjær Pedersen  ......................  Vejle 

Johanne Thornvig Lund Christensen  .........  Brande 

John Würtz  .............................................  Kibæk 

Kai Andersen  ..........................................  Høgild 

Ken Andersen  .........................................  Høgild 

Lars Bo Jensen  ......................................  Brande 

Lasse Troelsen  ......................................  Herning 

Lene Byskov  ......................................  Holstebro 

Malthe Tornvig Lund Christensen  .............  Brande 

Maria Dalgas Ruston  ...............................  Brande 

Mikkel Egsgaard Christensen  ...............  Grindsted 

Nicky Marchmann  .................................  Herning 

Niklas Holm  ...........................................  Brande 

Ole Krogh Jensen  ..................................  Tjørring 

Søren Bjerggaard  ..................................  Tjørring 

Søren K. Nielsen  ....................................  Brande 

Vibeke Ankjær  .......................................  Brande 
 

ALLE NYE MEDLEMMER BYDES 

VELKOMMEN I BRANDE GOLFKLUB!!! 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 

- Efterlysning af hjælpere til Begynderudvalget. 

B rande Golfklub vil i den kommende sæson 

fremme arbejdet med fastholdelse af klubbens 

nye medlemmer - øvede golfspillere såvel som ny-

begyndere. 

Begynderudvalget skal derfor styrkes ved ned-

sættelse af underudvalg, der hver har et begræn-

set arbejdsområde. 

Underudvalgene er følgende: 

• Træning 

• Onsdagsmatcher 

• Sociale arrangementer 

• Mentorer 

• Kommunikation 

 

Vi vil gerne have tilknyttet mange frivillige til disse 

opgaver, så vi kan gøre en ekstra stor indsats på 

området. 

Hvis du kunne tænke dig at give en hånd med i 

én af grupperne, så kontakt Jesper eller Kirsten for 

at høre mere om emnerne: 

Du kan lægge lige så meget tid i opgaven, som du 

har tid og lyst til. - Vi er glade og taknemlige for 

det, du tilbyder!!! 

 

Sponsordagen 2018 

Sponsordagen blev i 2018 afholdt i samarbejde 

med Erhvervsklubben EBGK. Efter at have spillet 

en runde golf var der foredrag ved Sepp Piontek 

samt efterfølgende spisning. - Et meget vellykket 

arrangement med ca. 80 deltagere. 

I 2019 arbejdes der på at udvide samarbejdet i 

form af flere aktiviteter i Brande Golfklub. 

 

Sponsorudvalg 

Formand for Sponsorudvalget Preben Sørensen har 

valgt at stoppe, men hjælper dog med at gentegne 

sponsoraterne til 2019. 

- Preben Sørensen har igennem flere år været 

medlem af sponsorudvalget og formand for udval-

get ad 2 omgange. Desuden stopper Alfred Peder-

sen og Jens Høgsberg Kristensen. 

Det betyder, at vi skal have fundet et par nye 

medlemmer til udvalget. Så har du lyst til at yde 

en indsats, håber vi, du vil kontakte Jette Skott 

Kristensen på mail: jetskott@yahoo.dk 

 

Den øvrige sponsorbestyrelse består af: 

Charles Gjørup, Jesper Skoubo Kjeldsen, Jette 

Skott Kristensen, Jørgen Christian Lyhne, Mariane 

Spandet (tilknyttet ift. samarbejdet med Erhvervs-

klubben EBGK) og Aase Klausen. 

 

Erhvervsklubben EBGK 

I oktober afholdt Erhvervsklubben EBGK general-

forsamling, og Claus Lykke Jensen valgte at træde 

ud af EBGK-bestyrelsen. - Brande Golfklubs besty-

relse vil gerne takke for det arbejde, Claus har lagt 

i Erhvervsklubben, siden den blev etableret i 2011. 

 

Fortsættes på side 5 

Træner Jesper Skoubo Kjeldsen 

kjeldsengolf@gmail.com 

Tlf. 2099 8669 
 

Bestyrelsesmedlem Kirsten E. Pedersen 

kirsten_egelund_pedersen@hotmail.com 

Tlf. 2144 3056 



Nyt fra Bestyrelsen - fortsat fra side 4 

Evaluering / Match 

Lørdag den 3. november blev der afholdt evalue-

ringsdag, hvor ansatte, bestyrelses-, udvalgs- og 

frivillighedsgruppemedlemmer var inviteret. 

- 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 slut-

tede med buffet og hyggeligt samvær i Café 19. 

- Og som altid var det en meget hyggelig dag …! 

 

Medlemsmøde 15. november 2018 

38 medlemmer deltog i mødet, hvor vi også havde 

inviteret Kim Uldahl fra Dansk Golf Union. Dags-

ordenen var fokus på resultaterne i undersøgel-

serne med baggrund i »Golfspiller i Centrum«. Der 

var særligt fokus på de tre punkter, som - ud fra 

undersøgelsen - var vigtigst for medlemmerne: 

 

• Banen • Klubliv • Træningsfaciliteter 

 

Deltagerne blev delt op i grupper og drøftede de 

tre emner. Hver gruppe afleverede en liste over de 

emner, der blev drøftet. Bestyrelsen arbejder nu 

videre med de forskellige inputs og takker samtidig 

alle, der mødte op til medlemsmødet. 

 

Nye golfregler 2019 

Onsdag d. 5. december 2018 blev der afholdt 2 

regelkurser hhv. kl. 13:30 og 19:00 med meget fin 

tilslutning. 

Jesper Kjeldsen var underviser for eftermiddags-

holdet og Charles Gjørup for aftenholdet. 

- Det er besluttet at tilbyde yderligere 2 kurser i 

januar og 2 i februar 2019. Datoer og frist for til-

melding kan ses på hjemmesiden under NYHEDER. 

 

Firkløver 

Firkløver-aftalen er et samarbejde mellem Birke-

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

Kellers Park og Åskov golfklubber. 

- Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et Firkløver-

medlemskab, som giver ret til frit spil i de 8 oven-

nævnte klubber. Pris i 2019 = 800 kr. (købes i 

hjemmeklubben). 

- Der udleveres ikke »Firkløverkort«, men man 

skal altid have et »bagtag« placeret synligt på sin 

golfbag. - Medlemmerne kan frit skifte klub og 

samtidig købe et Firkløvermedlemskab. 

 

MidtVestGolf 

Aftalen er et samarbejde mellem Brande, Ikast-

Tullamore og Trehøje golfklubber. 

- Alle fuldtidsmedlemmer kan købe et MidtVest-

Golf-medlemskab, som giver ret til frit spil i alle 3 

klubber. Pris i 2019 = 600 kr. (købes i hjemme-

klubben). 

- Der udleveres ikke »MidtVestGolf-kort«, men 

man skal altid have et »bagtag« placeret synligt på 

sin golfbag. 

Medlemmerne kan frit skifte klub og samtidig købe 

et MidtVestGolf-medlemskab, hvis bopælsadressen 

er nærmere den pågældende klub. 

 

Café 19 

Pr. 31. december 2018 stopper Jan Holm som dag-

lig leder af Café 19. Jan har fået nyt job. 

Vi vil benytte lejligheden til at takke Jan for ind-

satsen i Brande Golfklub og ønsker ham alt muligt 

held og lykke fremover. Bestyrelsen går nu i gang 

med at finde en ny daglig leder af Café 19. 

 

Generalforsamling 

Brande Golfklubs generalforsamling finder sted 

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:00 i Café 19.  

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer den 

10. december 2018 med dagsorden, som også kan 

ses på hjemmesiden. - Endvidere findes indkaldel-

sen på opslagstavlen i klubhuset. 

Følgende er på valg: Bent Andersen, Carsten Holt, 

Charles Gjørup og Kirsten Egelund Pedersen (Bent 

og Charles modtager ikke genvalg). 

- Sæt kryds i kalenderen allerede nu, så du 

husker datoen!!! 

 

Sæson 2019 

Planlægningen af aktiviteter er i fuld gang, og vi 

ser frem til en meget spændende sæson. 

- Vi håber, at ALLE medlemmer vil være med til 

at gøre 2019 til et helt særligt år - se nedenfor: 

  

25 års jubilæum i 2019 

Vi skal fejre Brande Golfklubs 25 års jubilæum, og 

bestyrelsen har valgt perioden mandag d. 17. til 

og med lørdag d. 22. juni som jubilæumsuge. 

- Der vil i løbet af denne uge være forskellige 

aktiviteter. Fejringen slutter lørdag med en lukket 

match og jubilæumsfest for medlemmer af Brande 

Golfklub. - Vi håber, at mange medlemmer vil 

støtte op om aktiviteterne. 

 

DM i Paragolf 

Lørdag og søndag den 14. og 15. september 2019 

skal vi afholde DM i Paragolf. Vi får i denne week-

end brug for MANGE frivillige hænder og håber 

også her, at I vil bakke op om arrangementet. 

 

TAK! 

Bestyrelsen vil gerne igen rette en STOR tak til alle 

medlemmer, der yder en ekstra indsats i både de 

forskellige faste udvalg og i frivillighedsgrupperne. 

Uden jeres støtte er det ikke muligt at have en 

velfungerende golfklub. - Slutteligt også STOR tak 

til vores baneejer, til Erhvervsklubben EBGK og til 

alle ansatte for godt samarbejde i det forløbne år. 

- Vi glæder os til 2019. 
 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer 
og ansatte i Brande Golfklub 

en glædelig jul og et godt nytår!!! 
 

Jette Skott Kristensen 
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