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Klub- og hulspilsmestre 2019 - fra v.: Charles Gjørup, Kirsten Storm, Kristian Johnsen, Jonna Daugaard, Jesper Bach
og Ib Møller Pedersen
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lubmesterskaberne blev i år afholdt den 31.
august og 01. september. - Der deltog i alt 52
friske spillere i 5 rækker, og alle spillede over 36
huller - Herrerækken dog over 54 huller.
BGK’s KLUBMESTRE 2019
Damer ......................... Kirsten Storm
Herrer ........................... Jesper Bach
Midage herrer ........... Kristian Johnsen
Old Boys .................... Charles Gjørup
Veteran herrer ....... Ib Møller Pedersen
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Her blev 16-årige Christian Tornvig Lund Christensen flyttet til »Herrerækken«, hvor han fik en 5.
plads.
Til gengæld kneb det med »spindesiden«. KUN 6
damer stillede op i Damerækken. - Så vi er gået i
tænkeboks for at fremme interessen for at deltage
i det årlige klubmesterskab.
For klubmesterskabet er noget særligt. I de
2 dage hviler der en helt speciel ånd, og spillerne
hygger sig på tværs af rækkerne. Vejrguderne ville
os det godt - perfekt golfvejr begge dage.
En STOR tak skal rettes til greenkeeperne
og deres hjælpere. Banen stod fantastisk flot,
og greens var supergode - nok de hurtigste,
vi har haft i Brande i år.
Sæsonen fortsætter med turneringer efter planen, som kan ses på hjemmesiden. Og jeg håber,
at den gode tendens med deltagelse fra andre
klubber, og især vores ny-golfere, vil fortsætte.
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VINDER - HERRER
Jesper Bach
Resultat: 2&1
Runner up:
Ib Møller Pedersen
STORT TILLYKKE
TIL ALLE!!!
NYT FRA TURNERINGSUDVALGET
om det ses ovenfor, er klubmesterskaberne
2019 netop afviklet.
Traditionen tro er herrerne velrepræsenteret i alle
rækker - på nær juniordrenge.
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inalerne i årets hulspilsturnering blev afviklet
søndag den 25. august 2019. - Se resultaterne
nedenfor:
VINDER - DAMER
Jonna Daugaard
Jesper
Resultat: 3&2
og Jonna
Runner up:
Kirsten Storm

19. juni 2019

I turneringsudvalget er vi meget åbne og lydhøre
over for nye ideer / tiltag. Har du lyst til at være
med til at præge næste sæson, er du velkommen
til at blive en del af teamet. Inden længe starter
planlægningen af sæson 2020, så nye kræfter er
meget velkomne.
Carin Uhde
Turneringsudvalgsformand

NYT FRA BANEUDVALGET
fter sidste sommers tørke har greenkeeperne i
år kæmpet rigtig hårdt med at få rettet op på
alle de følgeskader, som tørken gav vores skønne
golfbane!
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16. juni 2019: Greenen på hul 10 tager sig flot ud …!

Heldigvis er det efter vores bedste overbevisning
nu lykkedes at få banen i rigtig fin stand. Fairways
er igen tætte og flotte, semirough begynder nu for
alvor at vokse sammen, og greens er kommet sig
så meget, at vi igen kan klippe dem godt ned og
rulle dem uden at stresse græsset unødigt!
Vi håber, at I har bemærket det flotte arbejde,
greenkeeperne har udført, og personligt skal der
lyde en stor ros herfra!
Ligesom det nævnes under Paragolf og Nyt fra bestyrelsen, afholder Brande Golfklub DM i Paragolf i
midten af september.
- Til dette Danmarksmesterskab er det vigtigt
for os at give spillerne en god oplevelse på vores
bane. Derfor er det ekstra dejligt, at banen nu har
rettet sig så flot.
Vi har for nylig haft en gennemgang af banen
med DGU med henblik på ting, der eventuelt skal
rettes op inden mesterskabet. Og heldigvis er der
kun et par få bemærkninger til banen - ud over
stor ros.
Vi skal have fjernet det sand, som er revet og
blæst op over bunkerkanterne og i det hele taget
gøre grænsen mellem bunker og græsareal mere
tydelig.
Desuden var der nogle få anbefalinger til vores
afgrænsninger af out-of-bounds og strafområder,
hvilket vi allerede har reageret på.
Man vil bemærke, at der rundt om vores strafområder er fjernet nogle røde stolper, og disse er
erstattet af nogle andre, knap så skæmmende,
markeringer. Vi har rykket en del out-of-boundspæle mere ud i terrænet, så de bliver mere synlige
fra teesteder og på banen i øvrigt.
I forbindelse med Brande Golfklubs 25 års jubilæum forærede Mens Section klubben små markeringsflag. - Disse er nu monteret på nye flagstænger, der er en gave fra Erhvervsklubben EBGK i
samme anledning.

Det lille markeringsflag »fortæller«, hvor på
greenen hullet er placeret: Sidder det nederst
på flagstangen, er hullet sat på den forreste del af
greenen. Er markeringsflaget placeret på midten af
flagstangen, er hullet sat cirka på midten af green.
Sidder markeringsflaget øverst på flagstangen, så er hullet placeret på den
bageste del af greenen. - Er det så til
nogen nytte, vil nogen måske spørge?
»Ja«, er det korte svar. Hulplaceringen
kan nemt betyde 1-2 jern ekstra, når
der spilles ind til green.
På den personalemæssige side kommer
der til at ske nogle væsentlige ændringer i greenkeeperstaben. Vi har indgået
en frivillig aftale med vores chefgreenkeeper, Lars Risager, hvilket betyder, at
Lars fratræder som chefgreenkeeper pr.
28. februar 2020. - Lars har været ansat
i Brande Golfklub i al den tid, klubben
har eksisteret, og vi har derfor sikret os, at Lars
fortsætter som greenkeeper indtil sin pensionering
med udgangen af 2021.
- Det giver golfklubben en unik mulighed for at
ansætte en ny chefgreenkeeper fra sæsonstart
næste år, hvor Lars med sin store viden om vores
golfbane kan hjælpe den nye chefgreenkeeper
godt på vej i jobbet.
Vi vil gerne takke Lars for hans KÆMPE indsats
gennem alle årene i spidsen for greenkeepergården. - Men den store afskedssalut får du
ikke i dette nyhedsbrev, da du heldigvis ikke
forlader os endnu!
Allan Sørensen, som gennem de seneste to sæsoner har været ansat som greenkeeper, har desværre valgt at forlade os til fordel for en stilling i
Herning som ansvarlig for fodboldlandsholdets nye
træningsbane. - En udfordring Allan ikke kunne
takke nej til.
Fra baneudvalget skal der lyde en stor tak
for din indsats og mange input - god vind
fremover i din nye stilling!
Nu nærmer efteråret og vinteren sig, og det varer
ikke længe, før vi begynder at afsætte vintergreens på banen. I år vil vi forsøge at lave nogle
vintergreens, der er i bedre stand end tidligere år,
men heldigvis skal disse jo kun benyttes i tilfælde
af rimfrost eller sne. Ellers holder vi som udgangspunkt sommergreens åbne.
Baneudvalget vil gerne takke alle de frivillige,
som hjælper til med at holde banen. - Uden jer
skulle vi være mange flere ansatte til at holde
banen i den stand, den er.
Det er en helt uvurderlig hjælp at have så
mange ildsjæle.
Endnu engang tak til Lars, Allan, Mogens, Jørgen
og Alfred for jeres indsats på banen!
Anders Quist Hermann
Baneudvalgsformand

VELLYKKET PARAGOLF-TURNERING
å trods af det lidt drilagtige sommervejr med
drivende skyer, blæst og kraftige regnbyger
var humøret højt hos de 48 spillere fra hele landet,
der lørdag d. 10. august 2019 deltog i den årlige
Paragolf-turnering.
Turneringen er for både fysisk / psykisk handicappede og ikke-handicappede golfspillere.
- Der blev budt velkommen til spillere fra Birkemose, Brande, Dejbjerg, Fredericia, Gyttegård,
Helsingør, Hillerød, Holstebro, Horsens, Ikast Tullamore, Lyngbygaard, Nivå, Nordborg, Odense,
Skive, Søllerød, Tollundgaard, Viborg og Ørnehøj.

Og især Mens Section er vældigt opsatte på at vise
deres kunnen fra tee 48. Det er de da også gode
til, og det endte så med at være 6 år siden, vi
sidst vandt over dem!!
- Nu glæder vi os til weekendturen d. 7.-8. sept.,
hvor vi er nogle stykker, der skal til Hjarbæk Fjord
Golfcenter. Et dejligt anlæg, så det bliver helt sikkert en fin golftur og et rigtigt hyggeligt pigetræf.
Vi vil gerne takke greenkeeperne for vores
flotte bane.
Rent scoringsmæssigt var sidste års scores noget
bedre end i år. Ladies gennemsnitlige handicap er i
år steget med knap 2, men vi foretrækker til enhver tid den nuværende banes stand frem for sidste års savanne-lignende fairways mm.
- Tak til Café 19 for den fine service og tak for
samarbejdet til alle vores samarbejdspartnere.
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Kirsten E. Pedersen
LS Captain
FRIVILLIGHEDSGRUPPER
er har igen i år har været rigtigt meget gang i
frivillighedsgrupperne.
I klubhuset bliver der bl.a. gjort rent og dækket op
til arrangementer så som fester og møder.
Vi har haft frivillige til at tage imod rigtigt mange
gæster i uge 29, hvor det var billigt at spille på
banen, og det fik vi meget positiv feedback på fra
gæsterne.
Omkring klubhuset bliver der fejet og gjort rent,
blomster bliver vandet og klippet, og alle bedene
bliver holdt fri for ukrudt. Ligeledes bliver vores
buggies holdt rene og i en god stand.
På banen har vi folk,
som trimmer græs
I al slags vejr rykker
ved træer, gangstier,
Green Team ud …!
bænke og ind blandt
træerne mellem hul
12 og 13 samt mellem hul 13 og 14.
Og vi har et bunkerteam, der sørger for,
at bunkerne bliver
revet 2 gange om
ugen, så de er i en
rigtig god stand.
Ud over disse teams
vil jeg også gerne
takke alle de medlemmer, der til daglig yder en indsats.
Det kan være at fjerne efterladt affald, vaske affaldsspande eller lignende, hvilket får vores klub til
at se præsentabel ud. Det betyder meget, at medlemmerne hjælper til.
Mange tak til alle for indsatsen …!
Imidlertid kan vi altid bruge flere frivillige til at
hjælpe i vores frivillighedsgrupper, så man er altid
velkommen til at kontakte mig.
Kim Eriksen
Ansvarlig for Frivillighedsgrupper
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Glade vindere fra årets Paragolf-turnering.

LADIES SECTION
æson 2019 er nu gået ind i sin sidste måned
for Ladies Section. - Året har som sædvanlig
været præget af godt fremmøde og hyggelig stemning. Den årlige udflugt gik til Royal Oak.
Traditionen tro blev der afholdt Pink Cup-match,
hvor overskuddet går til kampen mod brystkræft.
Der var flot tilslutning af mandlige spillere, og der
var stor købelyst af lotterinumre. Igen i år indbetales der ca. 20.000 kr. til Pink Cup.
Jubilæumsugen blev fejret med en Hurlumhejmatch, hvor greenkeeperne - til stor moro - havde
gjort det ekstra besværligt for spillerne.
- August måned er altid noget særlig, fordi vi
både skal spille mod Trehøje-pigerne og Brande
Mens Section.
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Der blev spillet på livet løs, der blev grinet og hygget rundt på banen. Det gode humør og den gode
stemning blev taget med ind i klubhuset til den
efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse.
I Café 19 stod personalet parat med dejlig mad,
som blev nydt i fulde drag, mens dagens hændelser på banen blev drøftet livligt.
Den næste store Paragolf-begivenhed finder sted
lørdag d. 14. september og søndag d. 15 september, hvor Brande Golfklub er vært ved DM i Paragolf.
Udvalget håber, at rigtig mange - både golfere og ikke golfere - vil kigge forbi for at se
og opleve god og livsbekræftende golf og
samvær.
Kamma Bundgaard
Paragolf-afdelingen

MENS SECTION
ens 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 72 medlemmer - i skrivende
stund har vi været et gennemsnit på 35 spillere pr.
match. Men vi har plads til mange flere. Når næste
sæson starter igen i marts 2020, så mød op og
oplev den hyggelige stemning.
- Gennem sæsonen har vi haft gæster og været
på besøg i andre klubber. En del af traditionen i
Mens Section er, at vi møder vores venskabsklubber fra Give, Gyttegård og Jelling. Det er altid
hyggelige aftener i selskab med gode mennesker.
Og selvom vi ikke altid vinder, så vinder vi alle
sammen på det sociale!
Vores udlandstur gik i år igen til Gut Apeldör i
Tyskland, og deltagerne havde en fantastisk dejlig
tur. Udlandsturen er efterhånden blevet en populær tradition, som trækker flere og flere deltagere.
Vi har i år også været på besøg til en af årets
begyndermatcher om onsdagen, hvor vi spillede
med og sponsorerede en begyndermatch.
Det er vigtigt for Mens Section, at vi bidrager
med at fastholde begyndere i Brande Golfklub, og
vores deltagelse i en begynderaften er et af vores
bidrag hertil.
Faktisk »drypper« der altid nye medlemmer af til
Mens Section, og igen i år har vi haft tilgang af
nybegyndere. Vi fortsætter naturligvis gerne denne
tradition næste år.
- En anden af vores traditioner er vores årlige
sommerudflugt, hvor vi besøger en spændende
bane i Danmark, spiller golf - og spiser og drikker
til den store guldmedalje. I år gik turen til Trehøje,
hvor udflugten desværre bar præg af et voldsomt
tordenvejr på over en time. Men selvom banen
efterfølgende stod under vand, fik vi afviklet vores
match, og maden og de kolde øl smagte heldigvis
lige godt efter runden!

Desuden 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 torsdag den 26.
september, og derfor kender vi endnu ikke vinderne af konkurrencer og ranglister, men der er rigtig
tæt kamp om pladserne igen i år.
Er du mand, medlem af Brande Golfklub og fyldt
18 år eller mere i 2020, 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
2020 og meld dig til vores torsdagsmatcher.
- Følg også med på vores hjemmeside på
denne adresse:
http://brandegolfklub.dk/klub-i-klubben/menssection
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Ud over at vinderne af A- og B-rækken kåres på
generalforsamlingen, kæmpes der sæsonen igennem om at blive årets bedste putter.

ELITE - DANMARKSTURNERINGEN
rande Golfklubs herrehold i 5. division kunne
søndag d. 18. august i årets sidste turnering
sikre sig oprykning til 4. division med mindst uafgjort ude mod Vejle Golf Club. - Holdet lod ingen
tvivl tilbage og fik oprykningen i hus med en 7-5
sejr. Se i øvrigt alle resultater på hjemmesiden.
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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 Mens Section.
Her spiller de 12 bedste A-række-spillere og de 6
bedste B-række-spillere om verdens grimmeste,
men til gengæld mest ærefulde pokal.
Lørdag den 5. oktober er vi i Brande Golfklub
vært for årets Ruder Cup, og vi vil naturligvis gøre
alt for at bringe pokalen hjem, hvor den hører til
- nemlig til BGKMS. I øvrigt er alle naturligvis velkomne til at kigge ud på banen denne dag. Der er i
alt 72 golfspillere på alle niveauer, og som rigtigt
giver den gas. Det er en fantastisk oplevelse.

Slutteligt vil vi gerne takke vores medlemmer,
golfklubben og ikke mindst vores sponsorer for at
gøre Mens Section i Brande til Danmarks bedste
herreklub.
Mens Sections bestyrelse

Teamet, som sikrede oprykning til 4. division - bagest fv.
Michael Glad, Claus Thorn, Anders Quist Hermann,
Carsten Gasbjerg Holt og Steve Mortensen
- Forrest fv.: Christian Tornvig Lund Christensen, Klaus
Sørensen og Keld Sørensen

Både Brandes damer og herrer i Kvalifikationsrækken forbliver i denne række og glæder sig allerede
til næste års udfordringer.
Eliteafdelingen

INFO FRA PRO’EN
Undervisning
et har indtil videre været en spændende jubilæumssæson, hvor der forhåbentlig har været
træningstilbud, som har vakt de flestes interesse,
uanset om det har været individuelle- eller gruppeundervisning, temaundervisning eller træning gennem hele sæsonen på de populære årskort.
Det har været vigtigt for mig, at der i løbet af
sæsonen har været et bredt udbud af de forskellige undervisningsformer, således at undervisningstilbuddene kan blive endnu bedre til den næste
sæson.
Derfor hører jeg meget gerne fra jer, både dem
som har modtaget meget undervisning og i ligeså
høj grad fra dem, som ikke har. Og ikke mindst
hvorfor man ikke har! - Så kom endelig forbi
shoppen, så giver jeg en kop kaffe.
I foråret var der stor interesse og tilslutning til
seniortræningsholdene om formiddagen, hvor ca.
30 seniorer var gennem et seks ugers forløb.
Den store interesse har jeg selvfølgelig noteret
mig, så der også i den kommende sæson vil komme lignende tilbud.
At klubben i forbindelse med jubilæumssæsonen
valgte at gøre begynderforløbet gratis, har medført, at store dele af træningsindsatsen har ligget
her, idet vi pt. har ca. 60 begyndere, der enten har
været eller er på vej igennem intro-forløbet.
Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose
hele begynderudvalget, der har ydet en fantastisk
indsats. Udvalget har sammen med det nystartede
mentorkorps givet begynderne den bedst mulige
start på golfen.
- Undervisningen fortsætter indtil slutningen af
oktober. Kalenderen er opdateret på GolfBox - kig
på den og find tiden, der passer dig. HUSK, at golfsæsonen i Brande Golfklub er 12 måneder!

NYT FRA BESTYRELSEN
Jubilæumsåret 2019
om I alle ved, fejrer Brande Golfklub i 2019 sit
25 års jubilæum. Der var særligt fokus på uge
25, hvor der blev budt på forskellige aktiviteter,
som var planlagt af de forskellige udvalg.
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag stod Elite,
Ladies Section, Seniorklubben og Mens Section for
aktiviteterne. - Tak til alle, der brugte tid og energi
på at skabe en fin jubilæumsuge!
- Fredag var sponsorer, tidligere og nuværende
bestyrelsesmedlemmer samt formænd for de forskellige udvalg inviteret til reception. En hyggelig
dag, som startede med en runde golf og efterfølgende reception i Café 19.
Fredag eftermiddag afholdt juniorudvalget finalen i årets gennemgående »Hedeslaget-turnering«.
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Shoppen
September og oktober er populært også tiden til
oprydning i shoppen. Du kan allerede nu gøre en
god handel med mange procenter i rabat - så kig
endelig forbi.
- Hold godt øje med gode tilbud på klubbens
hjemmeside, udsendte nyheder samt på min facebookside: »Golfstore Brande - KjeldsenGolf«.

Jeg krydser fingre for, at der er masser af godt
golfvejr i vente, selvom efteråret banker på!
Jesper Skoubo Kjeldsen
Protræner

Foto: Ellen Julsgaard
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Medlemmerne er klar til jubilæumsmatchen!

Lørdag d. 22. juni blev der afholdt en lukket match
for fuldtidsmedlemmer efterfulgt af festmiddag og
dans i Café 19.
Jubilæumslotteri
I forbindelse med jubilæet lavede vi et lotteri, som
blev en stor succes. Tak til alle medlemmer og gæster, som støttede lotteriet ved at købe lodder.
Uden den store opbakning fra lokale forretninger
og virksomheder ville det ikke have været muligt
at skabe lotteriet. - Så der skal lyde en stor tak til
alle, som bakkede op om dette.
Uge 29 - endnu en succes i 2019
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.
DM i Paragolf
Som en del af jubilæumsårets aktiviteter afholder
vi DM i Paragolf d. 14. og 15. september.
Paragolf-udvalget og bestyrelsen glæder sig til
dette DM. Vi har så mange gode oplevelser med
vores årlige Paragolf-turnering, så vi forventer også, at DM kommer til at forløbe godt og blive en
god og livsbekræftende oplevelse for både spillere
og hjælpere.
Fortsættes på side 6 …!

Træerne langs vejen til golfklubben
Ifølge Ikast-Brande Kommune er vejen fra Nordlundvej til svinget ved par3-banens hul 2 en offentlig vej, hvilket betyder, at træerne på begge
sider tilhører lodsejerne. Golfklubben må derfor
ikke klippe træerne - det er ejerne, der skal sikre
dette. Modsat vil det få juridiske konsekvenser for
golfklubben.
Sponsorudvalg
Sponsorudvalget har i 2019 arbejdet på sammensætning af forskellige sponsorpakker. Der arbejdes
videre med dette i forhold til de sponsorater, som
bliver indgået i 2020.
- Vi har brug for en repræsentant, og har du
lyst, eller kender du én, som kunne indgå i dette
arbejde, så giv besked til Jette Skott Kristensen,
der er formand for sponsorudvalget.
Sponsordag
Den 14. august afholdt Brande Golfklub den årlige
sponsordag i samarbejde med Erhvervsklubben
EBGK. Dagen startede med en match, hvorefter
der var foredrag og spisning i Café 19.
Foredragsholderen var Henrik Knudsen, der er
kendt som kommentator hos ViasatGolf.

Donation
Der er udsendt information til alle medlemmer
med mulighed for at donere min. 200 kr. til Brande
Golfklub, og som er fradragsberettiget. Vi håber,
mange medlemmer og andre vil støtte op om klubben. - Du kan læse mere om dette tiltag på hjemmesiden under Nyheder indtil 30. september 2019.
Juniorer / Ynglinge
I 2019 har vi fortsat aldersopdelt træning, hvilket
vurderes at være positivt. Vi har haft vækst i vores
ynglingeafdeling, som er unge i alderen fra 18 til
25 år. Vi vil dog gerne have mange flere ungdomsspillere og arbejder på at være en attraktiv og
spændende klub.
Der vil igen i vinterhalvåret blive arbejdet på at
skabe aktiviteter for alle spillere under junior-/
ynglingeafdelingen.
Medlemsmøde
Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 14. november 2019, hvor der afholdes medlemsmøde
kl. 19:00 i klubhuset. Dagsordenen er endnu ikke
helt på plads, men der vil være fokus på fastholdelse af medlemmer.
Generalforsamling 2020
Sæt også kryds i kalenderen ved tirsdag den 17.
marts 2020, hvor vi afholder generalforsamling
kl. 19:00 i klubhuset, Nordlundvej 87, Brande.
Tak!
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
har stor betydning for driften af Brande Golfklub.
Kære medlemmer
Vi har en fantastisk bane, som ligger i meget smuk
natur. - En bane, som kan spilles næsten HELE
året. 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.

Foto: Carsten Holt

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.
- Fortsat god golfsæson på vores dejlige bane!!!
Et foredrag som gav et indblik i golfens historie.
Referat fra dette arrangement kan ses på hjemmesiden under Klub-i-Klub/Erhvervsklubben.
Fra bestyrelsen skal der lyde et STOR tak til alle
vores sponsorer for støtten til Brande Golfklub.

Jette Skott Kristensen
Bestyrelsesformand

Selv om du spiller »Ready Golf«, husker du vel at
lægge turf på plads på teesteder og fairways
- og at oprette nedslagsmærker på greens?!

Redigeret af EJ 060919/070919

Nyt fra Bestyrelsen - fortsat fra side 5.
Café 19
Tilbage i april måned startede Jette Schou Larsen
som daglig leder af Café 19.
Caféen er åben for alle, og der er mulighed for at
afholde virksomhedsmøder, receptioner, fødselsdage, konfirmationer og andre fester.
Åbningstider i Café 19 fremgår af hjemmesiden.
I år svarer åbningstiderne til 2018, men det er et
af de områder, som bestyrelsen kigger på. Hvis
det viser sig, at der er dage med en meget lille
omsætning, vil det få den konsekvens, at disse
reguleres. - Det er vigtigt for os at have en velfungerende café, som giver vores medlemmer og gæster mulighed for at slutte en runde golf af med
lidt hygge i Café 19.
Har I forslag til, hvordan vi kan benytte Café 19
til aktiviteter - også i vinterhalvåret, så hører vi
meget gerne fra jer?! - Send mail til:
brandegolfklub@brandegolfklub.dk

