
BEGYNDER 

D et har været et travlt, men også et sjovt år i 

begynderudvalget. - I alt har der været 69 

prøvemedlemmer, hvoraf 47 har taget golfkortet, 

og indtil videre er 33 meldt ind i klubben.   

- Den store interesse skyldes til dels, at prøve-

medlemskabet i jubilæumsåret 2019 har været 

gratis. Det har helt sikkert givet nogle nye golfspil-

lere, som ellers ikke ville have prøvet kræfter med 

golfspillet. 

De mange prøvemedlemmer kommer med vidt 

forskellig baggrund og lyst til golfspillet. 

Fra udvalgets side har vi haft fokus på, at de nye 

golfere skulle føle sig velkomne i klubben og på at 

få dem integreret i klubbens sociale rammer. 

- I år har vi for første gang haft en ordning, hvor 

klubbens medlemmer har været mentor for de nye 

golfspillere. Vi arbejder videre med denne ordning i 

2020. 

TAK til de mentorer, som har ydet en ind-

sats i året, og vi håber, at I er med på holdet 

igen til næste år. 

- Der har igennem sæsonen været træning tre 

gange i ugen under kyndig vejledning af Jesper S. 

Kjeldsen og Eva Jensen m.fl. - med efterfølgende 

spil på par3-banen. 

Traditionen tro har der hver onsdag været af-

holdt 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. 

 

Rune F. Jørgensen 

Formand for Begynderudvalget 

ELITEAFDELINGEN 

E litens første hold (5. division) rykkede i 2019 

op i 4. division og skal næste år spille med 

Dejbjerg, Hedensted og Vejle. 

I stedet for fast træning om mandagen forsøgte 

vi i år at have nogle individuelle træningslektioner 

hos Jesper. Dette gik ikke efter hensigten, og der-

for går vi i 2020 tilbage til fast træning 1 gang 

ugentligt. Der kan også forventes højere krav til de 

spillere, som vil indgå omkring 1. holdet. 

- Derudover stiller vi i 2020 igen med et kvalifi-

kationsherrehold og et damehold. 

 

ERHVERVSKLUBBEN EBGK 

D er er i 2019 afholdt 11 arrangementer i Er-

hvervsklubben EBGK. 

Som noget nyt ville den nye bestyrelse prøve at 

tage på virksomhedsbesøg, og det startede vi med 

i februar, hvor vi besøgte Welcon. 

- Der var stor tilslutning, og besøget var 

enormt spændende. 

Derudover blev der afholdt de traditionelle arran-

gementer i klubben, deltagelse i Brande Open og 

medarrangør ved sponsordagen, hvor erhvervs-

klubben havde inviteret Henrik Knudsen, kommen-

tator hos ViasatGolf. 

Programmet for 2020 er så småt sammensat, og 

der skal vi igen på virksomhedsbesøg - denne 

gang hos Egetæpper i Herning. 

Desuden har vi lavet samarbejde med Her-

ning/Ikast Erhvervsklub, hvor vi skal besøge dem, 

og de besøger os i løbet af året. 

Og som afslutning bliver der i år afholdt en jule-

frokost for medlemmerne. 

 

Carsten Holt 

Formand for Eliteafdelingen 

og Erhvervsklubben EBGK 

Så smukt tog golfbanen sig ud d. 16. okt. 2013 (9. green og spillere på 8. green i baggrunden). 
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»En lise for sjælen« at have muligheden for at spille golf i så smukke omgivelser. Billedet er taget den 29. oktober 
2019 kl. 14:43 set fra 10. green. - Se i øvrigt flere billeder fra årets gang på hjemmesiden under BANEN / Galleri. 



TURNERINGSUDVALG 

D er har i sæson 2019 været afholdt 13 åbne 

klubturneringer.  

Der har i denne sæson deltaget 896 spillere til de 

afholdte turneringer. Det er en rigtig pæn stigning, 

idet vi har haft 1 turnering mindre end i 2018. 

Stigningen fordeler sig jævnt på både egne spil-

lere og spillere udefra. - Den indbyrdes fordeling 

mellem gæster med fritspilsordning og andre gæ-

ster er ligesom sidste år med et markant overtal i 

gæster med fritspilsordninger. De repræsenterer 

2/3 af gæstespillerne. 

 

Klubmesterskaber 

Også her har vi fået en stigning i deltagerantallet. 

Ikke meget, men lidt har også ret. 

Selve klubmesterskabet over 2 dage i forskellige 

aldersinddelte rækker ser ud til at have nået et 

mere fast niveau for antallet af deltagere. 

I 2020 vil vi arbejde med nye tiltag for at få flere 

til at deltage. 

 

Evaluering 

Hvad har vi så lært af sæson 2019? 

Vi har faktisk forøget antallet af deltagere på trods 

af, at turneringsfee blev forhøjet til 90 kroner. 

Der spilles forskellige turneringsformer, såsom 

single- og parturneringer. Parturneringer er altid   

- og vil altid være - populære, specielt efter at vi 

har tilladt tilmelding som singlespiller. 

Vi har stadig mange forespørgsler på eftertilmel-

dinger, og i de fleste tilfælde 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. 

Spisning i forbindelse med turneringer er også 

altid en brik i puslespillet. -  Igen i år har vi valgt 

at forsøge at få flere til at tilmelde sig spisning for 

dermed 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 resultater, når spisningen påbegyn-

des, mens vi stadig 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. 

Tak til greenkeeperne og deres hjælpere. Denne 

sæson har været kendetegnet ved, at banen har 

stået bemærkelsesværdigt flot og har fået stor 

ros - ikke mindst fra vores gæster. 

Tak til Café 19 for samarbejdet og dejlig mad, og 

til sidst vil jeg gerne sige tak til Bjarne Lassen, 

Lars McKeith Sørensen og Martin Rasmussen for 

jeres indsats i udvalget. - Bjarne ønsker ikke at 

fortsætte i 2020 og er dermed udtrådt af udvalget. 

I stedet kan vi byde velkommen til Bente Søn-

dergaard og Mary Kjærgaard, som allerede er »i 

sving« i udvalget. - STOR tak for det …! 

 

Carin Uhde 

Turneringsudvalgsformand 

 

REGIONSGOLF 

D er har været tilmeldt 4 hold i 2019 - 1 super 

veteranhold, 2 veteranhold og 1 seniorhold. 

Karen Susgaard Christensen har sagt ja til at vare-

tage koordinatorfunktionen i 2020. 

Der er sendt mail til klubbens medlemmer om at 

tilmelde sig næste års Regionsgolf, ligesom der er 

ophængt en liste på opslagstavlen i klubben, hvor 

man kan skrive sig på. - Dette med henblik på, 

hvor mange rækker, der skal tilmeldes i 2020. 

OBS! Sidste frist for tilmelding er 16. decem-

ber 2019. - Læs meget mere om Regionsgolf på 

hjemmesiden. 

Kamma Bundgaard 

På vegne af Regionsgolf-teamet 
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Hul 5 
6. august 

Hul 7 
6. august  



SENIORKLUBBEN 

S eniorklubben har i år 124 medlemmer, hvilket 

er det samme som sidste år, men en lille ned-

gang i forhold til tidligere. 

- Vi ønsker os lidt flere damer på 18 huller, men 

ønsker går ikke altid i opfyldelse, så vi er rigtig 

glade for dem, der kommer. 

Vi vil også meget gerne have flere medlemmer i 

Seniorklubben. - Derfor har vi sendt brev ud til 

»nye« medlemmer med HCP 54 og derunder og fra 

50 år og opefter for at invitere dem med til nogle 

gratis prøvegange for derved at finde ud af, om vi 

er til at »omgås«. Til foråret har vi tænkt os at 

sende brevet ud igen, når sæsonen starter for de 

fleste. 

Selvom golfåret 2019 har været lidt vådt, har vi 

haft god opbakning til de fleste af vores arrange-

menter. - Dog har vi aflyst et par stykker pga. 

manglende tilslutning, hvad vi ikke er vant til, men 

vi vil forsøge at få det til at lykkes til næste år. 

Vi har haft en del arrangementer med rigtig 

god opbakning, og det glæder vi os over: 

2 fællesfrokoster - den ene med 91 deltagere og 

Jespers gennemgang af de nye regler - den anden 

med 72 deltagere og demonstration af hjertestar-

teren. 

Desuden har vi haft et par udflugter - den ene 

med 70 deltagere og den anden med 68 deltagere. 

I juni havde vi jubilæumsarrangement, hvor vi 

havde inviteret naboklubberne til en match med 

efterfølgende pølser og besøg hos Lars i maskin-

huset. 

Det blev en stor succes med 104 deltagere. Vejret 

var fantastisk, og klubben havde givet os lov til 

ikke at tage greenfee af gæsterne, hvoraf en del 

var fritspilsmedlemmer. - Så der blev alligevel en 

»ekstra skilling« til BGK. 

- Vi har netop haft julefrokost / generalforsam-

ling med 84 deltagere med 9 hullers spil, dejlig 

mad og hyggeligt samvær. - Så alt i alt en god 

opbakning, så vi har lyst til at lave nogle arrange-

menter. 

Men onsdagene er vores vigtigste aktiv, og 

der er en del mennesker, som vi gerne vil takke, 

for at det kan lade sig gøre at mødes onsdag efter 

onsdag. 

TAK til bestyrelsen i BGK, greenkeeperne for vo-

res fantastisk velholdte bane, Jette Larsen og hen-

des stab i Café 19 for dejlig mad, Ellen Julsgaard 

for at passe hjemmesiden og computerarbejdet for 

os, Jesper S. Kjeldsen for altid at være villig, når vi 

har brug for hjælp, Lis Kristensen på kontoret for 

at holde styr på os i det hele taget, Se-

niorudvalget for hyggelige, givtige møder 

og alle spillerne i Seniorklubben, der altid 

møder op med godt humør. 

- Tak for et godt golfår 2019 og på 

gensyn i 2020 med masser af hygge 

og godt samvær. 

Kamma Løth 

Seniorudvalgsformand 

 

 

PROSHOPPEN 

K ig ind i shoppen og gør en go’ jule-

handel. Åbningstider og tilbud finder 

du på hjemmesiden. - Vi ses …! 

- Glædelig jul fra Jesper S. Kjeldsen. 

 

 

BANESERVICE 

B aneservice »Hverdage« kører videre med sam-

me bemanding i 2020. 

Derimod er der udskiftning i »Weekend/Helligdage-

bemandingen«, idet Peter T. Laursen har ønsket at 

stoppe. - STOR tak til Peter for indsatsen. 

- Derfor er det glædeligt at kunne byde velkom-

men til to nye udvalgsmedlemmer: Allan Furbo og 

Kaj Sørensen, der har lovet at tage en tørn i Bane-

serviceudvalget. 

Ralf Løth 

Formand for Baneserviceudvalget 

27. nov. 2019: Vinderne af årets 9 hullers julematch 
(tv.) John Rehde A-rækken (18 points) og 
Vagn Kristensen B-rækken (15 points) 

F
o
to

: 
E
ll
e
n
 J

u
ls

g
a
a
rd

 

Hul 9: 19. juni 2019 - Seniorklubbens jubilæumsmatch, 
hvor naboklubberne var inviteret til en dejlig dag. 
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NYE MEDLEMMER 

I  2019 er der indmeldt 81 aktive medlemmer, 

hvoraf 11 er fleksmedlemmer. Ud af de 70 fuld-

tidsmedlemmer er nogle tidligere medlemmer, som 

har indmeldt sig igen i Brande Golfklub. 

 

NYE FULDTIDSMEDLEMMER I 2019: 

Alex Astrup Hansen  ....................................  Lind 

Almir Palic  ..............................................  Sunds 

Amra Palic ..............................................  Sunds 

Birthe Nielsen  ........................................  Brande 

Bodil Schulz  ..............................................  Lind 

Bodil Stephansen  ........................  Sønder Omme 

Brian Smedegaard Pedersen  .....................  Kibæk 

Britt Ostersen  .......................................  Herning 

Christian Nielsen  ...................................  Herning 

Claus Berthold  ..........................................  Give 

Dina Arvad  .............................................  Kibæk 

Ditlev Dohm  ..............................................  Lind 

Else Dohm  ................................................  Lind 

Elsebeth Jessen Hansen  ..........................  Brande 

Emil Rolighed Nielsen  ............................  Herning 

Erik Myllerup  .........................................  Brande 

Erik Møller  .............................................  Brande 

Flemming Hyldgaard  ..................................  Lind 

Frank Elkjær  .......................................  Horsens 

Gitte Holt  ..............................................  Brande 

Gustav Sommer  ......................................  Blåhøj 

Hashvienan Tharmarajan  ........................  Brande 

Helene Hvolgaard  ..................................  Herning 

Henrijette Hertz  .............................  Nørre Snede 

Henrik Kragsig Kristensen  .......................  Brande 

Henrik Vejvad Hvolgaard ........................  Herning 

Inger Lise Vestergaard  ...........................  Brande 

Jan Minnet Hansen  ................................  Herning 

Jannic Christiansen  ...............................  Herning 

Jeanette Hjorth Thaarup  .........................  Brande 

Jens Kristian Nielsen  .......................  Ejstrupholm 

Jens Sandgaard  ....................................  Herning 

Jes Jensen  ................................................  Lind 

Jesper Kragsig Kristensen  .......................  Åbyhøj 

Jimmy Schøneberg  .................................... Ikast 

Jonas Møller  .......................................  Aarhus N 

Jonathan Løkke Rasmussen  .....................  Brande 

Jørn Andersen  ...........................................  Lind 

Kasper L. Nielsen  ...................................  Brande 

Kristian Abildtrup Hvelplund  ....................  Brande 

Kristian Johnsen  ...................................  Herning 

Lene Houlberg Nielsen  ............................  Brande 

Lene Sandfeld Christensen  ......................  Brande 

Mads Juhl Jensen  ................................  Aarhus C 

Martin Møller Stougaard  .......................  Aarhus C 

Martin Sørensen  ....................................  Brande 

Mathias Sandfeld Nielsen   ....................  Gjellerup 

Mathilde Sommer  ....................................  Blåhøj 

Michael Enggaard Flor  ............................  Brande 

Michael Fangel  ...................................  Snejbjerg 

Michael Glad  ...............................  Sønder Omme 

Mik Severinsen  .....................................  Herning 

Mona Hansen  .......................................  Herning 

Ole Jensen  ............................................... Ikast 

Patrick Lykke Nielsen  .........................  Hedensted 

Patrick Løkke Rasmussen  .......................  Brande 

Per Frederiksen  .....................................  Brande 

Per Olesen  ...........................................  Herning 

Per Ottesen  .........................................  Arnborg 

Per Stephansen  ...........................  Sønder Omme 

Peter Søgaard Jensen  ..........................  Gjellerup 

René Christensen  .................................  Herning 

Ritha Andersen  .........................................  Lind 

Rune Haubjerg Lauridsen  ......................  Karstoft 

Stefan Schiermer  .................................  Herning 

Sussi Sommer ........................................  Blåhøj 

Sussie Fangel .....................................  Snejbjerg 

Thomas Booth  .......................................  Brande 

Thomas Thaarup  ...................................  Brande 

Tobias Pagh Sørensen  ............................  Brande 

 

 

ALLE NYE MEDLEMMER BYDES 

VELKOMMEN I BRANDE GOLFKLUB!!! 

 

NYT FRA BESTYRELSEN 

D en sidste dag i 2019 nærmer sig, og vi kan se 

tilbage på en sæson med masser af aktiviteter 

i Brande Golfklub. Der har været afholdt turnerin-

ger med flotte præmier fra vores sponsorer. 

Der har været DM i  Paragolf, og vores »Klubber 

i klubben« har alle afholdt mange flotte og gode 

arrangementer, ligesom der selvfølgelig også har 

været afholdt klubmesterskaber. 

Og så var 2019 jo Brande Golfklubs 25 års jubi-

læumsår. Dette markerede vi som bekendt i uge 

25. I denne uge bød alle ind med aktiviteter, og vi 

sluttede ugen af med reception for sponsorerne 

samt en lukket jubilæumsturnering og jubilæums-

fest for alle fuldtidsmedlemmer af Brande Golfklub. 

- Der skal lyde en stor tak til alle, som var 

med til at markere jubilæet.  

Der skal også lyde en stor tak til de sponsorer, 

som støttede op om vores jubilæumslotteri, hvor 

der blev sponsoreret mange flotte præmier. 

 

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 af-

sluttede evalueringsdagen med buffet og hyggeligt 

samvær i Café 19.  

 

- Og som altid var det en rigtig fin dag …! 

 

Fortsættes på side 5 



Nyt fra Bestyrelsen - fortsat fra side 4 

 

Donationer 

Det lykkedes os at få donationer fra mere end 100 

medlemmer og sponsorer i 2019. - Hver donation 

var på min. 200 kr. 

Donationerne er fradragsberettigede og vil blive 

indberettet af kontoret. - Tusind tak til alle, der 

støttede op om dette. 

 

Medlemsmøde 14. november 

38 medlemmer deltog i mødet, hvor vi også havde 

inviteret Mats Björkman fra Idrætsskolerne i Ikast. 

Dagsordenen var fokus på »Rekruttering og fast-

holdelse«. Sammen med vores PRO Jesper Kjeld-

sen blev der drøftet, hvad vi som klub kan gøre for 

at sikre et godt klubliv. 

- Have fokus på, hvordan medlemmerne aktivt 

kan bakke op om klubbens ønske om at rekruttere 

flere golfspillere, og hvordan vi fastholder medlem-

merne i klubben. 

Deltagerne blev opdelt i grupper og drøftede de 

aktuelle emner. - Der fremkom flere gode fokus-

punkter, hvilke der nu kan arbejdes videre med i 

bestyrelsen og i vores »Klubber i klubben«. 

 

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 2020 = 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 sam-

tidig 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 2020 = 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 bopæls-

adressen er nærmere den pågældende klub.  

 

Café 19 

Pr. 1. april startede Jette Larsen som daglig leder 

af Café 19. - Jette er kommet godt i gang, og efter 

det første år kan hun nu danne sig et samlet bille-

de af aktiviteterne hen over sæsonen.  

HUSK Café 19 er åben for alle, så skal du holde 

en sammenkomst, et møde eller lignende, er du 

altid velkommen til at kontakte Jette og få en snak 

om arrangementet. 

- Og har du gode forslag til aktiviteter i Café 19, så 

hører vi også gerne fra dig. 

 

Træerne langs vejen til golfklubben 

Som nævnt i september-nyhedsbrevet er vejen fra 

Nordlundvej til svinget ved par3-banens hul 2 en 

offentlig vej, hvilket betyder, at træerne på begge 

sider tilhører lodsejerne. 

Beskæring af træerne sker derfor iht. lovgivnin-

gen. - Det betyder, at vi ikke må / skal beskære 

træerne. Det er ejerne, der skal sikre dette. 

Modsat vil det få juridiske konsekvenser for golf-

klubben. - Der har været et offentligt læserbrev 

samt opslag på de sociale medier om beskæringen 

af træerne langs vejen til golfklubben. 

Bestyrelsen henholder sig til lovgivningen, og der 

vil ikke ske dialog via offentlige medier. 

 

Generalforsamling 2020 

Tirsdag den 17. marts 2020 afholder Brande Golf-

klub generalforsamling kl. 19:00 i klubhuset, Nord-

lundvej 87, Brande.   

Følgende er på valg: Anders Quist Hermann, Jette 

Skott Kristensen og Kim Eriksen. 

- Indkaldelse med dagsorden er udsendt den 3. 

december 2019 via GolfBox og findes ligeledes på 

hjemmesiden under NYHEDER.                                                                           

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, så du husker 

datoen!!!  

 

Sæson 2020 

Planlægning af aktiviteter er i fuld gang, og vi ser 

frem til endnu en spændende sæson i Brande Golf-

klub. Følg med i aktiviteterne på vores hjemme-

side og på Facebook. 

 

Stor tak til vores sponsorer 

Bestyrelsen vil på vegne af alle medlemmer i Bran-

de Golfklub takke alle vores sponsorer, som i 2019 

har støttet Brande Golfklub. Uden denne støtte var 

det ikke muligt at drive golfklubben. 

 

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 2020. 
 

Jette Skott Kristensen 

Formand 
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Alle med relationer til Brande Golfklub 
ønskes en glædelig jul og et godt nytår 
af bestyrelsen. 
- På gensyn 
i 2020 …! 


