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Golfbaneejer glad for navneskift til HCA Golf
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Original artikel

Nordfynsk golfbane skulle pludselig skifte navn. Det nye navn tiltrækker nu alt fra børn til
kinesiske
af Christine Brasch Andersen chba@fyens.dk
Finn Gramvad spærrede øjnene ekstra op, da der i sommeren 2013 dumpede et brev ind
gennem brevsprækken med teksten om, han ikke længere måtte kalde sin golfbane
Gyldensteen Golf. Efter en uges summen over nye navne faldt valget på H. C.
Andersen Golf, og det valg er Finn Gramvad glad for i dag.
-Noget af det værste for en virksomhedsejer er at lave navnet på firmaet om, for det kræver så
utrolig meget markedsføring.
Man skal starte helt forfra, og derfor ville jeg selvfølgelig også helst have fortsat med det gamle
navn.
Men folk tog virkelig godt i mod HCA Golf, og golfblade skrev positivt om episoden, så folk
kunne forstå baggrunden for navneskiftet, siger han.

Købte statue
Stort set samtidig med navneskiftet lavede han en aftale med kunstneren Jens Galschiøt om at
overtage den store statue af H. C. Andersen, som forinden var blevet forvist fra rådhuspladsen i
Odense.
-I dag kommer alt fra kinesiske turister til lokale dagplejere og børnehaver forbi. Det har
navneskiftet uden tvivl en andel i. Og så er der jo også den sjove sidehistorie, at H.
C. Andersen kom meget i Bogense, hvor hans mor tjente, og hans stedfader var vægter, siger
Finn Gramvad.
Golfbaneejeren har ingen aftale om at bruge H. C. Andersen i markedsføringen.
Der er ingen rettigheder forbundet med brugen af navnet H. C. Andersen, så andre kan frit gøre
som Finn Gramvad.
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