HERNING GOLF KLUB

Vi træner
til solen
går ned…
Min hverdag er et tæt
pakket program med en
kombination af golf og skole.
Jeg studerer marketing, så
hver dag fra 8-12 står den på
undervisning. Dernæst går
turen til golfbanen hvor vi
træner indtil solen går ned.
Læs Cathrines spændende
rejsebrev på side 24-25
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Velkommen til en ny golfsæson!
HANS
BUNDGAARD

Formanden

Jeg vil håbe, at den
må blive noget bedre
end sidste sæson,
hvad angår vandproblemer på banen. Det starter desværre
ikke for godt, for vi havde regnet med at
kunne åbne sommerbanen i påsken, men
så skulle det pludseligt til at være vinter så
det lykkedes ikke. Så satsede vi på lørdag
den 5. april, men der var kommet for meget
nedbør i ugens løb, at banen ikke kunne nå
at blive tør. Her primo april kan jeg kun sige,
at banen åbnes så snart, at det er forsvarligt
muligt. Sidste sæson var vi i fuldt gang
på nuværende tidspunkt, men da havde vi
også en marts måned med nedbørsmængder
under normalen. I år har vi igen oplevet en
januar og en marts måned med nedbørsmængden på det dobbelte af normalen.
Det medførte, at der kun har kunnet åbnes
9 vinterbanehuller i perioden. Klubberne i
Åskov og Trehøje har dog tilbudt os rimelige betingelser for at spille på deres baner
i perioden, hvilket vi er klubberne meget
taknemlig for. Vi har dog troen på, at de
forskellige tiltag som Herning Kommune
har besluttet at sætte i gang for at minimere
vandproblemerne på banen vil virke. Tiltagene kører som planlagt. Oprensning af
Herningsholm Å er i gang. Hammerum Bæk
bliver omlagt her i foråret. Høringsfristen
skal lige være overstået, inden arbejdet kan
påbegyndes. Det var meningen, at Skidenkær Bæk også skulle føres ud i den omlagte
Hammerum Bæk, men på sidste møde med
arbejdsgruppen fra kommunen blev det
besluttet, at bækken ikke omlægges, men

stadig løber ud i det nedlagte stykke af
Hammerum Bæk langs første del af hul 2.
Derved kan der stadig bevares en beskeden
gennemstrømning i den nedlagte del af
Hammerum Bæk og derved undgå stillestående brakvand der. Det blev ligeledes besluttet på mødet med kommunen, at jorden, der
skal fjernes i forbindelse med etablering
af opsamlingsbassinet øst for greenen på
hul 15, anvendes til at fylde den lave del af
fairwayen på hul 15 op. Det indebærer dog,
at hul 15 forbliver som et par 3 hul denne
sommer, som det også var i efteråret. For
at opretholde banen som et samlet par 72,
vil hul 8 i år blive forlænget til et par 5 hul,
som hullet også har været for år tilbage. Der
gennemføres for tiden mange forbedringer
på hele området. Omlægning af teesteder
blev påbegyndt i efteråret og færdiggøres
her i foråret. En omfattende udtynding og
opstamning af træerne på området er sket
her i den forløbne vinter. Det vil medføre et
meget pænere baneområde. Det vil tydeligt
kunne ses, når det hele springer ud her i
foråret. Nyt halvtag over udslagssteder ved
driving range bygges her i foråret og det
gamle halvtag fjernes. Fliserne på terrassen
foran klubhuset er omlagt. Arealet mellem
klubhuset og Golfvej er planeret og nyt
græs sået. De gamle popler ud mod banen
er fjernet, hvilket giver en endnu flottere
udsigt fra restauranten og udover banen. Alt
dette samt mange flere ting skal gøres, for at
vores bane kan leve op til de stadig større
forventninger der er til et golfanlæg. Jesper
Kjeldsen har overtaget hvervet som pro i
klubben efter at Steve er flyttet til Sjælland.
Jesper er i første omgang alene om jobbet,
men får dog assistance af Randi Hansen i
shoppen, så han kan koncentrere sig fuldt
ud omkring træningen. Vi ønsker Jesper og
Randi velkommen og glæder os til samarbej-

det. Shoppen har allerede fået nyt flot layout
og nye varer er på hylderne. Jeg kan kun anbefale alle at gøre brug af shoppen, for det
er betingelsen for, at vi har en velfungerende
shop. Klubben har også fået ny restauratør.
Vi byder velkommen til familien Piechnic og
glæder os til samarbejdet med jer. Familien
startede restauranten op 1. februar og har
allerede bevist, at viljen til at drive en god
restaurant er til stede. Så nu er det op til os
alle at vise, at vi ønsker en velfungerende
restaurant i klubben. Det kan vi gøre ved at
alle besøger restauranten i rimelig omfang
året igennem. Aktiv Gruppen i Kolding, som
Herning Kommune har etableret udviklingsselskabet FUTOPIA 7400 sammen med,
udsendte primo april en pressemeddelelse,
der oplyser at firmaet har indgået aftale med
Steen Tinnings selskab Golf Management
om at forestå udviklingen af golfbanen i
Holing. Pressemeddelelsen, der kan læses på
klubbens hjemmeside, har givet anledning
til en del omtale i Herning Folkeblad de seneste dage. Herning Golf Klub blev for ca. et år
siden inviteret til møde med Aktiv Gruppen
om et eventuelt samarbejde. Her oplyste
Aktiv Gruppen, at firmaet ville komme med
et oplæg til samarbejde med klubben omkring projektet i Holing. Vi har endnu ikke
modtaget noget herom, men der er lagt op til
et nyt møde i nær fremtid og vil informere på
hjemmesiden, hvis der kommer nyt i sagen.
Så hvorvidt og hvornår der kommer en ny
golfbane i Holing og på hvilke betingelser,
klubben kan komme derud, er stadig ukendte. Derfor arbejder bestyrelsen stadig ud
fra, at klubben skal blive på vor nuværende
bane i fremtiden og foretager investeringer
og forbedringer herefter. Fra bestyrelsens
side vil vi ønske alle klubbens medlemmer
en rigtig god sæson og håber, at vejrguderne
vil være mere på vores side i år.
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KLUB NYT
Medlemsblad for Herning Golf Klub.
Udkommer 5 gange årligt.
Oplag 1.150 stk.
REDAKTION

Søren Nørgaard ............. 97 12 73 92
Jørgen Munk ................. 40 54 06 70
INDLÆG TIL KLUBNYT

Mailes til info@herninggolfklub.dk
eller sno@herningfolkeblad.dk - eller afleveres i postkassen i klubhuset.
NÆSTE NUMMER

Udkommer ultimo maj 2008.
Deadline for materialer 13. maj
BESTYRELSE

Hans Bundgaard, fmd............... 97 21 49 94
Storårvej 22 ................................... 20 22 49 94
Carsten Jensen ............................. 97 12 91 49
Østertoften 111
Carsten Bach ................................ 97 20 93 93
Nørretorp 8
Jonna Nielsen ............................... 97 11 82 01
Hammerumholmvej 3B
Jan Kjeldsen .................................. 97 21 02 91
Th. Nielsensgade 69 .................. 40 31 88 01
Kenn R. Christensen ................. 97 12 00 83
Østergade 12, 2. tv.
Steen Pedersen.............................. 97 21 59 18
Kousteupparken 25
HERNING GOLF KLUB

Sekretariatet ................................. 97 21 00 33
Jørgen Munk,
forretningsfører ........................... 40 54 06 70
Restaurant ..................................... 97 21 34 84
Træner-Proshop .......................... 97 22 59 83
www.herninggolfklub.dk
KLUB-SPONSORER

Kære medlemmer…
Så er vi endelig i gang med en ny og
forhåbentlig tør sæson.
Vinteren har Randi og jeg brugt på at
istandsætte shoppen, så den passer til vores nye spændende koncept. Et koncept
som indebærer nyt inventar og belysning
i shoppen, masser af nye spændende
mærker både i beklædning og udstyr,
samt et prøverum.

modtager en kvittering enten via mail
eller sms.
Som noget nyt tilbyder jeg i samarbejde
med klubben, fællestræning til klubbens
medlemmer.
Dette er dog allerede i gang ved klubbladets udgivelse, og derfor forhåbentlig
allerede med stor tilslutning.

Nyheder

– finder I som noget nyt, som en del af
klubbens hjemmeside, under rubrikken
”proshoppen” i øverste linie. Her vil vi
løbende opdatere siden med tilbud fra
shoppen, samt på korte og længere træningskurser.
Med tiden vil I også finde små hjælpsomme videoklip, med forskellige slag
og episoder som I kan komme ud for på
banen.
Som det sidste vil jeg nævne vores åbningstider i denne sæson:
Mandag: Lukket
Tirsdag-fredag: kl. 9.00-18.00, dog er der
mulighed for lektion både kl. 18.00 og
18.30
Lørdag/søndag/helligdage: kl. 9.00-15.00
Frokost hver dag mellem 12 -13
Vi kan kontaktes på følgende måde: tlf.nr.
97 22 59 83 eller mail:
pro@herninggolfklub.dk
Med håbet om en god sæson!

Af nyheder på udstyrssiden kan jeg
nævne, en god gammel kending, nemlig
Wilson, som har lanceret en hel ny fairwaykølle og hybrid serie.
Ben Ross med mange spændende tiltag,
f.eks. fairwaykøller med højere loft, og
derfor let spillelige.
Tøjet I finder i shoppen, er i år fra Abacus, Brubaker, og Five, mærker som har
hver sin alders målgruppe, og derfor er
der ingen undskyldning for at forkæle jer
selv med tøj i højeste kvalitet.

Undervisning
– kan som noget nyt i år, bookes via
GOLFBOX. Man logger ind som normalt,
går under tidsbestilling, lige over bjælken
med datoen finder I en rubrik, hvor der
står: Golfbaner – Herning Golf Klub, i
denne rubrik kan I ændre tidsbestillingen
til undervisning hos mig.
Bookingen foregår derfra som I alle kender det fra den normale bestilling, og I

Vores hjemmeside

Jesper Skoubo Kjeldsen
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Hvad skal vi lege, spø’r vi hinanden…
CARSTEN
JENSEN

Matchudvalget

Den ”kendte” sang
fra Ingrid og Lillebror (ja, man skal
nok være 50+ for
at kende den) fortsætter ”far, mor og børn
eller hvem kommer først”. Nu er det jo ikke en legestue, men en seriøs sportsklub,
med alvorligt golfspil og vigtige turneringer. Det er der ingen tvivl om, men på den
anden side, så er golf jo også en leg, hvor
man kan mødes til kammeratligt samvær
og hyggeligt tidsfordriv, enten det nu
drejer sig en runde med vennerne eller en
mere organiseret turnering.
Da man var barn, var det ikke altid, at
man kunne være med til at lege, men nu
kan du altid lege med, når der leges turneringsgolf, og du kan læse meget mere om

turneringerne på hjemmesiden og i det udsendte turneringsprogram. Hvis du ikke
har modtaget et sådant, skal du skynde
dig hen til pc’en eller til posthuset og få
betalt dit kontingent, da dine venner ikke
vil lege med dig, hvis du ikke bidrager til
fællesskabet. I programmet kan du se alle
de turneringsdage, der er planlagt, og mit
råd til dig er, at du allerede nu plotter ind i
din kalender, hvornår de turneringen foregår, som du er interesseret i at deltage i.
Når det er sket, skal du blot vente på, at
vi når frem til 4 uger før turneringsstart.
Her åbner tilmeldingen på Golfbox og
du kan sikre dig en af de eftertragtede
(lege)pladser. Du kan selvfølgelig også
tilmelde dig på standeren (ikke i parturneringer) eller på tilmeldingslisten, som
hænger på opslagstavlen (vi forsøger at
opdatere fra listen dagligt, men kan ikke
love det, så hvis du vil være sikker, så
benyt Golfbox).
Hvis du følger disse enkle retningslinjer,

Et boliglån
med stort

så kan du også lege med, selvom jeg ikke
vil love, at der deltager nogen, der hedder
Ingrid eller Lillebror.

Visionsarbejdet
I lighed med alle andre udvalg har vi
turneringsudvalget arbejdet med visioner, og vi er klar til at lade disse indgå i
klubbens samlede visionsoplæg.
Gennem lange og frugtbare diskussioner
om, hvad vi egentlig vil som udvalg og
hvorfor man har et turneringsprogram i
Herning Golf Klub, er vi kommet frem til
dette bud på en vision:
”Det er turneringsudvalgets vision at
medvirke til at det sociale liv i klubben
styrkes, samtidig med at der tilbydes
konkurrencesport for klubbens medlemmer på et seriøst plan.
Det enkelte klubmedlem skal kunne finde
tilbud i turneringsprogrammet, som til
hver en tid passer til det niveau, vedkommende befinder sig på.

En lånesikring på op til 2.000.000
kroner, uden det koster dig en krone!
Det kan man kalde et stort PLUS for
familiens tryghed, og for de mulige
besparelser du får, hvis du har tegnet
lignende forsikringer i forvejen.
Mulighederne giver vi dig med
Handelsbankens nye boligﬁnansiering
- PrioritetsLån Plus. Få mere at vide i
din lokale Handelsbanken ﬁlial.

www.handelsbanken.dk
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Udvalgets aktiviteter skal bidrage positivt til klubbens økonomi.”
Det er konkretiseret gennem disse målsætninger, som senere vil blive nedbrudt
i en reel handlingsplan:
11. at turneringsprogrammet ligger klart
den 31. januar hvert år
12. at alle turneringer er besat med en
sponsor
13. at der skal udbydes min. 13 turneringer årligt, og i min. 1/3 af disse skal
der være tilbud til spilleren med et
handicap < 18 (slagspil).
14. at der skal være tilbud til juniorer i 1/3
af de udbudte turneringer.
15. at der arrangeres min. 1 socialt arrangement årligt
16. at den enkelte turnering (ex. Klubmestersk.) skal give et bidrag på > kr. 2000,17. at der er flere end 80 deltagere pr.
turnering
18. at der deltager min. 10 udenbys deltagere pr. åben turnering
19. at der i turneringer, hvor det sociale
vægtes højt, laves opdeling i lige store
rækker
10. at der fastholdes et stabilt udvalg (4
– 6 personer + forretningsfører)
11. at vi har en fast stab af turneringsledere (6 - 7)
12. at der altid haves en stab af hjælpere
på > 15 personer

Hvad er der sket
i turneringsoversigten?
Ved første øjekast ligner den meget oversigten fra sidste år men lidt nyt har dog
sneget sig ind.
Vi har fået en ny nærmest flaget sponsor
– nemlig Golfrestauranten, der sammen
med Excellent Wine donerer nærmest
flaget whisky i vore turneringer i år.
TDC Generationsturnering, der spilles 2.
pinsedag, starter i år allerede kl. 10.00.
Sidste år blev til en ”næsten midnatsforestilling” og det vil vi forsøge at undgå i år
med den fremrykkede starttid.
Dameturneringen, der i år er sponseret
af huset emma, afvikles efter pigernes
ønske som en gunstart, og vi håber på
stort fremmøde. Banen vil til gengæld
ikke være lukket medmindre der deltager
mere end 60 spillere, men turneringsledelsen vil styre tilgangen af ikke turneringspillere, således at alle kan få plads
på banen.
Med ny restauratør og ny pro håber vi, at

eller inden du hjælper med at rydde op.
Hvis du er interesseret, så henvend dig til
Winnie (wlaustsen@vip.cybercity.dk), så
hører du fra os.

KVIK Fun Golf

vi kan få Bogeyturneringen op i gear igen
efter aflysningen sidste år, og da vi jo her
har med dedikerede mennesker at gøre,
tror vi også fuldt og fast på det.
Du skal også huske, at bekendtgøre dig
med de opdaterede turneringsbetingelser,
som findes på hjemmesiden. Blandt andet
skal du være opmærksom på, at selvom
der i reglerne (14-3, note) nu gives mulighed for at benytte udstyr der kan måle
længder, så kan sådant udstyr kun benyttes, hvis klubben/turneringskomiteen
laver en lokal regel, der tillader dette. En
sådan lokal regel vil ikke være gældende
i klubbens turneringer. I andre klubbers
turneringer kan sådant udstyr derfor
godt tillades.

Hjertesukket!!
For at styre alle de glade børn, der løber
rundt på legepladsen, skal der jo benyttes
noget pædagogisk personale. På pædagogfronten er vi godt besat, mens der
altid er brug for medhjælpere, der kan
hjælpe med at styre det praktiske, når
legen tager fat.
Er du derfor glad for ”børn”, og kan
holde hovedet koldt, når det hele står på
den anden ende, så er du lige den, vi kan
bruge til at give en hjælpende hånd ved
en turnering eller to i år.
Du kan selvfølgelig selv lege med, når
du har hjulpet med at sætte legen i gang

Noget af det, som er kommet ud af visionsarbejdet, er et medlemsønske om nogle flere sociale aktiviteter.
Selvom en golfturnering i høj grad er
social, så har vi taget dette til os. Vi kan
derfor i år tilbyde et arrangement i turneringsregi, som i meget høj grad tilgodeser
det sociale, samtidig med, at vi bruger
nogle af de golffærdigheder, som vi er i
besiddelse af.
Vi har med KVIK Køkkener som sponsor, kreeret en turnering, hvor det er de
tekniske kvaliteter, som putning, indspil
og præcision, der er i højsædet. I princippet afvikler vi det som en turnering med
sammensatte bolde, men i stedet for at
vi spiller 18 huller på porkbanen, bliver
boldene sendt ud til forskellige stationer,
hvor man holdvis og individuelt skal
konkurrere og optjene point til en samlet
score. Der skal gås en runde på puttinggreen, laves lavt indspil, højt indspil, slås
langt på rangen og halvlangt indspil. Alle
disse discipliner udløser nogle point, som
tilsidst giver holdets/spillerens score. De
helt præcise betingelser, kan du læse mere
om i turneringsprogrammet på hjemmesiden.
Turneringen løber af stabelen lørdag den
9. august, samtidig med at vores Danmarksseriehold spiller hjemme, men det
går jo også godt i spænd. Undervejs i
løbet af dagen vil du kunne købe øl og
vand og vi slutter det hele af med at køre
grillen i stilling, og få en forhåbentlig
hyggelig aften.

”ROYAL Unibrew
– Player of the year”
Vi fortsætter den gennemgående turnering ”ROYAL Unibrew – Player of
the year”. Den har været
en succes de sidste 2 år. Sidste år var der
lidt utilfredshed med at C. C. Contractor
Ægteparturnering talte med.
Vi har i år taget konsekvensen og holdt
denne turnering ude af turneringen, men
alligevel er der 8 turneringer, som du kan
deltage i og optjene point i, så kom og
leg med.
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Juniorerne har trænet flittigt
Så er vinterpausen
ovre, og selv om
Parkbanen endnu
ikke er åbnet, så er der alligevel kommet
gang i dette års golfsæson.
Nej – det er nu faktisk ikke helt korrekt,
for lige siden Januar har over 30 juniorer
trænet flittigt i Ikast Indoor Golf med
vintertræning – sådan! Det har været en
rigtig god oplevelse, hvor alle har hygget
sig og det gode kammeratskab er blevet
styrket. Jesper har sørget for træningen
og selv om vi har hygget os, er der blevet
trænet intensivt. Vi håber, at det vil kunne
ses på resultaterne i år.
En rigtig stor tak for den gode opbakning
fra juniorer og forældre og naturligvis
Jesper.
Vi afholdt søndag den 6. april vores opstartsturnering med 50 deltagere og efterfølgende spisning. Vejret var med os, og vi
havde en dejlig dag med nogle rigtig gode
scores. Dejligt med så stor tilslutning.
Nu følger et travlt forår med masser af
aktiviteter, allerede mandag den 7. er der
start på vores løbende Mandagstour, som
er åben for alle juniorer med banetilladelse. Jeg skal stærkt opfordre til, at man
deltager. Det er en super lejlighed, for især
de der lige har fået banetilladelse, til at
komme ud og prøve at spille på den store
bane, men naturligvis også en god øvelse

JUNIORUDVALGET

for de øvrige juniorer. Weekenden efter
er der vores -efterhånden legendariske
–træningsweekend, hvor der er masser af
golf, men hvor vi også skal have det sjovt
og hygge os.
Derudover bliver der arrangeret Short
Game Test, hvor de lokale vindere kan
gå videre, - det samme gælder Junior
Cup. Ellers er der Kredsturneringerne,
som også er åbne for alle juniorer med
banetilladelse. Her er der mulighed for at
komme ud og prøve andre baner sammen
med juniorer fra andre klubber. Her er
de formelle krav strammet en anelse i
forhold til de interne turneringer. Vi vil
gerne opfordre til, at så mange som muligt
melder sig til kredsturneringerne.
For de juniorer der er blevet udtaget, er
der JDT turneringer. Der afholdes også i
år en række drenge- og pigelejre. Man kan
finde en masser informationer omkring
juniorer på DGU’s hjemmeside.
En af de ting vi har været lidt skuffede
over i Juniorudvalget var tilslutningen
til årets Informationsmøde. Vi lægger et
stort arbejde i at få informeret så bredt og
grundigt omkring juniorafdelingen som
muligt. Desværre mødte kun ca. halvt så
mange op som forrige år. Vi vil nu i udvalget overveje, hvordan vi fremover skal
gribe det an, og vi modtager naturligvis
gerne kommentarer .

En af de negative effekter af det lave
fremmøde er, at vores lister med forældrehjælp er endog særdeles tyndt besat.
Det vil kunne betyde, at vi kommer til at
aflyse arrangementer, da udvalgets medlemmer ikke er i stand til at udfylde alle de
opgaver, der er. Noget som vi naturligvis
vil være meget kede af.
Et af de mål vi havde sat os i år var, at
sikre at juniorerne var godt inde i regler
og etikette. For at sikre en god afvikling
af f.eks. Mandagstouren er det nødvendigt at der som minimum er en markør
med hver B-række bold og faktisk ville det
være godt hvis der også var markør med
nogle af A-række boldene. Dette både
for at sikre en rimelig hurtig afvikling af
hensyn til klubbens øvrige medlemmer,
men ikke mindst for at der er på banen vi
skal have lært juniorerne at begå sig på
en ordentlig må, så vi kan være bekendt
at sende dem ud.
Ellers har vi i udvalget arbejdet med Visionsplaner for det fremtidige juniorarbejde
i klubben. Vi venter nu på en tilbagemelding fra bestyrelsen, og så forestår arbejdet med at få udarbejdet handlingsplaner.
Hvis det går som forventet, forstår der
nogle spændende år for afdelingen.
Nu glæder vi os til den kommende sæson.
På glædeligt golf gensyn!
Per Naae Hornsleth
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Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82
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Slå et slag forbi Tøjeksperten...
- og oplev spændende nyheder fra alle de kendte mærker

m.fl.

BREDGADE 37-39 · 7400 HERNING · TLF. 97 12 03 22
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Julen varer lige til påske…
Hvis vi greenkeepere
var bjørne ville vi gå
i hi, når det er koldt,
men denne vinter blev ikke kold nok til
det. En gang snakkede man om, at det
skulle være hvid jul, det fik vi ikke i 2007,
men her i 2008 fik vi en hvid påske.
Det var ikke lige den vinter, vi havde
håbet på. Vi kunne godt have brugt
noget hård frost i stedet for alt det vand.
Frosten kunne have givet nogle gode
frost sprængninger i jorden, og også
dræbt nogen af alle de skadedyr, som vi
kan se kragerne sidder og plukker efter
allerede nu. Men vejret er vi nu en gang
ikke herre over, så det gider vi ikke lade
os stresse af.
I løbet af vinteren har vi fået ryddet kraftigt op i vores værksted og maskinhus,
vasket og smurt maskiner, skiftet gamle
maskiner ud med nye (som er lige på
trapperne i skrivende stund). På driving
range er den gamle 20 fods container blevet skåret i småstykker og kørt til skrot,
lige som alle de gamle rådne jernbanesveller, der lå bag den, er kørt på deponi.
Som mange nok allerede har opdaget, er
alle de gamle popler på parkeringspladsen blevet fjernet på grund af sikkerhed.
De sidste grene, som var tilbage, var ved
og rådne og var begyndt og falde af. Så

BANEUDVALGET

derfor tog vi en snak med kommunens
driftafdeling og vi var helt enige om at de
skulle væk, før der skete en ulykke.
Det har bestemt heller ikke gjort udsigten fra restauranten dårligere, og må
vi dermed ønske Christina og Klaus alt
mulig held og lykke og TA’ HATTEN
af for, at der må komme gang i det oppe
hos dem.

Der er sket meget!
På banen er der også sket rigtigt meget. I
et samarbejde mellem frivillige, kommunen og greenkeepere er der blevet ryddet
op mellem træerne bag 12. green, hele
stykket mellem hul 14 og hul 15, til højre
for 8. herre tee, mellem hul 8 og hul 2,
fra 16 herre tee og hele venstre side over
mod hul 15 og hul 13, omkring 2. herre
og dame tee, mellem udslagsmåtterne
på driving range og hul 18 og så lige
de par områder mellem hul 1, 10 og 11.
I de sidst nævnte områder vil der blive
klippet mellem træerne, så områderne
både giver let mulighed for at finde sin
bold og måske endog være så heldig, at
kunne spille den.
Vinter golf! Ja, vinteren har budt på
vejr, hvor man gerne ville spille golf
næsten hver dag, og det er ikke mange
dage, hvor der ikke har været nogen ude

og gå og spille lidt. I efteråret blev der
besluttet på et baneudvalgsmøde, at vi
skulle prøve og vende banen og bruge
dameteestederne til vintergreens. Der
er kommet meget god feedback på den
måde og spille golf, og på den baggrund
kan jeg næsten ikke se, hvorfor vi ikke
skulle gentage den succes til næste vinter. Der er dog visse ting vi skal have styr
på! Man trækker IKKE sin vogn over en
green eller et tee sted (det gør man heller ikke om sommeren), og slet ikke et
nyanlagt teested (heller ikke selv om ens
vogn trykker mindre end 800 g. pr. kvadrat cm). Broer! Vi har haft kommunens
driftafdeling ude og kikke på broerne på
banen og der er lige nu et par broer, der
skal fjernes og erstattes med overgange.
Der er yderligere et par broer, der skal
renoveres, så vi ikke risikerer uheld med
en el vogn eller en klipper.
De teesteder, som endnu ikke er blevet
belagt med rullegræs vil, så snart vejret
tillader det, blive gjort færdige, så vi kan
få dem i spil igen.

Oprydning og frokost
De hvide pæle mellem hul 1 og hul 18
vil vi fjerne fra sæsonstarten og håbe
på, at det ikke giver sikkerhedsmæssige
problemer (så kommer pælene op igen).
Da træerne var mindre, kunne man opnå
en fordel i drivet på hul 1, ved at slå ned
midt på 18 fairway og derfra spille ind på
1. green. Den fordel mener vi ikke mere
er til stede, så for at undgå pælene (af
hensyn til klipning mellem træerne og
for at undgå de regelproblemer, der kan
opstå) vil vi prøve at fjerne dem.
Den 15. marts havde vi planlagt en
oprydningsdag på banen med efterfølgende frokost og 9 hullers spil på
sommergreens. Det var dejligt at se 55
tilmeldinger til denne dag, men desværre
var der overalt på banen så blødt, at stor
trafik og kørsel ville skade banen rigtigt
meget og vi valgte at aflyse. For ikke at
skuffe de mange medlemmer, der havde
meldt sig, blev alle, der havde lyst, kørt
til Åskov Golfklub, hvor der blev spillet
18 huller på sommergreens. Frokosten
hjemme i Golfrestauranten hos Christina
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...eller er det omvendt?
og Klaus blev afsluttet med en beskeden
præmieoverrækkelse.
Alle deltagere har lovet at give en hånd
med på banen en anden gang.
Vi er i skrivende stund i gang med en
ny overdækning af udslagssteder på driving range. Der er planlagt overdækning
af seks udslagssteder med en dybde på
6 meter. Det betyder, at Jesper kan bruge
den nye overdækning til træning, hvor
han endda kan bruge video i undervisningen, da han med den dybde kan
komme bag ved sin elev.
Når overdækningen står færdig, vil vores
nye boldvasker også blive monteret. Med
den nye boldvasker vil boldene blive
vasket inden de havner i boldkurven, så
vi slipper for at vaske en kurvfuld bolde
ad gangen.

get, at dette skal planlægge arbejdet på
og omkring banen, som skulle vi være
her til evig tid. Der har jo i en årrække
været stor tro på, at vi skulle have en
ny golfbane, hvorfor der de seneste år er
gjort for lidt for at optimere den nuværende bane. Men der er nu enighed om,
at uanset om vi flytter eller ej, skal den
nuværende bane trimmes, så den igen
bliver Danmarks bedste parkbane.
Det altoverskyggende problem i 2007
var som bekendt, at banen oftere end
tidligere blev oversvømmet, fordi vandstanden i Herningsholm Å var højere
end sædvanligt. Der er mange teorier om
hvorfor dette sker, men uanset grunden
hertil, må der altså gøres noget radikalt.
Derfor er vi på meget konstruktive møder med Herning Kommune kommet
frem til den løsningsmodel, der har været
offentliggjort på vores hjemmeside igennem længere tid.
Som eneste tilføjelse til det planlagte pro-

Opfølgning på baneudvalgets planer vedr. banen
Bestyrelsen har henstillet til baneudval-

jekt er muligheden for at få lagt muld
(10.000 m3) på den lave del af fairway på
hul 15. Det betyder desværre, at vi i sæson
2008 må spille hullet som et par 3-hul,
hvor længden for damer bliver 95 meter og
105 meter for herrer. For at bevare parkbanens par på 72, bliver hul 8 ændret til et
par-5 hul, hvor et gammelt herreteested
bliver taget i brug igen og rettet op med
nyt rullegræs. De nye mål er 378 meter for
damer og 440 meter for herrer.
Fortsættes næste side

Hvad ville
DU lave …
– hvis du slap for at støvsuge . . ?
Realisér din drøm om mindre husligt arbejde og mere fritid med Roomba® 560.
En selvkørende robotstøvsuger, som er både effektiv og billig.
Den rengør og oplader selv – uden din hjælp! Nemmere bliver det ikke.
Et tryk på en knap …
og iRobot Roomba® er i gang med støvsugningen for dig, mens du kan lave
noget andet! Roomba® tilpasser sig
automatisk fra hårde gulve til tæpper,
og opsamler alt fra dyrehår og krummer
til det mindste støvkorn. Med en højde
på blot 9cm kommer Roomba® let de
steder, en traditionel støvsuger ikke gør.

Witt A/S

Roomba® er bl.a. udstyret med:
• Sensorer, som leder den rundt
og som forhindrer den i at
falde ned ad trapper
• Skemalægnings- og
timerfunkton.
Klik ind på www.witt.dk
for nærmere information.
Vejl. kr. 3.699,-.

Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · Tlf. 7025 2323 · E-mail witt@witt.dk · www.witt.dk
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Vore stier trænger til en mere stabil
belægning. Det gælder især cykelstien
tværs over banen. Her er igennem årene
fyldt alt for store sten på, når der opstod
huller. Vort ønske er, at skrabe et stort
lag af denne sti og så i stedet for sten at
opbygge den med stenmel. Sten på banen er af forståelige grunde ikke noget
greenkeeperne – og især maskinernes
klippeled – er begejstrede for.

Alle projekter markeret
med gennemstregning er
gennemført
Hul 1
Omlægning af dame teested
Omlægning af herre teested – færdiggøres til foråret
Dræn af green til rør mellem hul 11 og 18
Reparation af bunkerkant
Hul 2
Reparation af bunkerkant
Anlæggelse af sti fra drivingrange til
øvebanen bag herreteested.
Etablering af ny bro bag hul 17, som
også skal benyttes som adgang til Pitch
& Put Banens hul 1.
Opsætning af net til afskærmning af
dametee fra drivingrange. Dette forslag
er erstattet af en flytning af dameteested
til placering foran herreteested.
Hul 3
Omlægning og udvidelse af herre og
dame teested
Reparation af bunkerkant
Hul 4
Reparation af herre og dameteested
– måske efterår 2008
Reparation og opbygning af bunkerkant
Hul 5
Greenbunker ændres til sø. Alternativt
repareres området mellem greenbunker og
sø. Grøft (åben eller rørlagt) etableres tværs
over fairway (mellem søen og sø på hul 7).
Dette forslag er indtil videre sat i bero.

Hul 6
Reparation af sti fra tee til green.
Etablering af pumpe for fjernelse af
vandproblemerne på hul 5, 6 og 7.
Dette forslag er indtil videre sat i bero.
Hul 7
Reparation af sti mellem 6 og 7
Grøft (åben eller rørlagt) etableres mellem søen i venstre og højre side
Dette forslag er indtil videre sat i bero.
Hul 8
Dræn mellem green og å bag green.
Hul 9
Oprensning af sø til højre for green
Reparation og opbygning af bunkerkant.
Opfyldning ved sveller i overgang.
Hul 10
Omlægning og udvidelse af herre og
dame teested
Reparation af bunkerkanter
Hul 11
Reparation af herre og dame teested
Hul 12
Omlægning af herre og dame teested
– færdiggøres til foråret
Dræning af green til pumpebrøndene
foran green
Reparation af bunkerkant
Fordeling af sand i begge greenbunkers
Sø oprenset og grøde/søgræs fjernet.
Hul 13
Reparation af bunker ved green
Brønd i sø flyttes til fairway – tilbud er
indhentet.
Hul 14
Oprensning af å og sø foran green
Fairwaybunker i venstre side fjernes
– afventer nyt åforløb.
Hul 15
På det belastede område ned til åen lægges
10.000 m3 jord, som skal graves op fra regnvandsbassin på den anden side af åen.
Udvidelse og omlægning herre teested
– udsat til forår 2009
Dræning af fairway til sø samt etable-

ring af pumpe til å – dette forslag er
indtil videre sat i bero.
Dræning af green
Bevoksning i lille sø foran green fjernes.
Hul 16
Reparation af drænrender.
Hul 17
Reparation af herre teested
Dræning af fairwaybunker i højre side
Reparation af bunkerkant
Fordeling af sand i begge greenbunkers
Hul 18
Reparation af lille herre teested
Brønd i sø flyttes til fairway – tilbud er
indhentet
Fairway lægges mod højre
Der er opstået ny sikkerhedsrisiko ved
spil fra det høje herreteested, idet flere
”longhittere” forsøger at slå ind over driving range, med risiko for de medlemmer
og træner, der befinder sig der.
Derfor nedlægges det høje herreteested
og det lave herreteested renoveres.
Sø oprenset og grøde/søgræs fjernet.
Småsøer på fairway forsøges pumpet
tørre, men grundvandet stiger formentlig bare igen.
Og så håber vi fortsat, at det efterhånden
gamle vandingsanlæg fortsat holder. Anlægget har set bedre dage, og i dag er det
desværre ikke muligt at vande fairways.
Selv om vi jo i perioder har rigeligt med
vand på banen, skal green stadig vandes,
og får vi en tør periode på blot 14 dage,
trænger mange af vore fairways også
til vand. Vi håber anlægget holder, for
etablering af et nyt løber let op i 1 million
kr. Sluttelig er det et stort ønske fra greenkeeperne, at der opbygges en plads med
støbt bund til opbevaring af topdresmateriale. En praktisk placering ville være
på pladsen ved hul 5. Alle greenkeeperne
er klar til og gå et godt år i møde med
forhåbninger om en stor hjælp fra såvel
Herning kommune som VOR HERRE.

HERNING GOLF KLUB
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Vi starter på en frisk...
CHRISTIAN
LYKKE

Eliteudvalget

Sidste sæson klarede vores hold i
2. division lige
skærene. Det var
meget nervepirrende at være tilskuer til
den sidste match imellem Juelsminde og
Herning. Vi trak heldigvis det længste
strå og holdet forblev i 2. division.
Der er løbet meget vand i åen siden da,
og Elite udvalget er startet på en frisk
med fornyet optimisme og gejst for den
kommende sæson. Det har bla. resulteret
i følgende:
Vi har lavet en vision og en sportslig
målsætning for de næste 7 - 8 år. Vi er ret
ambitiøse i forhold til de hold der hører
under udvalget og det vil sige 2. divisionsholdet og et Danmarksserie Herrer I.
Ambitionen for 2. divisionsholdet er, at vi
om 7 - 8 år rykker op i Elitedivision og for
Danmarksserien rykker op i 3. division,
hvor der selvfølgelig er delmål imellem.
Det virker umiddelbart som et meget ambitiøs projekt, men udvalget og spillerne
er optimistiske hele vejen igennem.

Målsætninger og
resultater, vi ønsker
opfyldt
Der er nogle forudsætninger for at de
målsætninger og resultater som vi ønsker
opfyldt, og de beror på 4 grundpiller:
Træning - Selvtræning - Konkurrencementalitet og kammeratskab. Vi har sat
meget fokus på disse grundpiller i arbejdet med at skabe en ny elite afdeling
i klubben. Det er ikke noget der kommer
af sig selv, men bliver et hårdt arbejde for
spillere, træner og udvalg.
Hvis du vil vide mere, så besøg klubbens hjemmeside. Her kan du se Elitens
samlede vision og handleplan for 2008
og frem.
Der har været afholdt Elite informations-

møde i februar måned 2008. Der var ca.
25 fremmødte til aftenen, hvor udvalget
fremlagde vision og handleplan for fremtiden. På dette møde blev rammerne for
den nye elite afdeling grundlagt. I den
ramme er der 16 - 18 spillere som dækker
divisionsholdet og danmarksserieholdet.
Der har været lidt vintertræning siden
informationsmødet. Bla. har hele eliten
været i Stadome - Ikast for at træne indendørs og der har været arrangeret fælles
ture til bla. Trehøje Golf Klub.
I skrivende stund er den første træningsrunde i Herning Golf Klub lige blevet afviklet. Den 2. maj tager vi på fælles tur til
Gut Kaden ved Hamborg. Det er en meget
flot mesterskabsbane som vi tidligere har
besøgt og turen bliver afviklet i fællesskab med Juniorafdelingen i klubben.

Divisionsholdets
turneringer 08:
Lørdag d. 17. maj: Herning - Morsø
Søndag d. 18. maj: Viborg - Herning
Lørdag d. 7. juni: Herning - Trehøje
Søndag d. 8. juni: Morsø - Herning
Lørdag d. 9. august: Trehøje - Herning
Søndag d. 10. august: Herning - Viborg

Danmarksseriens
turneringer 08:
Lørdag d. 17. maj: Tullamore - Herning
Søndag d. 18. maj: Silkeborg - Herning
Lørdag d. 7. juni: Herning - Silkeborg
Søndag d. 8. juni: Ikast - Herning
Lørdag d. 9. august: Herning - Ikast
Søndag d. 10. august: Herning - Tullamore
Nu er du opdateret på hvilke datoer
elite holdene spiller og det ville da være
dejligt, hvis der kom en del tilskuere til
turneringerne. Spillerne behøver al den
opbakning i de enkelte turneringer og det
er absolut nødvendigt for at lave et godt
resultat for holdet og for klubben.
Ikke mere i denne omgang fra eliten.
Næste gang vil der formodentlig være
lidt mere om de turneringer der er blevet
spillet og så må vi se om nogle af vores
delmål for vision og handleplan holder?

ELITESPONSORER
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

Øvrige sponsorer:
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Same procedure as last year!
MICHAEL
HANDBERG

Begynderudvalg

Jeg tænker ofte på,
om der er nogen,
der overhovedet
læser disse indlæg,
set udefra kan arbejdet i begynderudvalget meget vel ligne ”Same procedure as
last year”, og det er det måske også på
mange måder, men hvert eneste år er det
altså nye mennesker man møder, så at
deltage i begynderarbejdet bliver aldrig
”lidt lige som sidste år”.
I den skrivende stund har vi netop afsluttet opstarts-weekenden for begyndere,
måske lige værd at bemærke at regnen
stoppede kl. 13.00 om lørdagen og begyndte igen kl. 15.00 om søndag - altså
tørvejr til hele programmet - endda korrigeret for sommertid, og når man forbereder programmet, deler opgaverne ud og
får alt det praktiske på plads, ja, så ligner
det jo til forveksling ”sidste år”, men når
først de nye begyndere møder frem, er det
hele alligevel meget anderledes fra år til
år, dette år igen undtagelse.
Det første man møder, på sådan en weekend, er et tændt og veloplagt udvalg, der
er klar til at ligge en ikke ubeskeden

mængde timer i klubben. Det næste man
møder er klubbens nye pro, fyldt med nye
ideer og tanker, tændt og topmotiveret, og
klar til at bruge to timer på at fortælle om
sine tanker og træningsmetoder - med en
energi, der ikke kan undgå at virker smittende. Så er der klubbens nye restauratør
- der ligefrem er glad for at se folk i butikken (bare de ikke har kasket på), og som
for første gang i de otte år jeg har været

Når det gør ondt, gør vi
det godt igen – uden ventetid

• Almen medicin - akupunktur
• Almen kirurgi
• Forebyggende helbredsundersøgelser
• Fysioterapi
• Gynækologi
• Idrætsmedicin
• Intern medicin
• Kardiologi

• Karkirurgi
• Kiropraktik
• Laserbehandling af
uønsket hårvækst og
karudvidelser
• Neurologi
• Neuropsykologi/
psykologi
• Ortopædkirurgi

•
•
•
•
•
•
•
•

Plastikkirurgi
Psykiatri
Rygkirurgi
Sportsmedicin
Tandimplantater
Ultralydsskanning
Urologi
Øjenkirurgi

Godkendt af Amtsrådsforeningen i henhold til
8 ugers ventelistegaranti.
Godkendt af Sygeforsikringen danmark.
Tlf. 96 27 50 00 · Fax 96 27 50 10 · www.dalgas.nu
Tietgensgade 5 · 7400 Herning
Jens Baggesens Vej 88F · 8200 Århus N

formand for dette udvalg, byder såvel udvalg som nye medlemmer på gratis kaffe,
og giver en troen på at restauranten endelig kan blive det samlingspunkt klubben
så længe har haft brug for.
Sidst men ikke mindst så møder 32 glade,
positive, forventningsfulde mennesker
op. Faktisk burde alle i klubben prøve
at opleve hvor dejligt det er at stå med et
kuld helt nye golfspillere, total renset for
fordomme og negative holdninger - havde
man ikke energi før - ja så får man det nu for det at arbejde med begynderene bliver
aldrig ”Same procedure as last year”.
Og så kan det dag godt være at begynderkoncepter ikke har forandret sig
meget de sidste år, men der er måske
mere et udtryk for at det faktisk ikke er
så dårligt endda, udvalget ligner også sig
selv - næsten - vi har heldigvis fået tilført
lidt mere af det stærke køn, nemlig Dorte
Mølgaard - så nu råder vi over hele tre
piger, velkommen til Dorte.
Således tændt er der vel ikke andet end at
byde alle velkommen til en ny sæson, med
masser af gode oplevelser, spændende
mennesker og godt golf - det er i grunden
svært at finde noget at brokke sig over.
Rigtig god sæson til alle - og ikke mindst
de 32 nye golfspilere i HGK.

HERNING GOLF KLUB
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Små køkkener er altid store nok
til en eksklusiv Designa-løsning

Da Hanne og Jørgen Rolander overtog en ældre herskabslejlighed,
overvejede de at vælte en væg ind til spisestuen for at få plads til et
rummeligt køkken.
Med hjælp fra Designa ﬁk de så god plads i det eksisterende køkken,
at det ikke blev nødvendigt. Køkkenets oprindelige 16 kvadratmeter
har givet plads til et lyst, eksklusivt og rummeligt køkken.

www.designa.dk

- så er det muligt
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ÅRETS STJERNEVIN

2008

Robertson, Syda frika

5 af 5 stjerner i www.vinavisen.dk:
”Perfekt rødvin. Den er simpelthen lækker.
Blød frugt, ﬁn sødme og en lang eftersmag”

Rooiberg Shiraz 2007

KNUD
PILGAARD

6 FLASKER FOR

240,Normalpris 64,75

SPAR
V/ 6 FL.

148,50

Savner du duften
af nyklippet græs
Kaninudvalg

Derfor er den Årets Stjernevin 2008:
s Duften er varm og krydret. Som en tør busksteppe.
s Smagen er Shiraz-pebret – usædvanlig karakterfuld.
s Masser af fylde. Sødmefulde lag af god sund frugt

og velafbalanceret fad.
s Til daglig eller til fest – Rooiberg Shiraz er lige

god til begge dele!
Vurderet til 78 kr. på www.debedstevine.dk
”Saftig koncentreret og tæt mørk røget frugt
med tendens til rosiner og en lille snert honning.
Fed mørk frugt med pæne tanniner i eftersmagen.”

Vi leverer gratis dine vingaver i Herning
og omegn  altid hurtig levering  kom forbi
butikken i Herning Centret eller ring og bestil!
i Fyens Stiftstidende
”Sødmefuld, varm, fyldig, moden frugt.
Minder om pæn Côtes-du-Rhône”

4 stjerner og
“Godt Køb” på www.vinforum.dk

v/ Søren & Henriette Højland Østergaard
.FSLVSWFKt)FSOJOH
5MG'BY

I VORES STORE UDVALG AF JENSEN MADRASSER
FINDER VI OGSÅ DEN PERFEKTE SENG TIL DIG!
DU HAR ALDRIG SOVET BEDRE!

Sengen du vil hjem til...

Sunds Møbler
Sundsvej . Sunds . Tlf. 97 14 17 00

Sunds Møbler
Sundsvej . Sunds . Tlf. 97 14 17 00

Savner du
duften af
nyklippet
græs? Vi
kender det godt – vinteren kan
være lang og til tider kold. Man
venter nu bare på at komme
ud og spille golf. Vi havde alle
håbet på at skulle ud og spille
på parkbanen til påske, men
det forhindrede Kong Vinter.
Da alle troede, at vi ingen sne
skulle have i år, væltede det
bare ned og ødelagde chancerne for påskegolf.
Som noget nyt i år, har vi
kontaktet Trehøje og Åskovs
kaninafdeling, for at høre om
de var interesseret i at spille
med kaninerne fra Herning.
Der kom positive tilbagemeldinger, og der arbejdes nu på
at få detaljerne på plads. Jør-

gen Munk kommer også i år
og fortæller om regler m.m.
Som oplyst ved vores afslutning i 2007, så har Solvejg
og Egon Østergaard valgt at
stoppe. Nye i udvalget er Bente og Peter Sejling samt Ella
Tolstrup og Erik Dinesen.
Første kaninmatch er torsdag
den 17. april, og allerede nu
kan vi oplyse, at vores afslutning bliver lørdag den 20.
september. Efter hver match
mødes man i restauranten,
hvor man hygger sig sammen
med den gruppe, man har spillet med. Inden matchen vil der
blive hængt en bestillingsliste
op ved matchrummet, hvis
man ønsker at spise bagefter.
Al tilmelding til kaninmatcher
foregår over golfbox, og der
spilles fra grønne teesteder.
Vi fra kaninudvalget glæder
os til at byde de ”gamle” og
nye kaniner samt alle vores
friske og villige markører velkommen.
På gensyn

Seniordamer
Det er forår, og vi har længe
glædet os til at komme i gang
med golfspillet.
Har du lyst til at være med hos
seniordamerne, er du meget
velkommen!
Klubben er for kvindelige medlemmer af Herning Golfklub,
som fylder 50 år i indeværende kalenderår eller er ældre og har banetilladelse. Der
er sammensat et varieret og
spændende program for den
kommende sæson.
Vi har mange torsdagsturneringer for damer, men vi samarbejder også med seniorher-

rerne om forskellige turneringer hjemme, såvel som ude på
andre baner.
Under seniordamernes hjemmeside finder du en plan over
sæsonens aktiviteter, og du
kan også her læse om klubbens visioner.
Hos os er golfspillet meget højt
prioriteret, men vi lægger også
stor vægt på det hyggelige og
sociale samvær efter spillet.
Vi glæder os til at se rigtig
mange deltagere i den kommende sæson!
Velkommen hos seniordamerne!
Marie Damgaard
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Regn ... Regn ... og atter regn
JØRN
BALLISAGER

Seniorherrer

Vi kan snart vejrudsigten udenad.
Nogle dage med
blæst og regn er
den store variation. Så det har igen været
en ”vintersæson”, som bød på lidt af
hvert.

Vintersæsonen
Seniorherrer forsøger som vanlig at gennemføre en turnering hver torsdag.
Vi har enkelte gange flyttet spillet til
enten Brande eller Åskov, men ellers har
vi spillet banen, som den nu er. Ofte har
der været brug for gummistøvler eller
fiskestang, hvis man vil have sin bold
med fra ”søerne” på fairway. På trods af
disse forhold ligger vi på en deltagelse
på 25-30 hver torsdag. Vi glæder os til, at
gravearbejdet starter, så vi måske kan få
en bedre bane.

Sommerprogram
Vores sommerprogram indeholder som
de sidste par år forskellige turneringer
hjemme og med besøg på andre baner.
D. 14. august vil vi besøge den nye bane
Skærbæk Mølle, som ligger ved Ølgod.

Samarbejde med
seniordamer
I den kommende sæson udbygger vores

samarbejde med seniordamer på to områder. For det første har vi åbningsturnering sammen d. 24. april og for det andet
starter alle seniorer ud kl. 9.00 fra 1. maj.
Seniordamer på hullerne 1+18+17 og
seniorherrer på hullerne 10+11+12+13
og evt. 9 + 14. Så udnyttes banen bedre
og ægtepar kan køre sammen til og fra
klubben.
På de ”normale” torsdage er damer og
herrer opdelt i hver sin afdeling med egen
turnering og præmier m.v.

op og male det nye bagskur. Når sommersæsonen er slut, vil vi evaluere, om vi
har nået vores målsætning og derfra tage
afsæt til målbeskrivelsen for 09.

Visioner for senior-herrer

Vores mange aktiviteter kunne ikke lade
sig gøre uden støtte fra vore sponsorer.
Derfor skal der lyde en stor tak til Hammerum El, Nordea, Sydbank, Ide-møbler, og ikke mindst til vestjyskBANK og
Falk Lauritsen Rejser, der er sponsor for
vores gennemgående turnering på sommergreens.

Som de øvrige ”klubber i klubben” har
senior-herrer opstillet en række konkrete
målsætninger for den kommende sæson.
Den indeholder bl.a., at mindst 30 % af
vore medlemmer deltager i fællestræningen tilrettelagt af pro’en. Desuden plante
200 træer, sætte de sidste stærekasser

Platanvej 8 - 10 · 7400 Herning
Tlf. 96 42 11 00 · Grc.dk

Månedsbreve
Der udsendes månedsbreve til alle seniorherrer, som har oplyst deres mail. Har
man her på det sidste fået ændret sin mail
eller startet op med en ny, så giv besked
til Jørn B.

Sponsorer
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Skal dit afkast ramme plet hver gang?
Der er ﬂere måder at spare op på, afhængig af hvilken spiller du er. Er du den
forsigtige type, kan obligationer være en fornuftig investering med lav risiko.
Er du mere risikovillig og går efter hole-in-one, kan aktier i mange tilfælde
give et højere afkast. Hvilken strategi følger du? Velkommen i Handelsbanken
Herning City til en strategisnak med investeringschef Lars Stendorf. Du kan
også få fat på Lars på telefon 4456 2682 eller mail last07@handelsbanken.dk
eller eventuelt møde ham på golfbanen.

Østergade 2 / 7400 Herning / tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/herningcity

HERNING GOLF KLUB
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Velkommen tilbage…
NIELS
SKOVGAARD

få muligheden for at spille sammen med
andre end dem man måske normalt spiller med.

Onsdagsherrer

Tilmelding til
Onsdagsmatcher

Velkommen tilbage efter en lang
og meget våd vinterpause.
Vi håber efter denne lange våde vinter,
at de tiltag, der er igangsat i samarbejde
med Herning Kommune, vil betyde at
vi får løst vandproblemerne og kan få en
rigtig god bane, der uden problemer kan
spilles hele sæsonen ( året )
Vi starter sæsonen onsdag den 2. april
med 9 hullers gunstart kl. 16.00 samt
efterfølgende gule ærter i klubhuset.

Den kommende sæson
På generalforsamlingen den 26. okt. 2007
blev komiteen genvalgt.
Komiteen oplyste på generalforsamlingen, at det er sidste sæson, så der skal
vælges helt ny komite til september. Komiteen håber meget på at nogle yngre
kræfter vil være intereseret og begynde at
hjælpe til efter sommerferien. Det vil lette
overtagelsen meget, at den nye komite
har fået indsigt i hvordan man sætter
matcher op i ”golbox” og hvordan man
redigerer vores hjemmeside etc.
Vi spiller fortsat i to grupper, hvor der
hver onsdag dystes om præmier samt
point til den gennemgående årsmatch.
Gruppe 1 er til og med 18 tildelte slag(ATS).
Gruppe 2 er så fra og med 19 ATS.
Gruppe 1 spiller flere slagspilsmatcher.
Dette fremgår allerede af matchkalenderen, som er offentliggjort på hjemmesiden. Husk derfor altid at checke matchkalenderen eller matchkonditionerne inden I
lægger ud.
Vi har i år indgået aftale med vor nye Pro
Jesper Kjeldsen, således at vi igen i år kan
benytte en præmie-bold af rimelig høj
kvalitet. Vi ønsker Jesper held og lykke
med sit nye job. Derudover vil vi gerne
takke vore sponsorer Bravo Tours, Sydbank og Designa for velvillig støtte.
Der vil i denne sæson kun være muligt
for at tilmelde et hold til sæsonstarten og

årsafslutningen. Til de øvrige månedsafslutninger er der individuel tilmelding.
Første tællende match er den 9. April. De
tællende matcher fortsætter til og med
den sidste onsdag i september ( d. 24-09
). Der er dog ingen officielle onsdagsmatcher i juli måned. Derudover skal vi
naturligvis også på den Herretur som i
år er planlagt til fredag den 6. juni - turen
går i år til Harrevig Golfklub. Det plejer
at være en rigtig hyggelig og festlig dag
så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi afholder selvfølgelig også i år månedsafslutninger den sidste onsdag i h.h.v.
april, maj, juni, august og september.
Der er gunstart kl. 16.00 med spisning
kl. 21.00
I den forbindelse i glæder os til at skulle
byde velkommen til Klaus og Christina,
som har overtaget restauranten. Vi håber
på et godt samarbejde i den kommende
sæson og vil her opfordre alle Onsdagsherrene til at støtte op om restauranten.
Månedsafslutningerne plejer at være
nogle rigtig hyggelige eftermiddage +
aftener, hvor både nye og "gamle" onsdagsherrer har chancen for at deltage
i det kammeratlige samvær samt for at

Som sidste år sker tilmelding til både
almindelige onsdage og månedsafslutninger udelukkende via Golfklubbens
IT-baserede tilmeldings- og turneringssystem; Golfbox.
Tilmelding til almindelige onsdage sker
som tidsbestilling i golfbox. Fem dage før
kommende onsdag d.v.s. fredag kl. 00.00
lukkes der op for booking af starttid.
Tilmelding til månedsafslutningerne med
gunstart sker via turneringssystemet i
Golfbox, fuldstændig som til en almindelig klubmatch. Startlisten vil også være
på Golfbox. I kan få adgang til Golfbox
både via info-standeren i klubhuset - hvor
DGU-kortet køres igennem kortlæseren
- samt via internettet. En detaljeret vejledning og retningslinier for brug af
Golfbox hos Onsdagsherrerne kan I finde
på Onsdagsherrenes hjemmeside.

Hjemmeside
Som sidste år vil hjemmesiden fortsat
være den primære informationskilde
vedrørende Onsdagsherrerne. På hjemmesiden informeres der løbende om
nyheder, resultater, stillingen i årsmatchen, matchinformation til kommende
onsdag, vejledning til tidsbestilling etc.
Derudover kan man også få information
omkring pointsystemet, vedtægter og
matchkonditioner. Til slut finder I også
en komplet matchkalender for onsdagsherrernes sæson, som kan fremkaldes og
udskrives via hjemmesiden. Vi anbefaler
derfor, at alle onsdagsherrer kigger forbi
på hjemmesiden, inden I skal ud og spille
onsdagsmatch. Alt dette og meget mere
vil vi fortælle jer om, når vi mødes til
sæsonstarten 11. april over en gang gule
ærter med flæsk og brændevin. Derfor vil
vi opfordre til, at så mange som muligt tilmelder sig dette hyggelige arrangement.
Vi ønsker jer alle en god sæson.
Med venlig hilsen og på gensyn
Onsdagskomiteen
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X-factor er ovre!!!
Martin fra Ørum
vandt!!!! Var han den
rigtige vinder????
Var det god eller dårlig smag????
Hvad var formålet med konceptet????
Hvad vil det sige at have ”x-factor”
Skal man have et ”X-factor-gen” for at
blive en god golfspiller???
Skal man være naturelsker? Skal man
have et konkurrence-gen? Skal man…..?
TÆNK!!!!
For første gang i verdenshistorien bor
flere mennesker inde i byen end ude på
landet.
HERNING er inde i en rivende udvidelse.
Hvert et ledigt, åbent område i byen bebygges med høje bygninger! Hvor er oaserne?
Nu kører vi på motorvej – forbi Bauhaus
for at komme på Golfbanen – dejlig let!!
Gad vide, hvor længe Golfbanen får lov at
blive liggende, som den smukke oase, den
er – for såvel byens borgere som golfspil-

TIRSDAGSDAMER

lere. Futopia er på vej… 45 hullers golfmekka….fremskridt eller afvikling af en
GOLFKLUB. Meningerne er helt sikkert
delte. Det bliver spændende at følge projektet!!!! Vores grønne Golf-oase har dog et
problem- VAND og atter VAND….
TÆNK!!!!
Naturen tager ikke hensyn til banens
placering på et engareal – bestyrelsen
kæmper en ulige kamp – forsøger at skabe
udvikling med visioner, tiltag osv.
Det bliver spændende at følge naturens
gang på banen. Vi håber virkelig på, at
banen bliver spilbar!!! -

Allerede 4 timer
ekstra dagslys
– Men foråret er på vej – i skrivende stund
har vi allerede fået ca. 4 timer ekstra dagslys i forhold til december 07, hvor mørket
virkelig herskede over Danmark, og hvor
golfkøllerne – for mange af os – var stillet

vi støtter spor ten og kulturen

CANON BUSINESS CENTER MIDTJYLLAND
PARTNER HERNING A/S
Golfvej 12, Herning
Tlf. 70 10 36 66
www.partner-herning.dk
mail@partner-herning.dk

så langt ind i skabet , at vi kun sjældent
fik øje på dem og begyndte at længes mod
grønne golfbaner, fantastiske slag og godt
socialt samvær.
Nu er det imidlertid tid til at få vasket
køllerne, gennemgået udstyret , pudset
skoene og få strøget poloerne – golfsæsonen står på lur lige om hjørnet. Er det
ikke herligt?? Derfor vil vi gerne byde velkommen til sæsonen med Åbningsmatch
tirsdag d. 7. april med efterfølgende middag, hvor Proshoppen er sponsor, og hvor
nyeste mode inden for golfbeklædning vil
blive præsenteret.
Vi håber at se såvel ”gamle” som nye
piger. Denne aften vil sæsonens program,
samt de nye handicapregler blive gennemgået – se også vores hjemmeside.
Månedsmatcherne finder som altid sted
den 1. tirsdag i hver måned med fælles
start kl. 16.00. Al tilmelding foregår over
Golf-box – også de almindelige tirsdage.
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Atter i år vil vi kåre ”årets spiller”, ”årets
bedste score” og ”årets birdiest” samt uddele den smukke vandrepokal til de piger,
som laver ”hole in one”.

Tirsdag møde på
en mandag

Bare klik dig ind på en ledig plads.. Ved
månedsmatcherne vil vi atter i år præmiere birdies, hvorfor I skal registrere disse
på scorekortene.
I år spiller vi bymatch i Holstebro d.

17.06 og får besøg af Ikast hjemme d. 26.
august. Ligeledes deltager vi, traditionen
tro, i Kræftens Bekæmpelses PINK-CUP
d. 6.juni, og sommerudflugten går i år til
Skærbæk Mølle d. 1. juli.

SmallWorld ®

Mange piger har været usikre på, hvordan
man kommer til at spille med i Tirsdagsdamerne. Dette vil vi gerne fortælle om,
mandag d. 28. april kl. 19,00 i Golfklubbens restaurant, hvor vi byder indenfor
til et glas vin.
Vi har været i Klubbens arkiv og rundsendt invitationer til de piger, som endnu
ikke spiller Tirsdagsdamer, så vi håber,
at rigtig mange dukker op denne aften.
Vi glæder os til at fortælle om vores
hyggelige ”klub i klubben” for alle piger i Herning Golfklub. Vi opfordrer alle
til at holde øje med vores hjemmeside.
Vi glæder os til en sjov og udbytterig
sæson og ser frem til, at vejret nu snart
tillader golfspil på rigtigt grønt og velklippet græs – i poloshirt, korte shorts,
solcreme og cap.
Hilsen Ulla Ørum-Petersen

Stort tænkt. Praktisk udført. SmallWorld®.

Få 5 kokkehuer på 5 kvadratmeter

kvik.dk

14.208,-

Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel
og greb og ekskl. hvidevarer og belysning. Bordpladen koster yderligere
4.625,- ekskl. vask og armatur.

ALLE HAR RET TIL ET FEDT KØKKEN
SILKEBORGVEJ 80 . HERNING . TLF. 97 22 22 02
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Kaninafslutning fra sidste år
KNUD
PILGAARD

Kaninudvalget

Vi har i årets løb
spillet 19 matcher,
som har været afviklet på både tør
og våd bane, ja
endda en meget våd bane. Vi må håbe,
at bestyrelsen får lavet en aftale med
kommunen om en ny grøft, så vi kan
undgå, at vores bane står under vand
til næste år. Midt i maj gik vi over til at
spille fra grønne teesteder. Det bevirkede,
at alle der lå over 54 i hcp., blev rettet
ned til hcp. 54. Det vil sige 46 slag for
mændene og 54 slag for damerne. Der
har kun været positiv tilkendegivelse af
denne beslutning. Fra 1. september gik
vi over til at al tilmelding til kaninmatcher skulle foregå over golfbox. Efter
lidt småproblemer i starten, fungerer det
optimalt. Det er meget nemmere at lave

Resultater
Torsdag den 23. august
Gruppe I: hcp. 49-54
1. Peter Dalsgaard .............................. 24 pt.
2. Michael Jensen................................. 21 pt.
3. Inge Marie Jensen........................... 21 pt.
Gruppe II: hcp. 37-48
1. Ketty Nørgaard ............................... 22 pt.
2. Erik D. Knudsen ............................. 22 pt.
3. Kurt Odgaard .................................. 20 pt.
Nærmest fl aget:
Hul 3 Peter Dalsgaard 0,00 m.
Hul 6 Birthe Ibsen 2,25 m (begge i 2
slag). Hul 10 Tina Lykke 3,94 m (1 slag).
Hul 12 ingen
Torsdag den 30. august
Gruppe I: hcp. 49-54
1. Michael Jensen................................. 26 pt.
2. Helle Sørensen ................................. 20 pt.

matchen på denne måde. I år har vi fået
40 nye kaniner fra begynderudvalget, og
som sædvanligt har begynderudvalget
sørget for, at de alle er godt skolet, inden
de sender dem videre.
En stor tak til Michael Handberg for det
gode samarbejde vi har haft i årets løb.
Lørdag den 22. september holdt vi vores
afslutningsmatch, og på denne dag var
vejret bare perfekt. Efter en hyggelig

3. Jytte Nielsen ..................................... 18 pt.
Gruppe II: hcp. 37-48
1. Githa H. Hansen.............................. 21 pt.
2. Peter Dalsgaard .............................. 19 pt.
Nærmest fl aget:
Hul 3 Githa H. Hansen 1,73 m (1 slag).
Hul 6 Michael Jensen 4,23 m.
Hul 10 ingen. Hul 12 Ellen Odgaard
4,73 m (begge i 2 slag).
Torsdag den 6. september
Gruppe I: hcp. 49-54
1. Michael Jensen................................. 23 pt.
2. Judith Skelkjær................................ 20 pt.
3. Kirsten Hauberg-Lund.................. 20 pt.
Gruppe II: hcp. 37-48
1. Erik D. Knudsen ............................. 22 pt.
2. Pernille Grønkjær ........................... 18 pt.
3. Frode Kirkegaard ............................17 pt.
Nærmest fl aget:
Hul 3 Bente Heldgaard 0,55 m.

eftermiddag på banen, holdt vi fest med
dejlig mad fra restauranten, og bagefter
var der dans. Indimellem blev der delt
præmier ud til de ”heldige”. Som sædvanlig var der en god stemning og deltagerne
hyggede sig sammen.
Igen i år har vi fået støtte af div. sponsorer: Golf Shoppen Ikast, Handelsbanken
Fredhøj afd., Kongrescenter, Lauré Strik,
Camillas Hudpleje, Vogue, Unimerco, Swedor, Kirsten Mølsted, Volvo, Cassøe, Sydbank og Designa. En stor tak til disse.
Vinder af matchen og årets kaniner blev
Githa H. Hansen og Victor Jensen.
Denne dag måtte vi desværre tage afsked
med et par fra udvalget, idet Solveig og
Egon Østergaard efter 5 år i udvalget
har besluttet sig for at stoppe. De har i
de 5 år ydet en meget stor indsats. Nye
i udvalget er Bente og Peter Sejling samt
Ella Tolstrup og Erik Dinesen.
Udvalget vil hermed gerne sige tak til
markører samt kaniner for denne sæson,
og på gensyn til næste år.

Hul 6 Bente Heldgaard 3,63 m.
Hul 10 Helle Sørensen 8,85 m. Hul 12
Kresten Vester 1,05 m alle i 2 slag.
Torsdag den 13. september
Gruppe I: hcp. 49-54
1. Hanne Kirkegaard ......................... 20 pt.
2. Kresten Vester ................................. 19 pt.
Gruppe II: hcp. 37-48
1. Frode Kirkegaard ........................... 25 pt.
2. Per Høj ............................................... 21 pt.
3. Hanne Jeppesen............................... 21 pt.
Nærmest fl aget:
Hul 3 Preben Laursen 8,15 m (1 slag).
Hul 6 Günther Moritz 1,41 m.
Hul 10 Cai Scheil 6,10 m (begge i 2 slag).
Hul 12 Jens Thomsen 6,77 m (1 slag).
Torsdag den 20. september
Gruppe I: hcp. 49-54
1. Cai Schell ........................................... 22 pt.
2. Kresten Vester ..................................16 pt.

Gruppe II: hcp. 37-48
1. Tina Lykke ........................................ 22 pt
2. Lis Frandsen .................................... 19 pt.
3. Anne Mette Johannesen ............... 18 pt.
Nærmest fl aget:
Hul 3 ingen. Hul 6 Leif Voetmann 3,00
m (1 slag). Hul 10 ingen. Hul 12 ingen.
Lørdag den 22. september
Kaninafslutning
1. Githa Hansen / Victor Jensen ..... 38 pt.
2. Birgit Thomsen / Keld Skov ....... 36 pt.
3. Susanne S. Kjeldsen /
Tommy B. Jensen ................................ 35 pt.
4. Helle Sørensen / Peter Sejling..... 35 pt.
Nærmest fl aget:
Hul 3 Viggo D. Sørensen 2,19 m.
Hul 6 Githa H. Hansen 3,47 m.
Hul 10 Klaus Holmgaard 2,94 m.
Hul 12 ingen (alle i 1 slag).
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Flaget er hejst og
Golfrestauranten er åben...
Vi vil gerne benytte lejligheden til at
sige mange tak for den varme og positive
velkomst, vi har fået fra klubben og dens
medlemmer.
Vi er meget glade for at være her og
glæder os til, at servicere Jer igennem en
forhåbentlig god, varm og tør sæson.
Som nogen af Jer nok har lagt mærke
til, har vi fået hejst et lille flag ude på
terrassen. Idéen er, at når flaget er ude,
er der åbent, og når flaget er inde, er vi
gået hjem. På denne måde undgår man at
komme til en lukket dør.
Husk – Golfrestauranten i Herning Golf
Klub er Jeres restaurant. Derfor vil vi
altid gerne høre fra Jer, hvis I har nogle
sjove idéer eller spændende forslag til nye
menuer.
Vi ønsker jer alle en rigtig god golfsæson.

v50

skal vi ses?

LIFE IS BETTER LIVED TOGETHER

Volvo v50 1,6 life fra kr. 307.920,Volvo v50 1,6D life fra kr. 339.998,-

VOLVO V50 LIFE klæder dig på med kompakt køreglæde og et indbydende
design. Den fås også med en bomstærk 1,6 liters diesel-maskine, der kører langt på
literen. Kom ned og prøv den. Kan også leveres som van, se mere på volvocars.dk
LIFE UDSTYR
• Fuldautomatisk klimaanlæg • Dalarö stof/TTec indtræk • Fartpilot • Informationscenter
• Ratfjernbetjening til radio • Make-up spejle med lys
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os

Partner Herning
Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

HTF

Øvrige sponsorer
Lauré Strikvarer A/S, Byggefirmaet Ove Just,
Camillas Hudpleje, Sand Spedition A/S,
Nykredit, Sydbank, Sunds Møbler,
Tøjeksperten, TDC, Vogue,
Aktiv Super, Charolais Kroen

Lev livet lettere - spil golf
Og endnu lettere
- få en BONUSboligkredit

www.bonusbanken.dk

HERNING GOLF KLUB
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Noget om tidsbestilling
Tidsbestilling er i både Herning Golf Klub
og alle andre klubber, der har indført tidsbestilling, en meget stor succes.
Det giver en meget større ro omkring udgang fra 1. tee og et meget bedre flow på
banen. Vi har stadigvæk på minuttal 15 og
45 de to boldrendetider i timen, som kun
kan bestilles på touchscreenstanderen i forgangen, mens alle andre tider kan bestilles
via GolfBox hjemmefra eller i klubben.
Bestilte tider skal bekræftes på touchscreenstanderen i forgangen tidligst 2 timer før
og senest 15 minutter før, ellers slettes den
bestilte tid automatisk.

Er der mange, der ikke
bekræfter deres tid og er
det et problem?

tee på den golfbane, de har lyst til. Derved
undgår de, at skulle møde op på den ønskede golfbane og lægge en bold i boldrenden
ved 1. tee og vente måske 2 timer på, at det
bliver deres tur til at slå ud.
Har man bestilt tid, skal tiden bekræftes
– så har man en ”billet” til 1. tee.
Har man bestilt tid, men ikke bekræftet
tiden, så bortfalder retten til 1. tee og alle
andre kan frit bruge denne tid.
Har man bestilt tid og alligevel ikke får
brug for den, så skal man slette sin tid
igen og derved give andre mulighed for at
bestille tiden.

Ikke bekræftede tider kan altså være fordi
spilleren ikke har behov for tiden eller fordi
spilleren er kommet for sent til at bekræfte.
Det sidste kan give ”slagsmål” på 1. tee om
retten til tiden og her taber spilleren, der
ikke har bekræftet sin tid.

Husk
Kun én spiller fra en bestilt tid behøver at
bekræfte. Det er tilladt at koble sig på en
bestilt tid og derved opnå fordelen af det
”4-bold tempo”, som er gældende i weekender på Herning Golf Klubs bane.

SUMMER IN THE CITY

Fra 1. maj 2007 og frem til d.d. er der 901
spillere (både medlemmer af Herning Golf
Klub og gæster) der ikke har bekræftet
1.841 bestilte tider i Herning Golf Klub.
Lidt statestik:
2 spillere havde mere end 9 ubekræftede tider
4 spillere havde mere end 8 ubekræftede tider
3 spillere havde mere end 7 ubekræftede tider
10 spillere havde mere end 6 ubekræftede tider
17 spillere havde mere end 5 ubekræftede tider
70 spillere havde mere end 4 ubekræftede tider
125 spillere havde mere end 3 ubekræftede tider
248 spillere havde mere end 2 ubekræftede tider
VÆRDI AF SOLGLAS:

426 spillere havde mere end 1 ubekræftet tid

498,1.598,-

657 spillere var medlem af Herning Golf Klub

FOR ENKELTSTYRKE +/-6

244 spillere var gæster fra andre klubber

Samtidigt er der 110 medlemmer af Herning Golf Klub, der ikke har bekræftet
deres 158 bestilte tider i andre klubber.
Vi overvejer sanktioner, som de har i andre
klubber overfor medlemmer, der ikke bekræfter deres bestilte tid.

FOR FLERSTYRKE +/-6

KØB EN KOMPLET MÆRKEVAREBRILLE OG FÅ SOLGLAS I DIN STYRKE OVENI
Kast dig ud i bylivet med de nye brillekollektioner fra bl.a. Dior, Gucci, Hugo Boss,Armani og Sand. Netop
nu får et par solglas i din styrke oveni, når du køber en komplet mærkevarebrille.

Hvorfor er det så vigtigt,
at bekræfte bestilte tider?
Golfspillere i hele Danmark har fået mulighed for at sidde hjemme i sofaen og
planlægge deres golf ved at bestille tid på 1.

Proﬁl Optik Wichmann · Bredgade 22 · Tlf. 97 12 20 88
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Min hverdag som collegespiller i Atlanta, USA
For nye medlemmer og andre der ikke
ved hvem jeg er, så er mit navn Cathrine
Orloff Madsen og jeg har været en del af
Herning golfklubs elite i over 6 år.
Jeg var med på holdet, som førte Herning
golfklubs damehold fra Danmarksserien
til elite divisionen på bare 5 år, hvor vi
rundede af med bronze medaljer. Derudover har jeg spillet
på det dan-

ske junior- og senioramatør landshold,
hvor jeg har haft mulighed for at dyste
mod de bedste fra Europa i internationale
turneringer.
I vinteren 2006 gik jeg så og tænkte lidt
over, hvad jeg skulle foretage mig i fremtiden da jeg næsten var færdig med 3G på
gymnasiet i Ikast.
Videregående uddannelse eller golf? Som
mange sikkert ved valgte jeg at satse

ÅBNINGSTIDER:
MAN-FRE 10-17.30
LØR
10-13.00

TJELEVEJ 28C · TJØRRING
7400 HERNING · TLF. 97 21 44 47

på golfen da jeg blev tilbudt et delvist
Scholarship på Georgia State University
i Atlanta.
Uden nogensinde at have været i USA,
pakkede jeg kufferten og drog ”over there” i august 2006. Nu skriver vi januar
2008 og jeg befinder mig stadigvæk i
Atlanta, hvor vi har det privilegium at
spille på sommergreens året rundt.
Min hverdag er et tæt pakket program

HERNING GOLF KLUB

KLUB NYT
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med en kombination af golf og skole. Jeg
studerer marketing, så hver dag fra 8-12
står den på undervisning. Dernæst går
turen til golfbanen hvor vi træner indtil
solen går ned. Træningen består selvfølgelig af en teknisk del, men vi spiltræner
også utrolig meget.
Specielt spil på banen er jeg stor fan af.
Kombinationen med at prøve de tekniske
øvelser med coursemanagement, samtidig med at presset fra de andre tøser skal
håndteres, kan virkelig sætte én op. Når
træningen er forbi står den så på lektier,
afslapning og masser af hygge med de
andre sports folk.

Er jeg blevet bedre?
Mange har spurgt om jeg er blevet bedre
og svaret er lidt svært synes jeg. Det
kommer an på hvordan man definerer
succes – er det score eller teknisk. Jeg
har forbedret mig utrolig meget omkring
greenen, hvor jeg har lært nye slag. Derudover scorer jeg gennemsnitligt lavere
nu, end da jeg først kom herover. Så på de
to områder er det gået markant fremad.
Rent svingmæssigt kunne det nu godt
være bedre, men jeg kan score lavt med
det jeg har, så om køllen er lidt ”layed
off” på toppen, er ikke noget min college
coach går op i.

College golf er som et job
College golf er jo som et job. Vi bliver ”
betalt” via et scolarship og der skal ydes
når vi er ude til turneringer. Derfor går
Coach (vores træner) heller ikke ind og
ændrer store ting ved vores sving, da
dette kan resultere i at vi ikke er på toppen til næste turnering. Herovre er det
mere kortsigtet. Vi skal vinde i morgen!!!
Hvor jeg hjemme i Danmark har arbejdet

Poulsgade 20 · 7400 Herning

mere langsigtet. Svinget skal være så
godt og ”rigtigt” at vi kan vinde majors i
fremtiden. Nu er det selvfølgelig ikke kun
træning det går op i. Vi skal selvfølgelig
også ud og vinde trofæer. Vi spiller 5 turneringer pr semester (august – december),
hvor vi møder og spiller mod 15 andre college hold. Kun 5 spillere plus Coach rejser
med holdet og da vi er 7 spillere på holdet
er der kamp om pladserne, og der spilles
ofte kvalifikationer før holdet bliver sat.
Selvfølgelig vil ingen være én af dem, som
står og vinker når bussen kører.

Et internationalt hold
Vi er et internationalt hold med spillere
fra Sydafrika, Tyskland, England, USA
og selvfølgelig Danmark. Jeg har spillet
samtlige turneringer indtil nu, hvilket
simpelthen var over alle mine forventninger. I efteråret 07 sluttede jeg alle
turneringer i top 20 individuelt ud af de

omkring 100 spillere til start og mit score
gennemsnit var 75,35.
Bedste resultat var en 4 plads i Augusta
men generelt var det bare et SUPER
semester. Så forhåbentlig bliver foråret
08 lige så godt. Vi spiller som et hold når
vi er ude og de 4 bedste scores tæller til
holdplaceringen. Holdet var ikke ude af
top 5 i efteråret med 2 andenpladser og
en første plads, hvilket pt. har givet os en
rangering som nummer 31 i hele USA.
I dette semester går turen til Pinehurst
(NC), Gainsville (FL), Atlanta (GA), Miami (FL) og dernæst er der conferense,
regionals og nationals hvilket fungerer
som en shoot out konkurrence.
Men det var lidt om min hverdag på
den anden side af Atlanten. Håber at I
alle må få en super start på sæsonen med
grøn græs, nyt handicap og masser af
sol. Vi ses igen ude i klubben til sommer.
Cathrine
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Om at
lukke
igennem...

)NDUSTRIVEJ .ORD  q "IRK
 (ERNING

Det at lukke igennem er som regel problemløst.
Flinke som vi jo er (vi har fået en god kanin-opdragelse), lukker vi en enkelt bold
igennem. Trukket godt ud i siderne af banen, hørte vi råbet, ser bolden – beskytter
os så godt vi kan – bolden rammer blødt.
Én råber omgående HOLE IN ONE…!

4LF  
4ILKNYTTET 2EVISOR'RUPPEN $ANMARK

WWWPARTNER REVISIONDK

Helge Gammelmark

Vi støtter
Herning
Golf Klub
Gør det muligt

nordea.dk
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Oprydningsdag med forhindringer
Der var en rigtig god tilslutning til oprydningsdagen, men banen tålte ikke nogen form for trafik,
derfor aflysningen. Karsten og andre gode folk
havde lovet sommergreen, og sådan blev det.
Der var bestilt bus og lavet aftale med Åskov Golfklub, turneringen stod Jesper og Randi for. Hjemme
havde Klaus og Christina travlt med at lave dejlig
mad til deltagerne.
Selvom det var noget andet vi havde håbet på, blev
det en rigtig god dag. HUSK vi skylder lidt opryd-

ning. Folk fra seniorafdelingen (generalen og Co.) satte flethegn op
ved klubhuset, så Klaus har fået et aflukke til flasker og affald.
Helge Gammelmark
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Royal Unibrew Regionsgolf
Hvad er Royal Unibrew Golf og hvem
kan spille med eller er det et lukket
hold for særligt udvalgte? Det er en
holdturnering, der spilles i fire rækker,
hvor man spiller gratis mod klubber i
nærheden. Der er fri tilmelding for alle,
der har lyst til at prøve kræfter med at
spille hulspil over 18 huller uden handicap og hvert hold spiller 1 damesingle, 3
herresingler og i mixed foursome. Holdet
ledes af en kaptajn, som forestår alt det
praktiske og som også udtager holdet til
de enkelte kampe ud fra de tilmeldinger,
der er kommet. Vi har ligesom tidligere
år tilmeldt hold i alle fire rækker:
A-rækken:
Laveste hcp: Herre 4,5 – dame 8,0
Holdkaptajn Jørn Johannessen
B-rækken:
Laveste hcp: Herre 11,5 – dame 15,0
Holdkaptajn Michael Reimers

C-rækken:
Laveste hcp: Herre 19,5 – dame 23,0
D-rækken:
Laveste hcp: Herre 24,5 – dame 28,0
Tilmeldingslister hænger på opslagstavlen i klubhuset.

Jysk-Fynsk holdturnering
– for senior- og veteranhold
Vi har i år som noget nyt tilmeldt et
hold i veteran rækken og Flemming
Wadim har påtaget sig ansvaret som
holdkaptajn.
Det er en holdturnering, der spilles i
fire rækker, hvor man spiller gratis mod
klubber i nærheden.
Der er fri tilmelding for alle, der har lyst
til at prøve kræfter med at spille hulspil
og hvert hold spiller 1 damesingle, 3 herresingler og i mixed foursome.

ADVOKATFIRMAET CLAUS KIÆR
ADVOKAT

CLAUS KIÆR
AUKTIONSLEDER
E-MAIL:

LAWCARE@MAIL.DK

TLF. 9712 8600
MØLLEGADE 1C

Andersen & Leidorf A/S
BRYGGERGÅRDEN • BREDGADE 15
7400 HERNING • TELEFON 97 21 20 22

IF YOU CAN’T DECIDE WHICH
COLOUR YOU WANT
DON’T BLAME US
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Ny regelbog og vigtige
ændringer i reglerne!
Hvert fjerde år udgiver ”Royal & Ancient”
i St. Andrews i Scotland en ny regelbog,
som nu også er udkommet på dansk. Den
indeholder nogle regelændringer, hvoraf
følgende er de vigtigste:

Tilladelse til at identificere
en bold i en hazzard
Tidligere var det ikke tilladt at løfte en bold i
en hazzard (bunker eller vandhazzard) for at
identificere den, og man fik ingen straf for at
spille en forkert bold i en hazzard. Det er nu
ændret, så den samme regel gælder i hazzard
og på resten af banen. Efter at have meddelt,
at man vil identificere sin bold, skal bolden
markeres, og du kan derefter identificere
den. Du får straf efter regel 15-3 (tab af hul
i hulspil eller 2 straffeslag i slagspil), hvis du
spiller en forkert bold i en hazzard.

Tilladelse til at flytte en
flagstang, som er taget
ud af hullet
Nu har en flagstang, som er taget ud af

hullet og lagt på green, samme status som
en passet. Det er nu tilladt at flytte den for
at undgå, at den rammes af en bold i bevægelse. Men hvis flagstangen rammes, får
du stadig straf efter regel 17-3. (tab af hul i
hulspil eller 2 straffeslag i slagspil).
Bold tabt eller out of bounds
Udtrykket ”rimeligt bevis” er ændret til ” en
kendsgerning eller så godt som sikkert”.

Færre straffeslag i nogle
specielle situationer
Indtil nu har du fået 2 straffeslag, hvis du
rammer dig selv eller din bag med din bold.
I hulspil har du tabt hullet. Hvis du er kommet til at bevæge din bold ved f.eks. sparke
til den i rough under søgning, har du fået 1
straffeslag.
Dette er nu ændret til at du får 1 straffeslag i
begge tilfælde – både i slagspil og hulspil.

Tydeliggørelse af etiketteregel om at lukke igennem
I den nye regelbog står der nu meget ty-

Men don’t want to look at naked men

deligt under ”Etikette”, hvornår man skal
lukke en hurtigere bold igennem.
”Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul,
men det er klart at gruppen bagved kan
spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende bold til at gå igennem”.
Det kan vist ikke siges tydeligere, så luk
igennem enten, hvis du har et tomt hul
foran dig eller, hvis gruppen bagved er
hurtigere end din bold.

Væsentlige ændringer
i handicapreglerne!
Den væsentligste ændring er, at flere kan få
reguleret handicap for kun 9 huller.
Tidligere var det kun spillere i handicapgruppe 6 (handicap 37 og derover), der
kunne få reguleret handicap på 9 huller.
Dette er nu udvidet, så der kan reguleres
handicap for 9 huller i gruppe 4, 5 og 6
(handicap ned til 18,4). 9-huls scoren tillægges 18 point og det udgør den samlede
stablefordscore.
Bemærk: 9-huls runder tæller kun, hvis der
kun er spillet 9 huller. Det betyder, at man
kan ikke spille 18 huller og nøjes med at
aflevere for de bedste 9 huller eller aflevere
for 9 huller forni og 9 huller bagni.
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vestjyskBANK Herning

”Ta’ os fordi vi er i
øjenhøjde”

70 22 00 82
www.lmvagt.dk

www.vestjyskbank.dk/herning

Dalgasgade 29 B · Herning · Tlf 96 63 25 00

Sandvigvej 1,
7400 Herning
Tlf: 9627 7500

Solidt engagement

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK

(4( +++%.&/25- (%2.).'
%NGDAHLSVEJ #   (ERNING
4LF  

Kaj Munks Vej 4 · 7400 Herning
Tlf. 96 26 40 00
her@dahllaw.dk · www.dahllaw.dk

Skolegade 1 – 7400 Herning
Tlf. 97 12 54 44
www.hotelcorona.dk
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OPSLAGSTAVLEN
S E K R E TA R I AT E T I N F O R M E R E R

Bagskabe

Udlejningsbiler

Vi har i øjeblikket ledige bagskabe, så
alle, der ønsker bagskabe, kan få et bagskab – hvis vi kan få ønsker og behov til
at stemme sammen for enkelt-, dobbeltog elskabe, oppe eller nede.
Vi har også ledige skoskabe i både kælder, dameomklædning og herreomklædning.
Bagrum og kælder låses af vægteren ved
rundering om aftenen og åbnes af det
første medlem, der har behov for sin bag
om morgenen. Skal du bruge en nøgle, så
kan den købes i sekretariatet.

Vi har to udlejningsbiler, som vi lejer ud
til medlemmer og gæster. Prisen for at
leje en bil vil være kr. 200,- for 18 huller
og det aftales i Pro Shoppen.
Der vil også være mulighed for at lave
en lejeaftale for 10 gange til kr. 1.600,-,
hvor der kan foretages reservation for op
til 10 gange.

Bagmærker
Vi har den 16. april udsendt bagmærker,
træningskuponer og turneringskalender
til alle medlemmer, der havde betalt deres kontingent.
Alle medlemmer, der ikke havde betalt,
har fået tilsendt en rykker med betalingsfrist 31. marts 2008. Hvis man ikke overholder denne betalingsfrist, mister man
sin lokale og nationale spilleret samt sit
skab. Den 15. april udsendes 2. rykker og
den 15. maj slettes de medlemmer, der på
det tidspunkt ikke har betalt kontingent
for sæson 2008.
Man kan gøre både sig selv og klubben
en stor tjeneste, hvis man tilmelder sig
betalings-service eller senest 31. december meddeler sekretariatet, at man ikke
længere ønskede at være medlem af Herning Golf Klub.

Fællestræning
Vi har genindført fællestræning i Herning Golf Klub hver søndag kl. 10.00
– 11.00.
Hvad er fællestræning?
Det er åben træning for alle medlemmer,
som ikke modtager træning i junior- eller
eliteregi. Vores træner vil være til stede
på driving range og give træning til de
medlemmer, der møder op, og der skal
ikke afregnes med træningskuponer. De
medlemmer, der er til stede bestemmer
indholdet af træningen – så mød op søndag formiddag på driving range.

GolfBox – Ret profil
Når du har ”logget” dig på GolfBox kan
du selv rette forskellige oplysninger. Her
har du mulighed for at ændre/tilføje
adresse, telefonnummer, e-mail adresse.

Golfhæftet
Herning Golf Klub har tilsluttet sig
”Golfhäftet”, som er et svensk tiltag.
Golfhäftet giver mulighed for at spille
216 baner i Sverige, Danmark og Tyskland til halv greenfee (første gang). Man
køber Golfhäftet for kr. 400,- direkte på
www.golfhaftet.dk.
Hver gang et medlem af Herning Golf
Klub køber Golfhäftet går der kr. 40,- til
juniorafdelingen i Herning Golf Klub.

Ordensregler

·
·
··
·
··
··
·
·
·
·

Gyldigt medlemsbevis/greenfeebillet
skal bæres synligt ved spil på banen.
Anvisninger givet af Baneservice
SKAL følges.
Tidsbestilling SKAL respekteres.
Banepersonalet har ubetinget
fortrinsret på banen.
Det er spillerens pligt at udvise
den fornødne omsorg for banen:
Lægge turf på plads
Rette nedslagsmærker op
Rive i bunkers
Max. spilletid for en ”4 bold” er 4
timer og 4 minutter. Vær klar til at
slå, når det er din tur, og vink
hurtigere bolde igennem.
Der spilles i ”4 bold” tempo lørdage,
søndage og helligdage.
Det er ikke tilladt at starte på hul 10
lørdage, søndage og helligdage mellem 09.00 og 19.00 og aldrig på
hverdage, hvis der er spillere på hul 9.
Spillere, der starter på hul 10,
har ingen rettigheder.
Hunde må gerne medtages på banen,
men de SKAL være i snor. Det gælder
naturligvis på hele banen.

Bridgeklubben EAGLE
Herning Golfklub
Tirsdag d. 30. september 2008 starter et nyt begynderkursus
i bridge i Bridgeklubben Eagle.
På den første kursusaften fastlægges, hvilke datoer man
mødes, og herefter er der krav om 100% fremmøde.
Kursusaften er tirsdag.
Minimum 16 deltagere - maksimum 22 deltagere
Der vil senere fremkomme flere oplysninger
om kursusafgift og tilmeldingsskema.
På begynderholdets vegne
Jørn Ballisager
Tlf. 97 12 55 82
Mail: bjb@kabelmail.dk

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

DANMARKS STØRSTE
CHARTERREJSEARRANGØR
PÅ GOLF
GOLFGRUPPER
Er I 15 eller 60 personer med lidenskab for og glæde ved golfsporten - og vil I have
skræddersyet jeres rejse med starttider, hoteller, pensionsform og meget mere, så kontakt vores gruppedivision.

INDIVIDUEL GOLFFERIE
Du kan selv vælge, hvordan din golfferie skal sammensættes. Du bestemmer selv, hvilke baner du vil spille på, men du kan også vælge én af vores faste golfpakker. Vælger du
én af golfpakkerne, er der ofte også penge at spare. Uanset om du selv sammensætter
dit program eller køber én af golfpakkerne, så får du i behørig tid inden afrejsen en
bekræftelse på de reserverede starttider.

29. april Tyrkiet

Papillon Belvil m/all inklusive inkl. 3 x golf
(2 x TAT og 1 x National), transfer og golfbag .................... 4.450

8. maj

Azorerne Marina Atlantico m/morgenmad og havudsigt inkl.
3 x golf (2 x Azalea og 1 x Cedars), transfer og golfbag .... 4.950

10. maj

Mallorca

Bahia Palma Nova m/halvpension og havudsigt
inkl. 3 x luksusgolf (Son Vida, Son Muntaner,
og Son Quint), transfer og golfbag .......................................... 5.450

Ovenstående priser er ved to personer i dobbeltværelse - der vil forekomme tillæg for eneværelse.

Dalgas Plads 16, 7400 Herning
Farvergade 4, 1463 Kbh. K
Golfafdelingen: 96 27 38 38
Gruppedivisionen: 96 27 37 77
Chartersalg: 70 10 10 77
WWW.BRAVOGOLF.DK

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: VILLADSEN

På www.bravogolf.dk kan du se en lang række tilbud - blandt andre:

