KLUB NYT

herning golf klub

Tusind tak
for fantastisk
godt
samarbejde
C.C. Contractor og deres team
af dygtige samarbejdspartnere
og håndværkere har gjort en
fantastisk indsats - og på trods
af drillerier fra sne og frost
holder tidsplanen, så vi alle
sammen kan få fornøjelse af
vort nye klubhus til den aftalte
tid. Se på midtersiderne, hvem
det er, du skal sende en venlig
tanke, når du sidder og nyder
livet i vore nye omgivelser.
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orventningens glæde er nogle gange
den største, siger man... men for en
gang skyld tror jeg det er omvendt. Vi
har "bøvlet" i nu snart to måneder med
støv, maling, maskiner og meget andet,
og dag for dag kunnet se forbedring på
forbedring. Håndværkerne har haft
svære kår, men hvor har de været dygtige og fleksible. Hurra for dem!
Jeg er sikker på at vi får et klubhus der
siger spar to til det meste. Det bliver så
flot og forhåbentlig kan vi få de nye lokaler til at svinge rigtig positivt, sammen
med cafe og klublokalet. Det nye lokale
har vi valgt at benævne restauranten,
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hvor det nu er
muligt at afholde private arrangementer, når blot det ikke falder sammen med de store matchdage. Har du
en begivenhed der skal fejres, så kig ind
eller ring. Jeg er sikker på at priserne
ikke afskrækker!
Den 1. april er vi klar til start, men om
banen også er det, er et spørgsmål som
kun Karsten Greenkeeper kan beslutte.
Under alle omstændigheder har vi dejlige menuer og masser af godt humør i
rigelige mængder - og vi vil gøre alt for
at leve op til vore gæsters forventninger.
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Klub NYT
Medlemsblad for Herning Golf klub.
Udkommer 5 gange årligt.
Oplag 1.150 stk.

Det har været
en meget meget
lang vinter, men nu...
HANS
BUNDGAARD

Formanden

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 medio maj. Deadline for
materiale er mandag den 26. april.
BESTYRELSE

Hans Bundgaard, fmd........ 97 21 49 94
Storåvej 22 ........................... 20 22 49 94
Carsten Jensen ................... 97 12 91 49
Østertoften 111
Carsten Bach ...................... 97 20 93 93
Nørretorp 8
Bjarne Stegger . .................. 31 58 11 58
Korsørvej 58
Jan Kjeldsen ........................ 97 21 02 91
Th. Nielsensgade 69 .......... 40 31 88 01
Kenn R. Christensen ......... 97 12 00 83
Knudmoseparken 19
Steen Pedersen.................... 97 21 59 18
Kousteupparken 25
HERNING GOLF KLUB

Sekretariatet ........................
Jørgen Munk,
forretningsfører ..................
Restaurant . ..........................
Træner-Proshop .................
www.herninggolfklub.dk
KLUB-SPONSORER

97 21 00 33
40 54 06 70
97 21 34 84
97 22 59 83

Her - medio - marts
er der stadig sne på
vores golfbane og
det har der været i
snart 3 måneder. Det er vist rigtig mange
år siden, at man slet ikke har kunnet
komme ud at spille til vintergreens på
vores bane eller en anden bane i det
Midtjyske i så lang en periode. Utålmodigheden er ved at brede sig hos de fleste
af os for at komme ud at svinge køller og
jern igen, men om et par uger går vi ind
i april og så må det snart kunne lykkes.
Det eneste golfbanen har kunnet bruges
til hen over vinteren, har været at løbe
på ski og det er der glædelig vis rigtig
mange, der har benyttet sig af.
Der har dog været stor aktivitet ude ved
banen hen over vinteren i forbindelse
med den aftalte udbygning af klubhuset. Efter den oprindelige tidsplan skulle
tilbygningen stå klar til ibrugtagning ca.
15. marts, men vi havde ikke lige taget
højde for, at det skulle blive en så lang og
kold vinter. Dette har ikke kunnet undgå
at forsinke og vanskeliggøre byggeriet
en del. Glædeligvis forventes arbejdet
kun at blive forsinket med godt 2 uger.
Det skyldes, at håndværkerne virkelig
har trodset kulden og bøvlet på med byg-

geriet trods de vanskelige betingelser.
Det har dog bekostet lidt ekstra penge
til midlertidige inddækninger og ekstra
opvarmning, for at byggeriet i det hele
taget har kunnet komme videre.
Renovering af ”kuplen” havde vi regnet
med kunne foretages i den sidste del af
marts, efter at de nye lokaler var taget
i brug, og at hele huset dermed kunne
være klar til ibrugtagning til påsken.
Nu må vi forvente at renoveringen først
er afsluttet efter påsken. Desuden vil
udbygningen af terrassen og den nye vaskeplads først blive udført efter påsken
på grund af frosten.
Hen over vinteren skulle greenkeeperne
og mandskab fra Herning Kommune
forbedre stierne mellem en del af hullerne, men dette arbejde har frosten også
forsinket. Efter forsinkelsen havde man
lige regnet med at arbejdet kunne gå i
gang 8. marts, men så kom der lige 20 cm
ekstra sne i dagene forinden, så arbejdet
er endnu ikke påbegyndt, men jeg håber
det er i fuld gang, når dette klubblad er
medlemmerne i hænde, samt at det er
lykkedes at få dræn renderne på driving
range dækket til igen.
Med håbet om at foråret snart vil slå rigtig igennem, så sommerbanen kan blive
åbnet, ønsker alle klubbens medlemmer
en rigtig god forestående golfsæson - på
en bane der for første gang i snart 3 år er
åben i fuld længde igen.
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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
Efter ombygningen af klubhuset, hvor
en række medlemmer måtte tømme deres
skab for at give plads til bygning af et
nyt bagrum, har vi nu bagskabe til alle
igen (man får automatisk et skab magen
til det skab, man havde), ligesom alle på
ventelisten kan få et bagskab.
Vi har også ledige skoskabe i både kælder,
dameomklædning og herreomklædning.
Bagrum og kælder låses af Dansikring
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.

Bagmærker
Vi har den 25. marts udsendt bagmærker,
træningskuponer og turneringskalender
til alle medlemmer, der havde betalt deres
kontingent rettidigt (alle andre må afhente deres bagmærker i sekretariatet).
Kontingentopkrævning er som tidligere
år udsendt medio januar med betalingsfrist senest den 31. januar. Første rykker
er udsendt den 15. februar med betalingsfrist den 28. februar. Alle medlemmer, der ikke havde betalt med udgangen
af februar måned, har fået tilsendt en 2.
rykker med betalingsfrist 19. marts. Hvis
man ikke overholder denne betalingsfrist,
mister man sin lokale og nationale spilleret samt sit bagskab. Den 1. april slettes
de medlemmer, der på det tidspunkt ikke
har betalt kontingent for sæson 2010 og
vil kun kunne blive genoprettet mod et
gebyr på kr. 300,-.

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 to boldrendetider i timen, på minuttal 15 og 45, 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.
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.
Den rigtig specielle situation opstår, når
en spiller møder frem i rigtig god tid og
bekræfter den bestilte tid men opdager,
at der er frit på 1. tee og går ud omgående - denne spiller optager på denne
måde to tider og forhindrer andre i at
komme ud og spille golf.
Det eneste rigtige store problem er de
mange 2-bolde, især i weekenden. Mange
tror, at før man hæfter sig på en allerede
bestilt bold, så skal man først kontakte
de spillere, der i forvejen er på bolden.
Det er ikke korrekt. Man kan roligt hæfte
sig på en bestilt bold, bekræfte tiden og
møde frem på 1. tee. Skulle de spillere,
der først havde bestilt tiden have
problemer med dette, er det dem, der har
et problem.
De spillere, der slår sig sammen på denne
måde opnår også fordelen af det ”4-bold
tempo”, som er gældende i weekender på
Herning Golf Klubs bane.

Driving Range
Vi har ændret åbningstiderne eller rettere
sagt lukketider, hvor der bliver foretaget
en grundig opsamling af træningsbolde
og efterfølgende klipning.
Tirsdag og fredag fra 12.00 til 14.00 er
driving range lukket og vi henstiller til
alle at man, af hensyn til personalet,
overholder lukningen af driving range.

Fællestræning
Vi fortsætter også i 2010 med fællestræning i hver søndag kl. 10.00 - 11.00.
Fællestræning - hvad er fællestræning?

Det er åben træning for alle medlemmer,
som ikke modtager træning i junior- eller
eliteregi. Vores trænere 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.

Golfbiler
Alle personer over 18 år, medlem af en
anerkendt golfklub og i besiddelse af
kørekort, kan leje en af Herning Golf
Klub´s golfbiler.
Medlemmer af Herning Golf Klub kan
opnå særlig tilladelse fra bestyrelsen til
anvendelse af egne golfbiler og lignende
på grundlag af lægeattesteret sygdom.
Vi har to udlejningsbiler, som vi lejer
ud til medlemmer og gæster. Prisen for
at leje en bil er kr. 200,- for 18 huller og
udlejningen foregår i Pro Shoppen. Der
vil også være mulighed for at lave en
lejeaftale for 10 gange til kr. 1.500,-, hvor
der kan foretages reservation for op til
10 gange.

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
Vi har ligesom i 2009 lavet aftale med
”Golfhäftet”, hvor du får mulighed for at
spille 290 baner i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland til halv greenfee (første
gang). Gå ind på www.golfhaftet.se, hvor
du kan se hvilke klubber, der er tilsluttet
ordningen og husk på, at allerede efter
din tredje greenfeerunde, har du sparet
de 450,- kr. på greenfee, som Golfhäftet
koster.
Gå ind på vores egen hjemmeside www.
herninggolfklub.dk/medlem/golfhäftet
og følg linket til bestilling af Golfhäftet.
På denne måde går der 6 % til juniorafdelingen hver gang et medlem af Her-
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ning Golf Klub køber et eksemplar af
Golfhäftet.

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.
Overtrædelse af Herning Golf Klubs ordensregler vil blive påtalt og indberettet
til ordens- og regeludvalget.

Royal Unibrew Golf
Hvad er Royal Unibrew Golf og hvem
kan spille med - 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 1 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: Bemærk nye hcpgrænser!
A-rækken:
Laveste hcp: herre 4,5 - dame 6,0
Holdkaptajn mangler endnu

B-rækken:
Laveste hcp: herre 10,5 - dame 13,0
Holdkaptajn Ghita H. Hansen
C-rækken:
Laveste hcp: herre 16,5 - dame 20,0
Holdkaptajn mangler endnu
D-rækken:
Laveste hcp: herre 22,5 - dame 27,0
Holdkaptajn Torkel Baden
Tilmeldingslister hænger på
opslagstavlen i klubhuset.

Holdturnering for
senior- og veteranhold
Vi har i år tilmeldt tre hold i veteran rækken. Det er en holdturnering, 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 1 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.
Veteran B3-rækken:
Damer min 60 år og herrer min 65 år.
Holdkaptajn Svend Herold
Veteran C3-rækken:
Damer min 60 år og herrer min 65 år.
Holdkaptajn Erik Dinesen
Veteran C5-rækken:
Damer min 60 år og herrer min 65 år.
Holdkaptajn Kirsten Pilgaard
Tilmeldingslister hænger på
opslagstavlen i klubhuset.

Hole-in-One
Det er op til den enkelte klub at definere
sine regler for godkendelse af hole-inone.
DGU anbefaler følgende:
• Hole-in-one skal laves under normalt
spil af en runde, som dog ikke behøves at fuldføres. (En golfrunde består
af 18 huller. En 9-huller bane spilles to
gange).
• Hole-in-one skal være vidnefast og
med underskrifter på et korrekt udfyldt scorekort.
• Hole-in-one skal være en ”étter” på
scorekortet (ikke en ny eller provisorisk bold).
• Hole-in-one skal være lavet på den
ordinære green og rundens ordinære
teestedsfarve.

Er disse betingelser opfyldt, skal scorekortet og bolden indleveres til sekretariatet, som sørger for offentliggørelse i
klubregi samt til Dansk Golf Union.
Vi har to sponsorer på et Hole-inOne i
Herning Golf Klub.
Henvend dig i caféen, hvor en flaske
whisky fra Vinspecialisten vil blive udleveret. Det forventes, at du skænker et
glas til alle i caféen og at de ønsker dig
behørigt tillykke med det flotte slag.
Golf Caféen vil samtidigt overrække et
gavekort på ”Månedsfristelser” for 2 personer.

Der er samtidigt indgået en aftale med
Vinspecialisten om et sponsorat til juniorafdelingen. Vinspecialisten giver 10
% af alt salg til medlemmer af Herning
Golf Klub til juniorarbejdet, så oplys
venligst om dit medlemskab af Herning
Golf Klub ved køb hos Vinspecialisten.

Vil du også gerne
starte tæt på
klubhuset????

Selvom vi har en god kreds af
hjælpere, kan vi altid bruge flere
og derfor skal du ikke holde dig
tilbage, hvis du synes at det kunne
være sjovt og interessant at hjælpe
med at afvikle en turnering. At
være hjælper betyder ikke, at man
ikke kan deltage i turneringen, men
at man møder lidt før alle de andre
og hjælper med at dele scorekort
ud, modtage turneringsfee, køre ud
med nærmest flaget flag og andet
forefaldende arbejde inden spillet
begynder. Efter runden hjælper
man med scoreregistrering og andet
forefaldende.
Nå ja, så starter en turneringshjælper jo altid tæt på klubhuset!!
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Spændende fremtid - nye tiltag
carsten
jensen

Matchudvalget

Selvom det kan være
svært at forestille sig
i dag den 6. marts,
hvor der ligger 30
cm sne udenfor, så
ved jeg at der er lagt op til en stor sæson
i Herning Golf Klub. Her tænker jeg selvfølgelig mest på turneringssiden, selvom
der er mange grunde til at have sådanne
forventninger.
Som man har kunnet følge med i på
hjemmesiden hele efteråret og vinteren,
så er klubhuset ved at komme i form til
den nye sæson og det åbner for en masse
nye og spændende tiltag. Vi får et nyt
turneringskontor, så vi har endnu bedre
mulighed for at betjene jer i forbindelse
med turneringer. Restauranten udvides
og det giver mulighed for at endnu flere
kan deltage i vore turneringer.
Banen er jo en vigtig del, når der tales
turnering og den blev jo færdig sidste
år og vi har blot gået og ventet på at de
tilsåede fairways og greens skulle vokse
til. De 2 ”nye” huller, 1 og 11 bliver spændende bekendtskaber i den nye sæson,
ligesom de nye fairways på 13, 15 og det
nye herreteested på 16 bringer banen
tilbage til fordums storhed.
Alt dette sammen med det spændende
nye turneringsprogram giver mig de
gode grunde til at stille store forventninger til den nye sæson, hvor jeg håber
at se rigtig mange af jer ude på ba-nen
til turnering. Hvis du hører til de ¾ af
medlemmerne der har betalt kontingent

til tiden, så får du programmet tilsendt
med posten, mens alle andre må ”nøjes”
med at se programmet på nettet.

Morgenmad
Nu behøver du ikke længere at stå ekstra
tidligt op for at lave morgenmad, når du
skal spille turnering. Du springer ud af
sengen, griber tandbørsten og er straks
klar til at køre til golfklub-ben, hvor den
forudbestilte morgenmad står klar til dig
i restauranten. Du får derfor også bedre
tid til at slå et smut omkring drivingrange og derved bedre chancer for at tage
en præmie. En ren win win situation.

Synoptik Cup
Synoptik Cup er en turnering, der er lavet
i et samarbejde mellem Synoptik og DGU.
Turneringen er indlagt i 7 af vore klubturneringer og man deltager automatisk,
når man spiller med i en klubturnering.

Der spilles i 5 rækker og vinderen i hver
række efter de 7 turneringer, deltager
i en landsdelsfinale den 18. september,
hvor de udgør et klubhold. Deres scores
lægges sammen og de 2 bedste hold går
videre til landfinalen, der spilles den 3.
oktober og hvor der er præmier til den
vindende klub. Du kan læse mere på
hjemmesiden under turneringer.

Carlsberg Shot of the day
Som en konsekvens af at vi har skiftet
ølleverandør i restauranten, er det blevet
muligt at komme med i ”Carlsberg shot
of the day”, som du måske er stødt på i
andre klubber.
Turneringen er en nærmest flaget konkurrence, der spilles i 7 turneringer indtil
medio septem-ber. Vi har valgt at spille
hul 12 og den der kommer nærmest i
en turnering, hvor konkurrencen indgår,
vinder 1 Titleist Cap, 1 kasse Carls-
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berg øl, og 1 kasse Carlsberg Kildevæld.
Vinderen deltager også i konkurrencen
”Carlsberg shot of the year”, som vindes
af den der har slået bol-den nærmest hullet når de 7 turneringer er spillet. Er der
2 der har slået lige tæt eller måske lavet
en hole in one, er vinderen den der gjorde
det først. Vinderen får en dag på Lûbker
med turnering og spisning, sammen med
vinderne fra alle de andre klubber, som
deltager.

Bruttopræmier
I turneringer hvor der er slagspilsrækker,
vil der også i år være en bruttopræmie til
den bedste slagspiller uanset om der er
en eller flere slagspilsrækker.

Juniorrække
I år er der visse turneringer hvor juniorer er velkomne til at deltage. Disse
er mærket med et J i programmet. I disse
turneringer vil der være en præmierække
specielt for juniorerne, mens de vil spille
i bolde med seniorer enten i handicap- eller anden lodtrækningsorden.

Kort om årets matchprogram
Det komplette program kan ses på
hjemmesiden, men her skal kort nævnes nogle ændringer til programmet i
forhold til tidligere sæsoner.

Handelsbanken
Åbningsturnering.
Vi starter sæsonen med en stor turnering, hvor der er plads til 144 deltagere. Selvom det lyder af mange,
skal du nok ikke vente for længe med
din tilmelding, da vi slutter dagen af
med en fest. Når vi har spist, skal der
danses til Robbers, som er et lokalt
band, der spiller 60’er musik med
fynd og klem. De har optrådt på Kielgasten i Holstebro, i Søndre Anlæg
og så har de spillet til skolefester over
det meste af Herning i 1969. Du kan
læse om Robbers på hjemmesiden og
andetsteds i klubbladet.

Grundlovsdag
Traditionen tro afholder vi huset
emma dameturnering den 5. juni. Vi
har i år valgt at supplere spillet med
en sideløbende herreturnering, som
DOHM velvilligt er trådt ind som
sponsor i. Da-merne starter i en gunstart på forni, mens herrerne startet
på bagni. Når præmieoverrækkelsen
i de to turneringer er overstået, er der
basis for hyggeligt samvær i restauranten. Steen har lo-vet at sætte ”fut”
i grillen, hvis vejret tillader det.

Carlsberg Sommer Open
Efter nogle gode sæsoner med DESIGNA er tiden nu kommet, hvor
Carlsberg er trådt ind som sponsor i
turneringen der ligger lige efter JBS
turneringen. Med ny sponsor er der

også ny turneringsform. Der skal
spilles holdspil, hvor damerne spiller
fra gul og herrerne fra rød. Derudover er der også singlerækker. Efter
turneringen samles vi i restauranten
til ”VM bold” på stor-skærm.

3H Turnering
Al begyndelse er svær og det gælder
også for 3H, men vi fortsætter med
turneringen igen i år. Det gælder jo
primært om at vriste bypokalen fra
Holstebro, men også om personlig
vinding, da der jo er præmier i hver
runde. Husk at du ikke behøver at
deltage i alle 3 runder, men med 2 kan
deltage i kampen om at blive klubbens bedste 3H-spiller.

Udvalget
Turneringsledelsen er blevet styrket
i løbet af efteråret, både med nye
turneringshjælpere og nye udvalgsmedlemmer. Marianne Nyborg Carl,
Birgit Christensen og Hans Ole Carl
er indtrådt i udvalget. De har alle
tre benyttet vinteren til at deltage i
DGU’s turneringsleder kursus I, som
de selvfølgelig bestod med vejende
faner - et stort tillykke.

Advokatfirmaet Claus Kiær
Advokat

Claus Kiær
Auktionsleder

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

lf. 9712 8600
E-mail:T
øllegade 1C
lawcare@mail.dkM
7400 Herning
5381
9712
Fax
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Robbers rynke-rock til åbningsmatch
Det er ikke trængt ind endnu. Det er som
en dejlig drøm. En af dem, der gerne må
fortsætte og fortsætte. Og hvor man når man vågner - udbryder et ærgerligt:
Hvorfor skulle jeg også vågne lige nu.
Men det er ikke en drøm. The Robbers er
virkelighed. Vi er sammen igen efter 39
års pause. Vel at mærke en pause, hvor
flere af os end ikke har set hinanden og i
øvrigt heller ikke har optrådt offentligt.
Nu skal det være. Vi er klar til at prøve
kræfter med det levende publikum og
klar til at modtage folkets dom over
den omgang gedigne 60’er-rock, vi kan
levere.
Vi har knoklet i øvelokalet gennemsnitligt hver femte uge, siden vi i sommeren
2007 troppede op til et formøde i forbindelse med udgivelsen af bogen ”Da
Maren blev elektrisk” og åbningen af
en udstilling på Holstebro Museum om
musiklivet i Holstebro i 1960’erne. Fire
af os fem gamle rock-røvere dukkede op
af ren og skær nysgerrighed. Gensynsglæden var ikke til at tage fejl af, og det
var heller ikke lysten til at lade vores
eventuelle musikalske evner komme an
på en prøve.
Øveriet er udført med stor ildhu og
insisteren. Og trods visse geografiske
udfordringer - bassen bor i Hundested og
sangen bor i Herning - er det lykkedes at
stykke et alsidigt repertoire sammen.
Den største hurdle i projektet er ikke det
musikalske. Det er hukommelsen. Vi er
nået den alder, hvor vi kan huske, hvad
der skete i 1968, men ikke hvilket nummer vi sluttede med på forrige træningsdag. Sådan lidt i den retning. Derfor vil
man kunne ane en mappe eller et stykke
papir hist og her, når vi er på scenen.
Men dette ændrer ikke ved, at vi har
tænkt os at ”Keep on running”. Vi ind-

rømmer gerne, at vi er ”Born to be
Wild”, men erkender samtidig også, at
vildskaben ikke afspejler sig i vores sceneoptræden i samme grad som tidligere.
Vi ”knocker” både på ”wood” og på ”heavens door” og har en mega-opfordring
til publikum: ”Somebody help me”.
- Vores mål med at spille musik er at have
det rart og hyggeligt sammen med nogle
mennesker, der gider at høre og danse
til noget rigtigt 60’er-rock. Vi skal være
”Happy together”, siger trommeslager
Niels Jørgen ”Sjønne” Nielsen.
Og keyboardspiller og guitarist Anton
Dalgård tilføjer: - Vi er meget åbne i
valget af numre og har ikke i den for-

stand nogle favoritgrupper. Der er flere
Spencer Davis-numre og også en del
soul-numre. Men ellers en god blanding
og noget for enhver rocksmag.
- Måske skriver vi en dag selv en tekst ud
fra titlerne. En begyndelse kunne jo være
”Baby, now that I found you”, ”Gimme
some lovin’” ”When I come home” ”In the
midnight hour”.
The Robbers består af Jens Grønkjær, 56,
sang, Bo Eriksen, 51, guitar, Allan Ravn,
56, bas, Niels Jørgen ”Sjønne” Nielsen, 56,
trommer, Anton Dalgård, 58, keyboard
og guitar.

 



Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82
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Kanin-start 22. april kl. 18.00!
knud
pilgaard

Kaninudvalget

I sne står urt og
busk i skjul, sådan
skriver B. S. Ingemann. Ja, og det
passer vældig godt på vores bane. Det
har ikke været muligt at spille på den i
over 3 måneder. Men nu er foråret kommet!!! I hvert fald efter kalenderen.
Vi går igen mod de lyse tider, og golfudstyret skal ud af sit vinterhi. Snart lyder
startskuddet til en ny og spændende
sæson og kroppen og svinget skal i
gang igen. Vi skal igen til at gå på
træningsbanen og benytte vores gode
trænere, og komme i form til endnu en
dejlig golfsæson.
I år skal vi til at spille på en næsten helt
ny bane. Der skal igen kæmpes på hullerne 1,11,13 og 15 som i 2009 var mere
eller mindre sat ud af spillet.
Årets første match bliver torsdag den
22. april kl. 1800. Vi spiller hver torsdag
i april, maj og juni. I juli spilles der den

2. juli, og så er der sommerferie i resten
af måneden. Derefter spilles indtil kaninafslutningen, som er fastlagt til lørdag
den 2. oktober. Denne dag spiller vi som
sædvanligt 18 huller`s greensome, og
bagefter holdes alle tiders fest med spisning og dans.
Vi glæder os til at møde både nye og
gamle kaniner samt markører til vores
torsdagsturneringer. Håber på en lang
og god sæson med masser af gode golf
oplevelser.

Den 10. juni får vi besøg af kaninerne fra
Trehøje Golfklub. Herom senere.
Som vi har gjort de senere år, kommer
Lars Klode igen og fortæller om regler
mm. Dette vil ske en gang hver måned.
Alle med hcp. 0 - 54 kan deltage i disse
turneringer. Har du et handicap mellem
0 - 36 kan du ved tilmelding på golfbox
oplyse, om du kun vil spille eller være
markør.
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Juniorafdelingen glæder sig helt vildt...
Når man i skrivende stund kigger ud af
vinduet, er det lidt vanskeligt at forestille
sig, at golfsæsonen er lige om hjørnet; men
lidt forårstegn er der dog i luften, for kviksølvet i mit termometer er kravlet et par grader over nul. Så nu er det nok mest er
spørgsmål om at væbne sig med tålmodighed.
I år har 25 juniorer fra A og B holdet trænet flittigt i Ikast
Indoor Golf med vintertræning lige siden sæsonafslutningen
sidste år. I år er der blevet arbejdet ikke kun med teknik; men

Juniorafdeling

også med styrketræning, og mål for selvtræning, samt lidt
regellære. Efter jul har det været muligt for afdelingens øvrige
juniorer at deltage i vintertræning, og her har vi også oplevet
stor tilslutning. Det har været en rigtig god oplevelse, hvor alle
har arbejdet godt, og det gode kammeratskab er blevet styrket.
Jesper og Søren har sørget for træningen, og selv om vi har hygget os, er der blevet trænet intensivt. Vi forventer at den meget
målrettede træning vil komme til udtryk i sæsonens resultater.
En rigtig stor tak for den gode vinteropbakning til alle juniorer,
forældre og naturligvis Jesper og Søren. Ikke mindst en stor tak
for al kagebagningen, som der blev set frem til hver gang……
det var en kæmpe succes blandt juniorerne.
Den 5. marts holdt vi i forbindelse med vintertræningen filmaften med pizzaspisning og hygge, det var nu nær druknet i byggerod og sne; men det blev en rigtig dejlig aften, hvor der deltog
38 juniorer. Vi håber at arrangementer af denne art kan være
med til at give et godt sammenhold allerede fra sæsonstart.

Yderligere havde vi i år den store glæde, at en masse forældre
blev til en snak, da de kom for at hente deres børn.
Det var planlagt at vi søndag den 20. marts skulle afholde
Opstartsturnering med juniorer og forældre med efterfølgende
spisning og et kort informationsmøde om den kommende sæson, dette har vi grundet vejret besluttet af aflyse.
Et travlt forår med masser af aktiviteter venter, allerede fredag
den 17. april er der start på vores løbende Fredagstour, som er
åben for alle juniorer med banetilladelse. Turneringen er i år en
gennemgående turnering, der strækker sig over 7 turneringer
i foråret og 6 i efteråret. Jeg skal stærkt opfordre til, at man
deltager. Det er en super lejlighed - især for dem der lige har
fået banetilladelse - til at komme ud og spille på den store bane
og prøve at spille med andre juniorer, som kender banen på
forhånd.
For de der har banetilladelse og har spillet Fredagstour er der
mulighed for flere udfordringer i Kredsturneringerne. Disse
turneringer afvikles i et samarbejde mellem klubberne i DGU
Distrikt 2 vest. Der afholdes ca. 10 turneringer, og dette giver
derfor mulighed for at prøve spil på fremmede baner. Husk at
disse turneringer også er for nybegyndere med handicap op til
54. Der er markør med alle, der spiller i gruppe C.
Træningsweekenden er i år flyttet til weekenden den 16. - 17.
april altså sammen med opstarten på Fredagstouren. Sædvanen
tro skal der spilles en masse golf; men vi også skal foretage
os andre ting. Pudekamp plejer at være et fast indslag inden
sengetid!!!!

HTH KøKKenforum Herning
engdahlsvej 2C • 7400 Herning
Tlf. 9712 6533
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Træningsweekenden er også for de juniorer, der endnu ikke har
banetilladelse.
Derudover bliver der arrangeret Short Game Challange, hvor
de lokale vindere kan gå videre. Noget vi har haft rigtig godt
held med de sidste år, - det samme gælder Junior Cup, som er
DM i golf for juniorer. Her er kravet for deltagelse et handicap
under 36.
For de juniorer, der er blevet udtaget, er der JDT og Juniorholdturneringer. Der afholdes også i år en række drenge- og
pigelejre, samt en række specielle arrangementer for pigerne
under titlen ”Girls Only”. Den første Girls Only Tour afvikles i
Svendborg den 15. maj. Man kan finde masser af informationer
omkring juniorer på DGU’s hjemmeside.
Som noget helt nyt vil der i år blive afviklet en junior Ranglisteturnering i Herning; med støtte fra Bravo Tours. Den afvikles
søndag den 16. maj og hedder Bravo Tours Young Masters, vi
håber på støtte og opbakning til afviklingen fra juniorforæl-

drene. Alle sejl er sat til fra både klubbens og afdelingens side
for at gøre dagen til en succes.
Vi har naturligvis også i år brug for forældrenes hjælp til afviklingen af en række af de turneringer og arrangementer, som vi
afholder. Et af de steder, hvor der virkelig er behov for hjælp, er
som markører til C/B rækken under fredagsturneringerne. Det
er meget vigtigt, at juniorerne får en god oplevelse af at komme
ud og spille turnering, og for en junior på 8 -9 år der lige har
fået banetilladelse, kan det godt være en noget skræmmende og
vanskelig opgave at blive sluppet alene ud på den store bane.
De har brug for støtte og vejledning for at det bliver en rigtig
god oplevelse, som de også fremover har lyst til at deltage i.

For at tiltrække nye juniorer, er det planlagt sammen med DGU
at kontakte idrætslærerne i kommunens 3. og 4. klasser og tilbyde dem muligheden for at prøve golfspillet. DGU har allerede
et koncept, der hedder ”Golf i Skolen”, og som har haft rimelig
succes. Sidste år blev der uddannet 16 idrætslærer i konceptet.
Derudover vil vi gerne tilbyde forældre, bedsteforældre og venner af juniorer til at tage en junior med til et åbent hus, som
vi afholder i forbindelse med Træningsweekenden fredag den
16. april. Der udsendes en indbydelse til samtlige af klubbens
medlemmer.
Vi har i år forstærket juniorudvalget med en række nye medlemmer. Det er dejligt, at flere forældre har lyst til at give en
hånd og hjælpe med lidt fornyelse og foryngelse af udvalget.
Det er i år særligt to grupper vi gerne vil rette stor fokus på,
det er nybegyndere og ungseniorer. For dem har vi nedsat et
udvalg med deltagelse af juniorerne, det er tanken, at dette udvalg skal barsle med forskellige aktiviteter og tiltag, som gerne
skulle gøre det sjovere for de ældre juniorer at være i klubben,
og dermed skabe en større tilknytning.
Vi skal i øvrigt opfordre til, at juniorerne deltager i klubbens
Oprydningsdag søndag den 28. marts kl. 9:00. Der er tilmelding
via Golfbox, og mere information kan findes på hjemmesiden.
Ellers ser vi frem til den kommende sæson sammen med juniorerne og deres forældre.
Med spirende forårshilsner
Juniorudvalget, Per Naae Hornsleth

Ring 40320699 og bestil
en uforpligtende vurdering
af din bolig.
Hos BoligOne sælger vi til
fast salær kr. 29.500,- incl. moms
uanset boligens pris.
Klik: www.boligone.dk/hpm
Mail : hpm@boligone.dk
H. P. Mikkelsen
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Onsdagsherrerne klar til ny sæson
jens-ole
bondrop

Onsdagsherrerne

Så er det snart ved at være tid for lidt,
hyggeligt og udfordrende golf spil. Hver
onsdag fra april til september, vil vi fra
komiteens side byde alle velkommen til
at deltage i den lille dyst. Forhåbentlig vil
banen stå klar med alle de nye tiltag onsdag den 7-4 når vi
spiller åbnings match.
Da golfvejret i skrivende stund, mest af alt, minder om den
kendt sang ”I sne står urt og busk i skjul, det er så koldt derude”, kan vi kun håbe på bedring og varmere vejr. Hvor mon
den globale” opvarmning er endt henne.
Som sidste år vil vi forsætte med de ændringer vi fik indført - god mad og flere onsdage med golf. Hermed sagt at vi
bibeholder den lille godbid fra Steen når vi kommer ind efter
månedsmatcherne og at vi spiller alle onsdage i juli ( dog uden
månedsafslutning).

Endvidere har Steen doneret en dame-øl til alle der har lavet
en sådan - serveret i som Steen siger det, ”verdens grimmeste
kande”.
Vi vil endvidere som noget helt nyt indføre gunstarter i hele
september.
Velkommen til en ny sæson som også byder på herretur til
Søhøjlandet med overnatning og to golfrunder. Gå ind på vores
hjemmeside og se mere om denne super tur.
Velkommen til onsdags herrerne i Herning Golfklub. På vegne
af komiteen, Jens-Ole Bondrop.

Betaling
Prisen vil igen i år være 30 kr. for de almindelige onsdagsmatcher og 100 kr. for månedsafslutningerne. Vi fastholder
priserne da vi har forhåbning om at kunne få flere med til månedsafslutningerne. Når vi ser på sidste år vil der typisk være
plads til 20 ekstra.
Præmie sponsorer
Igen i år kan vi til trods for finanskrise præsentere en række
præmiesponsere til afslutningsmatcherne. De mange velvillige
sponsorer kan ses på vores hjemmeside.
Vi takker mange gange for støtten og opfordrer til at støtte
vore sponsorer.

Nyt i 2010
I 2010 har vi indført en ny ”hul-præmie” hvor alle der er tættes
på flaget deltager.
Sidst på året bliver det bedste (=tætteste) slag kåret.

Kabel– og ledningsarbejder
− alle former for forsyningsledninger

Hollingholtvej 41
7450 Sunds
Tlf. 97 14 14 55
www.reklametryk.dk
tilbud@reklametryk.dk

Gravning
Pløjning
Kædegravning
Underboring
Styret boring
Crackning
Sliplining
Bentonit injektion
Indspuling af kabler
Svejsning af PE-rør
Indmåling af kabler

Alle har en leverandør...
- Har du den rigtige?
Email: post@skent.dk

WWW.SKENT.DK

Den rigtige
samarbejdspartner
når det gælder
kabel– og ledningsarbejder samt
underboring
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Tirsdagspigerne vil vinde pokalen i år
I skrivende stund er
det meget svært at
forstå, at vi om godt
1 mdr. skulle kunne spille golf. Sneen ligger stadig tykt, og det er, som om denne
vinter ingen ende vil få. Dette er dog
noget, vi ingen indflydelse har på, så lad
os glædes over denne flotte vinter vi har
haft med lys og sol.
Vi har i udvalget brugt nogle vinteraftner på at få sat en turneringsprogram
sammen og syntes, det er lykkedes meget godt. Vi er heldige med at nogle af
de tidligere sponsorer har sagt ja til at
være sponsor igen i år og som erstatning
for de, som har sagt fra, er der kommet
nye til, så det hænger flot sammen. Tak
for det, kære sponsorer!!
Lidt optimistisk har vi sat første spilledag til at være 6. april, men åbningsturneringen er først 13. marts. Da vi jo
kan være usikre på, om banen er åben
denne dag, har vi en ”plan B” som træder
i kraft, hvis det skulle vise sig, at det
er umuligt at spille banen. Det vil blive
offentliggjort på hjemmesiden, ligesom
turneringsprogrammet kan ses der!
Som tidligere år er der månedsturnering
den første tirsdag i måneden bortset
fra juli, hvor vi holder sommerferie og
august, hvor det først er 2. tirsdag.
Byturneringen mod Ikast spilles i år
i Herning og vi skal igen spille mod
Holstebro - denne gang i Holstebro. I år
skulle vi altså gerne have en af pokalerne!!!!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den
15. juni, hvor vi skal på udflugt. I år

tirsdagsdamer

tager vi til Storådalen i Holstebro. Det
skulle være en spændende bane, så det
ser vi frem til!
Som noget nyt i år kræves 50 kr. i medlemskab for at spille tirsdagsdame, men
prisen for at være stjernespiller sættes
ned til 300 kr., så det skulle for de fleste
være uden betydning. Dette for at have
overblik over, hvor mange medlemmer
vi egentlig er!
Nye spillere er meget velkomne i klubben. Skriv jer på, hvor der er plads de

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

almindelige tirsdage eller tilmeld dig en
månedsmatch. Begge dele sker på Golfbox. Vil du gerne høre mere om klubben,
er du meget velkommen til at kontakte
en af os - vore mail adr. og tlf.nr. finder
du på hjemmesiden!
Vi håber nu bare at se rigtig mange i den
kommende sæson - vi er i hvert fald en
flok, som glæder sig meget til at komme
i gang.
Birgit Christensen
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Vinter, vinter og atter vinter...
bent
green

Der er jo tidligere besluttet, at sæson 2010 skal være uden store
jordarbejder. Men det bliver dog nødvendigt fra sæsonstart at
markere flere arealer med blå pæle, da det nysåede græs jo lige
skal have tid til at gro.

Baneudvalg

Vores fornemmelse for sne er ved at være
temmelig belastet. Grøn farve frem for
hvid ville så afgjort være en forandring til
det bedre. OK, banen ser smuk ud og har
da også i den lange vinter været flittigt benyttet af skiløbere,
men nu ser vi frem til at sige farvel til skiløberne og goddag
til golferne.
Dette indlæg er skrevet 8. marts, og på det tidspunkt var der
ikke tegn i hverken sol eller måne på, at vinteren nu afløses
af forår.
Det er dog vort håb, at banen vil være spilbar midt i april
måned, hvor klubmatcherne efter planen starter. Vi kan naturligvis ikke udstede nogen form for garanti for at banen til den
tid er klar.
Forventningerne til banen er store, og ikke mindst glæder vi os
til at se, om de mange forbedringer, der er gennemført de sidste
par år nu også virker. Det har vi dog en stærk tro på.

•Kontorartikler
•Emballage & lagervarer
•Kontormøbler
•Kontormaskiner
•AV & konferenceudstyr

97 22 44 66

Veje og stier
Kommunen har lovet at starte med renoveringen af vore mange
stier medio marts. Kommunen renoverer de større stier, mens
greenkeeperne tager sig af de mindre.

Drivingrange
Det er ligeledes aftalt med Herning Kommune, at drænrenderne
på drivingrange tildækkes nu og eftersås. Den opgravede jord
er af dårlig kvalitet, hvorfor der tilføres nyt jord med bedre
vækstlag.

Vinterfodring
Den megen sne på banen er ikke alene et problem for spillerne.
Dyrene har svært ved at finde føde, når hele arealet er dækket
af sne. Derfor har Karsten Paaske og Henrik Lau i vinterens
løb sørget for frisk foder til den efterhånden store dyreflok, der
holder til på banen.

Teglvænget 63 . 7400 Herning
Tlf. 97 12 30 30 . www.sssdk.dk

Dækningsbidrag?
... Et væsenligt tal i alle regnskaber.
Fremkommer ved at trække
de variable omkostninger fra
omsætningen.
Anvendes til at dække faste
omkostninger og overskud!

[tal ] med os - det er til at forstå!
Revisionsfirmaet

Registreret Revisionsaktieselskab
Østergade 12 · 7400 Herning · Telefon 97 12 13 77
e-mail: mail@ankerhost.dk

www.arnepoulsen.dk
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Kæmpe åbningssalg i shoppen
- vi starter allerede til påske!

Udvalgt tøj
fra sidste år

PR. DEL

Sko

Udgåede 2009 modeller

FRIT VALG

100,300,-

MAXX vogn
Ti1000

Køb et par Footjoy sko
og få en Footjoy
handske med i købet

Udgåede drivere,fairwayog hybridkøller
FRA

Husk at melde dig til

PÅSKESKOLER

Før op til 1399.Uanset farve - NU

999,-

MAXX vogn Ti200
Før 1699.-

Uanset farve - NU

1299,-

500,-

fra 2009

på følgende tidspunkter:

1. april (Skærtorsdag)
kl. 10.00 – 11.45 .......................Driving Range
kl. 10.00 – 11.45 .......................Bunker / Chippin
kl. 13.00 – 14.45 .......................Pitching / Putting
2. april (Langfredag)
kl. 10.00 – 11.45 .......................Pitching / Bunker
kl. 13.00 – 14.45 .......................Driving Range
3. april (Lørdag)
kl. 10.00 – 11.45 .......................Putting / Chipping
kl. 13.00 – 14.45 .......................Driving Range
4. april (Påskedag)
kl. 10.00 – 11.45 .......................Driving Range
kl. 13.00 – 14.45 .......................Pitching / Chipping
5. april (2. påskedag)
kl. 10.00 – 11.45 .......................Bunker / Putting
kl. 13.00 – 14.45 .......................Driving Range

Kig ind på vores nye hjemmeside:

www.pgashopherning.dk
hvor du finder masser af gode
tilbud og træningstips til sæsonen!

Proshoppen
Pro
hoppen
97 22 59 83
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Herning Golf Klub siger tak
for fantastisk godt samarbejde
til C.C. Contractor
og teamet af dygtige håndværkere,
som har skabt det ”nye” klubhus!

Industrivej Nord 25 . 7400 Herning
tlf. 97 11 88 11

Silkeborgvej 80 . 7400 Herning
Tlf. 96 26 55 10

Hesthøjvej 7 - 7870 Roslev
Tlf. 96 76 12 24

Lundorff
Teglvænget 99 · 7400 Herning · Tlf. 9712 0625

Vardevej 2 . 7400 Herning
Tlf. 97 12 64 66
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Eli Christensensvej 90 . 7430 Ikast
Tlf. 70 25 15 11

www.herningkleinsmedie.dk

 



T. 97 22 66 99

mail@herningkleinsmedie.dk

Taksvej 24 . 7400 Herning
Tlf. 97 12 74 00

Taksvej 4 . 7400 Herning
Tlf. 97 21 40 88 . Fax 97 22 51 85
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Newsletter from Cathrine Orlof
Det er efterhånden ved at være længe
siden jeg har spillet en turnering og efter
et par måneder med teknisk træning, er
turneringerne nu endelig engang igen.
Vejret har ikke været det bedste i de to
første måneder af 2010 her i Atlanta.
Nordamerika har nærmest haft isvinter,
ligesom hjemme i Danmark, og det kølige
vejr har givet Atlanta lavere temperaturer end normalt. Dette har betydet mange
aflyste træningsdage og dage hvor fire
lag tøj ikke har været nok. Det har været
lidt frustrerende. Derfor var der også lidt
blandede følelser før min første turnering. Havde jeg nu fået trænet nok? Var
jeg klar til at konkurrere?
Første turnering blev spillet i Miami Florida i sidste uge og det var bare vildt fedt
at komme ned i varmen og slå bolde, kun
iført en polo og shorts. Holdet spillede
solidt og vi havde da også føringen efter
2 runder. MEN, som alle ved, er det ikke
hvem der fører igennem turneringen,
men hvem der fører når turneringen er
færdig. Desværre var vi et sølle salg fra
at vinde turneringen, men sådan går
det nogle gange. Selv spillede jeg stabil
golf, og fik da også gået en 70’er (-2) i
en af runderne, så det var ikke så ringe.
Samlet sluttede jeg +6 hvilket betød en

individuel 4. plads. Synes egentlig at det
var en god start på sæsonen, men selvfølgelig bliver man altid lidt skuffet, når
man har en god mulighed for at vinde og
så ikke tager chancen når den er der. Men
det var fedt at se, at jeg kunne præstere,
selvom jeg var lidt ”rusten”. Det tegner
godt for 2010.
Vi tager til vores næste turnering den.
27 februar. Turen går til Orlando Florida
hvor vi har chancen for at vinde et trofæ.
Vi skal køre derned og det er altid er
hyggeligt. Selvom det betyder en køretur
på over 6 timer, så er det nogle gange ra-

rere end at flyve. Man har mere tid til at
snakke/hygge med ens holdkammerater
og det er altid vores roadtrips der er de
sjoveste, så det bliver rigtig godt. Mine
forventninger til turneringen er fortsat at
levere stabilt spil, mens jeg skal undgå at
lave små ”dumme” fejl. Syntes selv at jeg
er klar, og glæder mig bare til at konkurrere. Det er godt at træne, men det er så
meget bedre at spille turneringer.
Håber snart at sneen smelter derhjemme
så I kan komme på græs.
Cathrine

Orlando, Florida... og hæderspris fra Herning Byråd
Vi spillede årets anden turnering i weekenden i Orlando
Florida og det blev til endnu en 2. plads for holdet og endnu
en top 20 placering for mig som en individuel. Siden august
har jeg ikke været ude af top 20 - Skønt!
Banen vi spillede var i super god stand og helt sikkert en
bane som jeg kan anbefale hvis man nogensinde kommer i
nærheden af Orlando. Banen hedder RedTail og er en slags
links bane.
Mandag spillede vi 36 huller og forholdene var helt perfekte.
Minimal vind og 20 grader. Spillede to stabile runder i 73,
og 72 slag og lå nummer 7 individuel og holdet førte med
hele 7 slag. YES, perfekt start og nu skulle den bare ”lukkes” næste dag. MEN desværre kunne hverken jeg selv eller
holdet holde føringen. Vejret havde skiftet til en 40mph vind,
hvilket gjorde det temmelig vanskeligt, for at være helt
ærlig. Vi leverede ikke optimalt og det endte med at vi tabte
med sølle 2 slag. Arhh, det er lidt frustrerende, men sådan

er golf jo engang imellem. Selv havde jeg en skuffende 81 i
sidste runde med bogeys på de sidste 6 huller. Ikke tilfredsstillende. Jeg synes alligevel, at jeg kan være optimistisk,
da jeg leverer supergolf og har gode chancer for at vinde
trofæer. Mangler bare lige at få det hele til at klappe over 54
huller - men det kommer snart!
I næste uge har vi springbreak hvilket betyder at vi ikke
skal i skole. Det bliver dejligt at have lidt tid til at leve et
normalt liv. Shoppe, biograf og hygge med vennerne. Coach
har dog også planlagt en træningstur til South Carolina
hvor vi skal have finpudset ”formen” inden næste turnering
som vi skal spille på hjemmebane.
Jeg har modtaget Herning byråds hæderspris for mit
Danmarks mesterskab i 2009. Læs artiklen på AOH.dk her:
http://www.aoh.dk/artikler/haeder-til-lokale-idraetsfolk.
Min far samt Jørgen Munk Poulsen tog ind på kommunen
får at modtage prisen. Tak til dem, samt Herning Golf Klub
for at nominere mig.
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Før hul 1 og eFter hul 18 ...

tid til dig
når du har tid!

Velkommen i Handelsbanken

www.handelsbanken.dk
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Seniordamer har forberedt sæsonen
Kalenderen
siger
forår, og vi glæder os
til at se grønt græs,
så vi kan komme i gang med at svinge
køllerne på golfbanen. Det bliver spændende at spille hele banen med alle de
nyrenoverede huller. Komiteen har forberedt sæsonen, og nu venter vi kun på
varme og forårsvejr. Vi har sammensat
et godt og afvekslende program, og ligesom tidligere år arbejder vi sammen med
seniorherrerne. Der er planlagt en del
fælles arrangementer - enten på hjemmebane eller ude på en fremmed bane.
Aktivitetsprogrammet kan ses på vores
hjemmeside, og her kan man tillige læse
om betingelserne for at blive medlem af
klubben.
De ”almindelige torsdage” er der gunstart
kl. 9.00, men vi er fordelt på damehold og
herrehold, og spiller altså to forskellige
turneringer.
Hvis du ønsker at deltage i en turnering, tilmelder du dig på golfbox inden
fristens udløb, som til de alm. torsdage
er onsdagen før kl. 12.00. Men bemærk,
at tilmeldingsfristen er anderledes til
specielle turneringer!
Da vi forventer stor tilslutning til vores
arrangementer i år, ser vi os nødsaget
til at indføre ”først til mølle princippet”
mht. tilmelding. Vi kan højst være 120
spillere på banen, og da seniorherrerne

Seniordamer

har flest medlemmer, bliver der reserveret 40 pladser til damer og 80 til herrer.
Har man ikke opfyldt ”sin kvote”, bliver
der selvfølgelig fyldt op af spillere fra
ventelisten. Vi håber, det kommer til at
fungere!
Den 6. maj har vi den årligt tilbagevendende venskabsturnering med seniorafdelingen fra Aaskov Golf Klub. I år er
det Hernings tur til at afholde turneringen, og vi glæder os til en festlig golfdag
sammen med Aaskov-spillerne.

Seniordamernes første turnering er planlagt til den 8. april kl. 10.00. Vi håber,
sneen er smeltet.
Åbningsturneringen, som er fælles for
seniordamer og seniorherrer, er den 15.
april, så vi håber, banen er klar til denne
dag! Det plejer at være en rigtig festlig
dag, så mød talstærkt op!
Komiteen håber på en rigtig god sæson
med dejligt vejr, masser af hygge og
gode golfoplevelser!
Marie Damgaard

www.vestjylland.dk

Tættere på dig...

Elforsyning | fibErbrEdbånd
Elinstallation | EnErgirådgivning
nyE EnErgiformEr | EnErgitEknik

Bredgade 17-21 · 6920 Videbæk · Telefon 96 94 96 94

Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, Tlf. 7015 1560, Fax 8722 8711
info@energimidt.dk, www.energimidt.dk
Afdelinger i Silkeborg, Brædstrup, Skive og Herning
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no limits
in new arrivals

Hong Kong International Airport

ARR I V ED

Milos sofa. Fås i forskellige stoffer og lædertyper. Intropris fra 6.499,-.
Sofabord, højglans hvid/hvidt glas. Fås også i sortbejdset egeﬁ ner. Intropris fra 3.249,-.

KØB NU
SPAR OP TIL

Spisebord med tillægsplader, 8-16 personer. Fås også i valnødﬁner og sortbejdset egeﬁner.
Intropris fra 6.299,-. Normalpris fra 8.369,Cavona stol, akryl/børstet stål. Fås i hvid, sort og orange. Intropris 649,-. Normalpris 899,-

25%

nye multifunktionelle design.
nye farver og ideer til dit hjem.
no limits in new arrivals.
BoConcepts forårsnyheder er nu landet i alle vores butikker.
Se den nye kollektion af møbler og accessories hos BoConcept Herning.
Tilbudene gælder indtil 31. august 2010.

BoConcept Herning · Engdahlsvej 12A (over for Bauhaus) · tel. 96 27 60 90 · www.boconcept.dk

33258_DK_Ann_Effect_Golfblad_160x220.indd 16

04/03/10 14:26:13
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Kære seniorherre-medlemmer...

Vi har nu haft en lang vinter uden muligheder for at spille golf på vore hjemmebane, og vi har nu fået meddelelse
om at vinterbanen ikke bliver åben mere
i vinter.
I denne periode har komiteen arbejdet
på at få den kommende sommerterminen
klar, således at vi kan få nogle gode og
spændende golfdage.
Som det fremgår af den fremsendte aktivitetsplan vil der blive gennemført flere
forskellige turneringsformer og vi tror
det vil være med til at gøre dagene gode.
Den 25. februar havde vi regeldag med
Jørn Munk og Lars Klode en rigtig god
dag og som arrangør af sådan en dag
er det en stor fornøjelse med sådan en
opbakning, vi var over 90 deltager, som
jeg tror alle fik en god oplevelse og uddybende regel kendskab med hjem.
Hvorledes går det så med udviklingen
i senior klubben, i øjeblikket har vi ca.
125/130 medlemsnavne på listen, hvilket

jo indikerer, at seniorgolferne har det
godt med, at komme til matcherne og den
sociale samvær der er efterfølgende.
Den store medlemsskare og flittige fremmøde kan måske på sigt give problemer
med at holde spilletiden nede på max 4,0
time pr runde.
Vi har i samarbejde med senior damerne
taget den beslutning, at der max er 120
spillere til start om torsdage for, at få en
glidende gennemførsel af turneringen.
Det er dog stadig et luksus problem indtil
nu, da vi sjælden har været over 100
deltager, men som jeg ser det, og udfra
den store tilgang af medlemmer vi har
bør vi jo nok prøve, at være på forkant
med situationen.
Her den 22. marts tager der 31 seniorgolfere af sted til Fuerteventure, hvor de
skal være en uge og spille 3 baner, det ser
ud til at blive en god tur.
Senior afdelingerne har åbningsmatch
den 15. april hvor vi glæder os til at se

så mange som mulig og at vi samtidig
kan komme til at spille alle hullerne i
fuld længde.
Den 6. maj får vi besøg af seniorerne fra
Aaskov Golfklub, her vil vi første gang
anvende reglen om 120 spillere og vi forventer at der max kan deltage 80 Herrer/
damer fra Herning.
Vi har også den Nordvest jyske turnering
hvor vi over sommeren skal besøge 6
baner, her er der max deltager fra hver
klub på 20 spillere og det er efter først
til mølle princip, men det er en turnering
jeg vil opfordre til at slutte op om, da det
giver mange nye bekendtskaber i vores
distrikt.
Vi i komiteen glæder os sæsonstarten
og til, at vores bane kan spilles med fuld
styrke på alle huller.
Med de bedste ønsker for den kommende
sæson.
Svend Aage Frahm
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Industrivej Nord 15 · Birk
7400 Herning

Tlf.: 9712 5022
Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

www.partner-revision.dk

Din lokale KonditorBager i Snejbjerg

MULTIGLAS

Det dufter og smager
af lækkerier

Glarmester Jørgen Mulvad
Kr. Rasmussen
V. Simonsen

AGT
DØGNV 57
7
3
97 12

www.multiglas.dk
Hedelandsvej 15 | 7400 Herning | Tlf. 97 12 37 57

lad os sammen finde de træk,
der kan afgøre spillet.
ved overblik og fokusering.
ro og omtanke.

Det har altid krævet det rigtige udstyr at konkurrere på højeste niveau.
Men der er også brug for overblik over de mange muligheder.
Partner Herning kan hjælpe dig med begge dele.
Lad os sammen finde de træk, der kan flytte brikkerne til en endnu mere
konkurrencedygtig strategi, der rækker mange træk frem.

PARTNER-HERNING.DK

Canon Business Center Midt- og Nordjylland • Partner Herning A/S • Golfvej 12 • Herning • Tlf. 70103666 • partner-herning.dk
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bureaufrydensberg.dk · 26654 · 0309

Det handler om mennesker

Dalgasgade 29B · 7400 Herning · Tlf 96 63 25 00 · www.vestjyskbank.dk

se film på starK.dk

ÅRETS STJERNEVIN 2010
2007 ReseRve speciale
syRah
VdP Languedoc-RoussiLLon
Dyb, mørk rød farve med lilla toner i kanten.
Duften er frugtrig med nuancer af peber og bløde
krydderier. Smagen er rig og fyldig med masser af frugt,
tilsat krydderier og krydderurter.

5 sKRUelÅG - UGeNs BeDsTe viN
og BeDsTe KØB - på www.avisen.dk
4 sTJeRNeR på www.vinavisen.dk
Varenr. 1726050907

/ Normalpris 79,95

StjernevinSpriS

59,95

SPAR

20,Frankrig er fra at være det bedst sælgende vinland
i Danmark med 78% af den samlede mængde nu
overhalet af Chile – dog indtil videre kun i volumen,
ikke i værdi.
Årsagen til Frankrigs fald fra tronen er a-bomber
og hedonisme. Forbrugerne ”forstår” ikke fransk vin,
og de franske producenter forstår ikke forbrugerne.
Lige modsat Chile og mange andre nyere vinlande.
Pointen er nemlig her, at der ikke er noget at forstå.
Man skal bare nyde vinen.

“Vi sVeder gerne

for et godt resultat”
Eilif Sølager Tømrermester, Ikast

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Herning Trælast & Byggecenter
Rønnevej 2 • 7400 Herning • Tlf. 9712 3322

Men det ser ud til, at bølgen er ved at vende igen.
Størstedelen af de franske vinproducenter er endelig vågnet af Tornerosesøvnen og har forstået, hvad
der gik galt. Med folk i spidsen som Gérard Bertrand og Bernard Magrez.
Årets Stjernevin 2010 – den sydfranske Reserve
Speciale Syrah - ligger lige mellem vinøsiteten og
nydelsen. Det, som er så stærkt ved Frankrig.
Dertil det faktum, at vinen ved Syrah du Monde
smagningen 2009 placerede sig som nr. 5 af alle
smagte Syrahvine fra hele verden.
Og så til den pris!

Herning Golfklub
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Ateliergalleriet Ulla Houe, Herning
Påskeudstilling Ulla Houes egne værker.
Nye motiver fra Firenze, landskaber og modeller.
Åben alle påskedagene fra kl. 12-15.
Fernisering lørdag den 27. marts 2010.

la Houe Ateliergalleriet, Paghs Allé 4 C, 7400 Herning.
• Mail: Ulla@ullahoue.dk • www.ullahoue.dk

Week-end åben fra 12-15
Onsdag/Fredag arbejdende værksted åben efter aftale på mobil 22998650
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Elitespillernes niveau
har generelt hævet sig
Eliteudvalget i Herning golfklub har i
løbet af de seneste
måneder fået lagt visioner og målsætningen for sæsonen 2010. Inden jeg fortæller
lidt omkring
hvad der skal ske i eliteafdelingen for
2010, synes jeg også det er vigtig at
fortælle Herning golfklubs medlemmer,
hvad der er sket i den foregående sæson.
En af de store mål for 2009 sæsonen var
igen at få skabt et fundament for eliten
i Herning Golfklub. Vi har haft stærkt
fremmøde til træning og opnået de mål,
som vi satte for sæsonen. Kvalifikationsrækken rykkede op i 4. division og 3. divisionsholdet lå længe til at kunne spille
med i toppen, men tabte de afgørende
kampe, som kunne have givet chancen
for oprykning.
Vigtigst i den foregående sæson har
dog været, at vi har fået opbygget en ny
stamme af spillere, fået spændende nye
juniorspillere integreret på holdet og ikke
mindst et stærk sammenhold. Faktorer,
som uden tvivl vil få betydning for 2010
sæsonen.
Herudover har spillerenes niveau generelt hævet sig, hvilket også gav sig
udslag i lave scores til klubmesterskabet
og lavere handicap i truppen.
I forbindelse med opstart af 2010 sæsonen har en del spillere deltaget i fællestræning i Stadome i Ikast, hvor der har
været mulighed for at få teknisk træning
i jan - februar.
2010 sæsonen går for alvor igang i april
måned, hvor vi har skemalagt en træningsmatch og hvor elite træningen igen
starter op. Vi har år mulighed for, at få
både Søren og Jesper tilknyttet træningen, så vi kan få endnu mere udbytte af
den tekniske træning.
3. divisionsholdet skal i år møde Åskov,
Trehøje og Lemvig. 4 divisionsholdet
skal op i mod Ikast, Åskov og Trehøje.
Der er lagt op til nogle spændende lokale
matcher.
Udover turneringen lægger vi i år stor
vægt på, at eliteholdet skal deltage endnu
mere klublivet. Vi ønsker at vores spillere

ELITE
udvalget

e l i t e s p o n s or e r
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

PGA Shop Herning
Øvrige sponsorer:

skal deltage i flere klubturneringer og
være en større del af Herning Golfklub
såvel til glæde for klubbens medlemmer
samt eliten. Modsat håber vi selvfølgelig
på, at det kan medføre endnu større
opbakning til vores hjemmekampe i Danmarksturneringen.
Vores visioner for sæsonen er skitseret
således:

Delmål 3. Division
2010:
Forblive i 3.division, med mulighed for
deltagelse i oprykningsspillet
2011:
Komme i oprykningsspillet til 2.division

Delmål 4. division
2010:
Forblive i 4.division.
2011:
Præge 4.division med mulighed for deltagelse i oprykningsspillet til 3.divison
Herudover har vi fået ny formand, idet
Jacob Ryssel har ønsket at træde tilbage og derfor er Lars Klode blevet ny
formand. Jacob er dog stadig en del af
eliteudvalget.
Med ønsket om en god sæson for eliten
samt Herning Golfklub.
Jakob Rousing Sloth
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Golf i Danmark
Hverdagstilbud

Fri greenfee – spil så meget du vil i 2 dage
3-retters aftenmenu eller buffet
Overnatning i dobbeltværelse med morgenmad
Pris pr. person kr. 795,00

Hjallerup Kro
Hotel Søparken
Hotel Limfjorden

Dronninglund Hotel

AALBORG

Tillæg ved ophold lørdag og søndag kr. 100,00 pr. person pr. nat.
Med 12 hoteller og et stort antal golfbaner er vi absolut førende
Hotel Vildbjerg
ÅRHUS
indenfor golfophold og golfferie i Danmark.
Hotel Ringkjøbing
Hotel Medi
Østergaards Hotel
Hotel Falken

KØBENHAVN
ODENSE
Hotel Dagmar

Hotel Vissenbjerg
Storkro

Hotel Menstrup Kro

Se www.danske-hoteller.dk
for yderligere oplysninger

Når det ikke skal
være så firkantet
Runde kanter fåes kun hos Designa
og på samlede køkken- og badelementer leveret direkte fra
Teknologisk Institut
fabrikken. En kant der skal
giver Designas
opleves.

runde kant topkarakter.
Få mere information i
din Designa butik eller
på designa.dk

Kom helt tæt på de runde
kanter i vores butikker eller
læs mere på designa.dk

- os med de runde kanter
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Som køer på en forårsgrøn eng
michael
handberg

Begynderudvalg

Hvis man nogensinde har haft fornøjelsen
at opleve køer, der efter en lang vinter,
bliver lukket ud på græs, ved man at kådheden og glæden lyser ud af dem. Jeg tror
faktisk, det er den samme fornemmelse, de
fleste golfspillere sidder med - efter 3 måneder med frost længes
vi i den grad efter at komme på ”græs”. Jeg kan ikke mindes,
i mine 12 år som golfspiller, at have holdt så lang en pause, en
pause jeg er sikker på ikke ligefrem har haft en gavnlig effekt
på ”stabile” sving.
Heldigvis er der nu tegn på forår, fiskene er dukket op i havebassinet og begyndt at tigge efter mad, bilen er isfri om morgenen og begyndersæsonen starter om 14 dage - så ved man at
det går den rigtige vej.
I år har vi valgt en model med ét stort forårshold, dels på grund
af påskens placering dels fordi det giver en langt bedre udnyttelse af PROens træningslektioner. Målet er 60 deltagere, og i
disse tider hvor der snakkes om krise i klubberne og mangel
på nye medlemmer, var vi selvfølgelig spændt på, om vi havde
spændt buen for hårdt og været lidt for ambitiøse, men her 14
dage før det går løs, ja, så er der faktisk kun 5 pladser tilbage og jeg er sikker på at i takt med at solen står højere på himlen,
skal de nok hurtigt blive ”solgt”.
Selv om vi, når dette nummer af Klubnyt udkommer, allerede er

i fuld gang, skal der alligevel lyde et stort ”Velkommen” til alle
nybegyndere i Herning Golf Klub, vi skal gøre vores yderste
for at jeres møde med golfsporten bliver en positiv oplevelse,
og så er vi sikre på, at klubbens øvrige 1140 medlemmer står
klar til at hjælpe jer på alle mulige måder. Husk også at vi på
vores hjemmeside under begynderudvalg/kalender hele tiden
forsøger at holde jer orienteret om, hvad der sker hvornår.
Med 60 spillere på ét hold vil træningen med begynderudvalget
blive opdelt i et A og et B hold - ikke at der ligger noget i det
- men det betyder at vi mødes hver 14 dag med begynderne,
hvilket giver dem mulighed for at få trænet rigtig meget mellem
samlingerne.
Udvalget er næsten intakt, efter sidste sæson valgte Jesper
Aagaard at stoppe, og han er blevet erstattet af Jacob Merrild,
velkommen til Jacob vi glæder os til samarbejdet og selvfølgelig
en stor tak til Jesper for indsatsen de sidste 3 år.
Vi har selvfølgelig brugt vinterpausen til at kigge forløbet
igennem, og se hvor vi kan forbedre det, så det kan blive endnu
bedre, med udvidelsen af klubhuset får vi langt bedre arbejdsbetingelser omkring den teoretiske del af forløbet, således at
begynderne bliver endnu bedre klædt på. Glædeligt er det også,
at vi nu kan flytte regelundervisningen tilbage i klubben, hvor
den hører hjemme.
Tilbage er kun at ønske alle en rigtig god golfsæson 2010.
Held og lykke!
Michael Handberg

Skolegade 1 - 7400 Herning
Tlf. 97 12 54 44
www.hotelcorona.dk
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“Kontakt os for
et godt tilbud”

R E S TA U R A N T

T E AT E R K Æ L D E R E N
- det syngende spisehus

Flemming Greve,
Mobil 26 22 32 22
Email: abflgr@almbrand.dk
Thomas Gustafsson,
Mobil 30 51 86 64
E-mail: abthga@almbrand.dk

Bordbestilling
9926 9927
tk@mch.dk

Anette Bech,
Mobil 30 53 40 78
E-mail: abranb@almbrand.dk

Alm. Brand Herning
Østergade 11 • 7400 Herning
E-mail: herning@almbrand.dk
WWW.A L M BRA ND. DK

Dobbelt så høj sugeevne
som andre håndstøvsugere.
Superkraftig håndstøvsuger, der aldrig mister sugestyrke.
Perfekt til bilen, båden, sommerhuset, golfbag’en...

Motorheadmundstykke

Kombinationsmundstykke

2 års garanti

Vejl. 1.999,-

Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · www.witt.dk · info@witt.dk
Golfbladet_154x108mm.indd 1

17/03/10 11.56
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Kort rejse til god golfoplevelse

Kun omkring 70 km. fra den dansk tyske
grænse, ude i den del af Schleswig-Holsten, der også benævnes marsken, ligger
den gamle hollænderby Friedrichstadt.
Navnet hollænderby kommer af, at nogle
hollændere i tidligere tid, blev landsforvist p.g.a. deres religion, men fik lov
til at tage ophold her, fordi de var både
dygtige og flittige. De anlagde byen, i
det lave landområde, som de kendte det
hjemmefra, med kanaler som, her i vor
tid, udelukkende bruges til turistsejlads.
Friedrichstadt bærer præg af at have
været dansk, og er, ligesom hele området,
et besøg værd.
Ti minutters kørsel uden for byen ligger
et gammelt gods, Gut Apeldör, med en
mere end 100 årig historie, frem til 1996,
hvor det ikke længere var lønsomt at

drive stedet som landbrug. Mange tror
fejlagtigt at navnet henviser til de mange
æbletræer, men navnet betyder ”åben
dør” og er nok et gammelt tysk udtryk
for at byde velkommen.
Og det virker.
Her på de 112 ha. begyndte man den 6.
juni i 1996, at lave endnu en, af Tysklands efterhånden 700 golfbaner, som
efterhånden har fået anlagt to 18 hullers
baner. I den gamle grisestald er der indrettet skønne værelser med 90 senge, og
i umiddelbar nærhed en hyggelig restaurant, hvor der serveres mad af høj klasse,
lige fra morgen, over dag frem til aften.
Området er fladt, og uden de store forskelle i højden - men ikke uden store udfordringer for selv den bedste golfspiller.
Da det er marskland, er der meget vand

- og det er der gjort brug af ved anlæggelsen af flere af de 36 huller.
Det som nok er mest bemærkelsesværdigt er at golfbanen er meget velplejet og
velholdt. Her ligger ikke noget og flyder,
som burde være ryddet væk. Greenkeeperne er beskæftiget hele dagen, uden at
være i vejen, og det ses uanset hvor man
færdes. At personalet så også er opmærksomt og venligt er et ekstra plus.
Udover vi seks fra Herning Golf Klub,
som brugte et par dage af efterårsferien
på Gut Apeldör, så har der allerede været
besøg af flere af vore spillere, og vi kan
anbefale et besøg, hvis der har ønske om
en golftur, hvor man ikke ønsker at køre
for langt.

Herning Golfklub
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Øvrige sponsorer
Lauré Strikvarer A/S, Byggefirmaet Ove Just,
Sand Spedition A/S, Nykredit, Sydbank,
Tøjeksperten, Vin Specialisten,
Stark, Jyske Bank, Alm. Brand, Dohm,
Super Spar Gjellerup, Witt A/S, Huset Emma
Kaj Munks Vej 4 . 7400 Herning . Tlf. 96 26 40 00 . Fax 96 26 40 01
her@dahllaw.dk . www.dahllaw.dk

B

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

ALGARVEKYSTEN
– med unikke golfmuligheder

DIREK TE FR A BILLUND
Portugal og specielt Algarve-kysten er en god, gammel kending for
mange skandinavere. Når det drejer sig om afslappet ferie på stranden,
oplevelser på egen hånd og helt unikke golfoplevelser, tilbyder området
kvalitet af ypperste klasse. På den langstrakte og naturmæssigt unikke
Algarve-kyst ligger langt over 20 golfbaner af højeste internationale
standard! Variationen er stor, og uafhængigt af handicap, temperament og ønsker om layout er der baner, der passer til alle.

TILBUD

4.650

MATCHTURE

Rejsemål
Mallorca
Belek
Costa del Sol
Mallorca
Belek
Mallorca
Belek
Algarve

Dato
25-09-2010
03-10-2010
04-10-2010
09-10-2010
10-10-2010
16-10-2010
17-10-2010
18-10-2010

Hotel
Comodoro
Tat Beach
Las Palomas
Comodoro
Tat Beach
Comodoro
Tat Beach
Boavista

Matchleder Pris/pers.
Inge Pagh
8.400
Tom Holmberg
7.750
Jørgen Simonsen
8.400
Inge Pagh
8.400
Anders Zacho
7.850
Inge Pagh
8.600
Poul Steffensen
7.900
Mogens Uno
7.950

Se meget mere om vores golfrejser på www.bravogolf.dk

Golfdivisionen:

96 27 38 38

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: reklametryk

Afrejse i maj. God lejlighed.
3 x greenfee. Billeje i 7 dage.
Kr. .......................................................................................

