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Projekt »Flere golftider til alle«
Vi er en klub med mange medlemmer og dermed er
der også stor efterspørgsel efter spilletider på banen.
Bestyrelsen har derfor overvejet hvordan det ville være
muligt at skaffe flere tider, uden at vi skulle udvide
banen, hvilket pt. ikke er hverken fysisk eller økonomisk
muligt.
I det arbejde har det også været vigtigt at holde en
balance mellem motionist- og sportsdelen af klubben,
idet det ligger os på sinde, at skabe rum for begge slags
medlemmer.
Læs mere på side 4-5

GULDSPONSORER:
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Med ing Golf Klub:
Hern pr. md.
179,- GEBYRER
INGEN INDING
INGEN B

ÅBNINGSTIDER:
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Lørdag og søndag:

7:00
14:00
7:00
8:00

-

LOOP Cirkeltræning og Herning Golf Klub har indgået et samarbejde,
der giver alle golfere et godt tilbud om effektiv styrketræning, der
giver en balanceret træning af hele kroppen – og styrker golfspillet.
LOOP Cirkeltræning ligger i herningCentret
– kun 300 meter fra golfklubben.
BOOK EN GRATIS PRØVETIME PÅ 44 324 324

21:00
21:00
19:00
15:00

Altid uddannet personale i åbningstiden.

herningCentret, Merkurvej, 7400 Herning, tlf. 44 324 324

(lige inden for indgang F, og med direkte adgang via trappen eller elevatoren fra P-Vest)

Den hurtigste vej til en sundere krop
CIRKELTRÆNING

www.loopcirkeltræning.dk
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Det er min mening
formanden

Klub NYT
Medlemsblad for Herning Golf klub.
Udkommer 5 gange årligt.
Oplag 1.150 stk.

Redaktion
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INDLÆG TIL KLUBNYT
Mailes til info@herninggolfklub.dk
eller sno@herningfolkeblad.dk - eller
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Det er næsten ligesom juleaften. Vi
glæder os bare ikke til at se juletræet, men til at se banen grønnes og
stå i sin fineste pynt. Det er nemlig
lige op over at banen åbnes, hvis det
ikke allerede er sket, og det sædvanlige glade liv begynder at udspille sig
i klubben.
Vi går en spændende sæson i møde,
hvor vi vil gøre nogle af de tiltag,
som Asbjørn Nyholt anbefalede i sin
rapport fra 2010 om banens tilstand.
Disse tiltag skulle gerne højne kvaliteten af banen, men hav tålmodighed, da der kan gå et stykke tid
inden resultaterne viser sig. Dette
vil I kunne læse meget mere om
andetsteds (se også Nyholts rapport på hjemmesiden under udvalg/
baneudvalg). I løbet af sæsonen vil
baneudvalget informere på hjemmesiden.
Vi er jo som bekendt en klub med
mange medlemmer (ca. 1200 der
kan spille uden begrænsninger) og
det er vi rigtigt glade for. Vi har ikke i
de sidste år mærket til medlemskrise, men det betyder ikke, at vi bare
kan læne os tilbage og nyde livet. Vi
skal hele tiden forny os, både hvad
angår tilbud til eksisterende medlemmer, nye medlemmer og gæster.
I forlængelse af den beslutning, der
blev truffet på DGU’s repræsentantskabsmøde i 2010 om fleksible medlemskaber, har vi valgt at ændre sidste års Greenpass medlemskab til et
flexmedlemsskab på lidt forandrede
vilkår. ¬Det er et medlemskab, der
er beregnet til at tiltrække nye og
fastholde eksisterende medlemmer,
der ikke har tid til at spille mere end
nogle få runder om året, eller har
behov for at bevare sin tilknytning
til hjemmeklubben, mens de studerer eller er underlagt andre forhold,
der kræver deres nærvær. For kr.
1800 får man et DGU kort (har man
ikke spillet før, skal man selvfølgelig
gennemgå vores fremragende be-

gynderforløb) og 3 runder med i prisen i Herning (værdi kr. 900 - 1050).
Vil man spille mere, er disse ekstra
runder til fuld greenfee. Når sæsonen er gået, vil vi evaluere og se om
der er plads til forbedring og hvad
der sker omkring os.
De mange medlemmer betyder også,
at der er et, til tider, stort tryk på banen. Det er da også noget, som flere
medlemmer ikke undlod at gøre os
opmærksom på sidste sæson. Derfor
har bestyrelsen, i løbet af vinteren,
haft møder med de forskellige relevante udvalg og klubber i klubben
med henblik på at sikre flere tidsbestillingstider til medlemmer og
gæster. Du kan se det fulde katalog
andetsteds i bladet.
En af de ting, der er med til at definere os som klub, er vores indstilling
og evne til at indgå i socialt samspil
med andre. Vi kan vælge at tage skyklapper på og alene koncentrere os
om os selv og vores eget spil, eller
vi kan vælge at være åbne overfor
at indgå i relationer med andre. Jeg
vil gerne være formand i en klub,
hvor vi interesserer os for andet end
lige os selv og det, der er nærmest.
Derfor skal der fra mig lyde en opfordring til at tænke ud over næsetippen, både når du booker en tid,
andre booker sig på din bold, eller
du får en opfordring til at hjælpe nye
medlemmer til rette i klubben. Hvis
vi kan få et ry for at være en klub,
hvor man bliver hilst velkommen
og medlemmerne ikke kun tænker
egoistisk, vil det være fantastisk og
den bedste reklame, som klubben
kan få. Så er jeg også sikker på, at
vi i fremtiden vil være i stand til at
tiltrække de nye medlemmer, som
vi har brug for og de vil helt automatisk have den samme indstilling.
God sæson og må dine puts gå i hul.
Carsten Jensen,
formand
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Projekt »Flere tider«
Bestyrelsen
Vi er en klub med mange medlemmer og dermed er der også stor
efterspørgsel efter spilletider på
banen. Vi har derfor i bestyrelsen
overvejet hvordan det ville være
muligt at skaffe flere tider, uden at
vi skulle udvide banen, hvilket pt.
ikke er hverken fysisk eller økonomisk muligt.
I det arbejde har det også været vigtigt at holde en balance mellem motionist- og sportsdelen af klubben,
idet det ligger os på sinde, at skabe
rum for begge slags medlemmer.

Sammenskub
I sommeren 2010 startede vi et forsøg med at »skubbe« 1- og 2-bolde
sammen til 3- og 4-bolde og selvom,
det indimellem kunne se ud som om
det var et Sisyfos-arbejde, tror vi alligevel på, at det skaffer så mange
flere ledige »slots« til at bestille tider i, at det er arbejdet værd. Det
vil fortsætte i sæson 2011 og du kan
få maksimal indflydelse på hvem
du kommer til at spille med, ved at
booke dig sammen med nogle andre.

Bekræftelse af tider/
No show listen
Indtil nu har man skullet bekræfte
sin tid senest 15 min. før den bestilte tid. Vi har nu besluttet at sætte
fristen ned til 10 min. Det medfører
til gengæld, at vi vil følge hårdere op
på »No show listen«. Det er den liste
der viser hvem, der ikke har bekræftet sin tid. At man ikke bekræfter

sin tid, kan selvfølgelig skyldes forglemmelse, men efter at vi har haft
tidsbestilling så længe, som vi har,
må vi vist efterhånden være ude
over det. Det kan også skyldes, at
man ikke er mødt frem og ikke har
afbestilt sin tid. Det sidste er ikke
godt, da man derved blokerer for at
andre kan komme til at spille. Der
er også set tilfælde, hvor der bevidst
er booket spillere på en bold, fordi
de 2 eller 3 spillere, der møder frem,
gerne vil have runden for sig selv.
Dette er selvsagt helt uacceptabelt,
og hvis vi konstaterer det i den kommende sæson, vil de implicerede få
en påtale og i gentagelses tilfælde en
sanktion.
Vi har derfor besluttet at ændre
bekræftelsen af tider. Fremover bekræfter man ikke hele bolden, men
kun tiden for dem, som man har be-

stilt tiden sammen med. Hvis du optræder på »No show listen« med for
mange no shows, vil du blive kontaktet, så vi kan finde ud af, hvorfor
det er sådan.

Junior kanin
For at frigive tider fredag eftermiddag, har vi aftalt med juniorudvalget, at juniornybegynderne afvikler
deres ugentlige »Kaninturnering«
torsdag eftermiddag i de 2 timer inden kaninturneringen. Der er alligevel ikke plads til at man kan starte
og gennemføre en fuld runde. Denne løsning frigiver en time fredag
eftermiddag og vi udnytter torsdag
eftermiddag optimalt.

Gunstarter
Alle gunstarter, hvor der ikke er
mindst 60 deltagere skal være bag-
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læns gunstarter. Det betyder, at
man starter på hullerne 1, 18, 17
osv. Det giver mindst lukketid på
første tee i forhold til at lave en gunstart, hvor man starter normalt.
Samtidig er det til at styre i forhold
til tidsbestillingen.

Boldrender
Der fjernes en boldrende hver time.
Det betyder, at der er flere tider, der
kan bestilles hjemmefra og det bliver derved nemmere at planlægge
sin golf.

Start på hul 10
Mange af os har ofte oplevet, at der
er et stort tryk på de første 9 huller,
mens der er meget mere »luft« når
man kommer om på bagni. Vi har

derfor besluttet at ophæve forbuddet mod at starte på hul 10 i weekends og på helligdage. Det gælder,
hvis man ved, at man kun vil gå 9
huller og hvis man kan starte uden
at genere spillere, der vil fortsætte
deres runde efter forni. Banekontrollen vil være med til at sikre, at
det foregår på en nem og gnidningsfri måde. Man skal selvfølgelig ikke
bestille tid til en sådan start og hvis
man allerede har bestilt til hul 1,
så går man selvfølgelig ikke ud på
10’eren uden at afbestille sin tid på
1’eren. Og nej, man har heller ingen
fortrin til at fortsætte på hul 1 når
man har spillet 9 huller.

Klubber i klubben
Vi har også kigget på hvordan klub-

ber i klubben belægger banen. Deres
udnyttelse af banen er optimal. Når
der kun går 4-bolde rundt, kan man
ikke få en bedre udnyttelse. Der er
heller ingen tvivl om, at de et meget
vigtigt element i klublivet og også er
store bidragsydere til restauranten.
Det er heller ikke udnyttelsen af banen, der her er problemet, men tidspunkterne og den eksklusivret, som
man gennem årene har fået »patent
på«. Vi har derfor ønsket at finde en
løsning, hvor vi kan skabe bedre
muligheder for at dem, der ikke deltager i disse klubber kan komme til
at spille. Det skal selvfølgelig ske
uden, at det går ud over deres muligheder for at skabe gode rammer
for deres medlemmer. Vi har derfor
i samarbejde med dem fundet nogle
løsninger, som vi alle kan stå bag.
Solsikker og Rødder spiller 6 af deres 8 årlige runder på hjemmebane
startende kl. 7.00 de 4 af de lørdage
hvor de spiller og kl. 12.00 de sidste
2. 2 runder spiller de på fremmede
baner. Dermed bliver der flere tider
i »primetime« til »os andre«. Tirsdagsdamer og Onsdagsherrer har
indvilliget i at begrænse den tid,
hvor de har eksklusiv ret til at booke
til henholdsvis tirsdag og onsdag.
Det betyder, at man skal registreres som medlem af klubben for at
kunne udnytte eksklusivretten. Nu
kan alle booke tider til tirsdag og
onsdag eftermiddag allerede fra
søndag morgen. Det viser også, at
der er vilje i klubben til at ændre på
noget, som har eksisteret »de sidste
mange år”.

Støt vore annoncører
- de støtter os!
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20%
mere
til samme
pris!

Meget attraktive lån til
sommerhus/fritidshus
Kontakt Handelsbanken og hør mere om, hvordan du får 20% mere til samme pris.
Vi ønsker dig en god sæson på golfbanen og glæder os til at høre fra dig.

www.handelsbanken.dk

Golftræning anno 2011
Som tidligere beskrevet her i bladet,
er jeg i gang med min 3-årige uddannelse som golftræner. Jeg har netop
afsluttet mit 2. skoleophold ud af 3,
og har her stiftet bekendtskab med
et par interessante aspekter af golfen, når det kommer til det at undervise. Jeg har forsøgt at opstille dem
i en form for »3-trins raket”, som jeg
håber du vil finde interessant, og
ikke mindst brugbar, når de 3 kuponer skal indløses i løbet af sæsonen

Trin 1 - Fysiske
forudsætninger
Som træner i HGK, har jeg hørt flere
give udtryk for, at golfen giver en del
smerter. En del af forklaringen ligger
i, at de færreste af os har det perfekte og mest hensigtsmæssige sving,
når det kommer til den belastning
vi påfører vores krop. Men hvorfor
har vi ikke det perfekte sving? Nuvel, mere træning kan hjælpe et godt
stykke af vejen, men hvad nu hvis
vi ikke er i stand til at udføre nogle
af de bevægelser der kræves af os rent fysisk?
Hvis du har eller ønsker at undgå
smerter i forbindelse med din golf,
så kig ind forbi shoppen. Vi kan
nemlig udføre en test, som er udviklet af landsholdets fysiske trænere,
hvor målet er at finde frem til eventuelle begrænsninger, når det kommer til svinget. Dernæst får du 3-4
nemme og hurtige øvelser, som med

15 min. træning hver dag, vil kunne
give mærkbare resultater.
Med testresultatet har du nu det
perfekte udgangspunkt for at modtage undervisning, da der nu kan tages højde for eventuelle udfordringer rent fysisk, og vi som trænere,
har langt nemmere ved at kunne
»skræddersy« undervisningen, så
den bliver så hensigtsmæssig for dig
som overhovedet muligt.

Trin 2 - Undervisningen
I shoppen tilbyder vi forskellige former for undervisning, og specielt én
form giver enormt gode og HURTIGE
resultater, men bliver desværre ikke
brugt nok her i klubben.
Da video-undervisningen foregår via
en computerskærm, er det nemmere
for træner og elev at opnå den ønskede ændring, da vi kommunikerer via
billeder, og ikke bare ord. Hjernen arbejder generelt i billeder, så vejen fra
en rettelse fra træneren, til denne er
implementeret i svinget, forkortes
betydeligt, da hjernen - og dermed
resten af kroppen - har bedre forudsætninger at arbejde ud fra.
Vi kører i første del af sæsonen tilbud på video-lektioner, så kig ind
hvis du ønsker at høre mere om denne form for undervisning.

Trin 3 - Selvtræning
Ja, vi kommer desværre ikke udenom det, men ligesom så meget an-
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det, så bliver man
ikke en bedre golfspiller af at gennemføre trin 1 og 2, og
derefter sætte sig
hjem i sofaen. Nej, vi
skal ud og træne det
vi har fået rettet, og netop
her halter motivationen for de fleste.
For at komme dette problem til livs,
har trænerne her i landet (PGA),
udarbejdet en lille håndbog, der
kan hjælpe til med at opnå en mere
motiverende træning. Med alt fra
sidder til notater, udstrækning- og
opvarmningsøvelser, har bogen
desuden en lang række øvelser til
hver af spillets facetter, som du kan
implementere i din træning. Derudover har bogen også et skema, hvor
du kan udføre en række tests og
notere dit resultat, for at se om du
gennemgår den ønskede udvikling
indenfor for eksempel bunkerslag.
Bogen kan købes i shoppen, og vi vil
gøre brug af denne i langt størstedelen af de kurser vi kommer til at tilbyde gennem sæsonen, så jo før du
kan sætte dig ind i bogens indhold,
jo bedre.
Jeg håber denne »lille« smøre har
givet dig appetit til for alvor at give
den lidt ekstra når det kommer til
din træning i 2011. Hvis ja, så står
vi klar i shoppen til at hjælpe dig alt
det vi overhovedet kan.
Søren S. Kjeldsen

MULTIGLAS
Industrivej Nord 15 · Birk
7400 Herning

Tlf.: 9712 5022
Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

www.partner-revision.dk

Glarmester Jørgen Mulvad
Kr. Rasmussen
V. Simonsen

AGT
DØGNV 57
7
97 12 3

www.multiglas.dk
Hedelandsvej 15 | 7400 Herning | Tlf. 97 12 37 57
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Sæsonen skal snart i gang
baneudvalg
Jeg vil gerne benytte lejligheden til,
at sige en stor tak til Bent Green for
hans arbejde, som formand i bane
udvalget. Bent Green har ydet en
stor hjælp til Herning Golf Klub og
ikke mindst i forbindelse med de tiltag der er gennemført i de seneste år
omkring golfbanen. Bent deltager i
baneudvalget sæsonen ud.
Jeg overtager posten som ny formand efter Bent Green. Jeg har
allerede fået en lang række informationer omkring staben i greenkeepergården, og jeg er blevet bekendt med de mange forskellige
fagudtryk, der bruges omkring baneanlægget.
Kort præsentation til dem, som ikke
kender mig så hedder jeg Bjarne Valentin Stegger. Jeg er 39 år og er gift
med Sandie. Vi er bor i Herning »bag
hul 11« på Korsørvej og deltager aktivt i golfspillet i Herning Golf Klub.
Jeg har været i begynderudvalget i
en kort periode og har deltaget i eliteudvalget. I dag er jeg en del af elite
truppen, spiller onsdagsherre og
deltager i så mange klubturneringer
som muligt. Udover at være valgt til
ny formand for baneudvalget, sidder jeg i Herning Golf Klubs bestyrelse. Kort sagt - jeg bruger generelt
mange timer på klubarbejdet og spil
på banen.
Baneudvalget hører ofte fra vores

medlemmer om deres holdninger
til forbedringer af banen. Det er der
heller ikke noget forkert i. Vi sætter
pris på alles interesse og snakker
gerne med medlemmerne. Vi ved
alle, at vores bane er helt unik, når
vi tænker beliggenhed og jordbund.
Det vi bare skal sikre os er, hvad årsagen er til tingene, inden vi investerer pengene i projekterne.
De seneste baneændringer, som
klubben har gennemført, har vist sig
at være ganske fornuftige. Det har
givet et godt resultat, nu når vi kigger på banen i dag. Karsten Paaske
og de øvrige greenkeepere har også
en stor del af æren for at banen ser
ud, som den gør.
Foråret slår forhåbentlig snart igennem og vi venter alle på komme på
græs.
Baneudvalget håber, at banen vil
være spilbar starten af april måned
(dette indlæg er skrevet 3. marts),
hvor klubturneringerne starter. Vi
kan naturligvis ikke udstede nogen
form for garanti for, at banen er klar
til den tid - vi skal lige have vejrguderne med os.

Banepleje
Hortonom Asbjørn Nyholt udarbejdede i september måned en rapport
med forslag til, hvorledes vi på såvel
kort som lang sigt kan forbedre kvaliteten af vores fairways, greens og
teesteder. I den lange vinterperiode

har baneudvalget og greenkeeperne
blandt andet udarbejdet en arbejdsplan for banen. Forbedringerne vil i
første omgang bestå af blandt andet
sprøjtning med afspændingsmidler
(som forbedrer vandtransporten op
og ned i jorden) samt tilføring af næringsstoffer som fosfor, kalium og
magnesium.
Derudover øges indsatsen også for
vores greens og teesteder. Denne
opgave består i ekstra propning,
prikling, vertikalskæring og regelmæssigt topdressmateriale. For at
opnå størst mulig effekt vil det hovedsagligt blive udført i vækstsæsonen.
Det kan ikke undgås, at spillet til tider kan blive generet af dette, men
på generalforsamlingen sidste år tilkendegav vores medlemmer forståelse for dette, og det er baneudvalget
rigtige glade for, så tak for det.
En reminder fra sidste år - greenkeeperne skal kunne udføre deres
arbejde i ro. I den forbindelse vil
jeg henvise til Klub Nyt fra november 2010 og udvalgets opfordring til
medlemmerne. Greenkeeperne har
et stramt program, når der klippes
så venligst hav dette i »tankerne",
når vi alle færdes på anlægget. Det
drejer sig specielt om klipning af
greens, hvor vi bruger meget ekstra
tid, når greenkeeperne skal køre til
side, fordi vi er lidt utålmodige. Det
er naturligvis en balancegang mel-

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

HTH KøKKenforum Herning
engdahlsvej 2C • 7400 Herning
Tlf. 9712 6533
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oftere. Der bliver lavet et midlertidigt teested, indtil det nye færdigt.
Baneudvalget forventer , at det kan
tages i brug i løbet af maj måned. Vi
lægger rullegræs på, for hurtigere at
kunne tage det i brug.

Kørsel og parkering
lem medlemmerne og greenkeeperne, men tro mig, at når de klipper
greens helt færdige uden afbrydelser, forsinker det spillet væsentlig
mindre, og de kan få mere ud af deres arbejdsdag.
Vi har besluttet i baneudvalget, at
synliggøre en arbejdsplan for greenkeeperne, hvor ugens faste arbejdsopgaver er beskrevet med tid og
personale. Greenkeepernes arbejde
består ikke kun af at klippe fairways, rough, greens, ordne bunkers
osv., opgaverne er mange ,og vi har
også en stor maskinpark, der skal
vedligeholdes. Baneudvalget har en
hjemmeside under udvalg på www.
herninggolfklub.dk, hvor du finder
informationerne. Planen er gældende fra 1. april 2011.
Vi afholdt i 2010 informationsmøde,
hvor hortonom Asbjørn Nyholt var
til stede. I den forbindelse pointerede Karsten Paaske, at mange af
arbejdsopgaverne i en øget vedligeholdelse af greens og teesteder,
er meget afhængig af vejret. Vi
medlemmer vil kunne opleve, at en
planlagt prikning af greens på en
tirsdag, onsdag eller torsdag, kan
blive flyttet til en anden dag eller

uge, hvis vejret ikke er med os.
Det er aftalt med Jørgen Munk, at såfremt vi planlægger omfattende arbejde på banen, vil dette blive oplyst
hurtigst muligt på informationstavlen foran klubben. Vi prøver naturligvis, at genere så lidt som muligt
på banen, men husk på vi gør det for
at forbedre anlægget.
I 2010 blev det også besluttet, at banen skulle have »ro« for større udgravninger, og vi glæder os rigtig
meget til at se, hvordan banen udvikler sig i år. Vi kan allerede sige nu,
at anlægget ser ud til at have overlevet den lange kolde vinter på en pæn
måde, og venter nu på plus graderne
og væksten.

Herre teestedet på hul 18
gennemrenoveres
Det er blevet besluttet fra baneudvalgets side, at vi starter med udgravningen af herre teestedet på hul
18 så snart frosten har forladt jorden. Teestedet bliver placeret, hvor
det nuværende ligger i dag, men
hele teestedet vil blive gravet op,
bygget op med dræn- og vækstlag,
gjort bredere og dybere, så vi kan
flytte teestedsmarkeringerne rundt

Baneudvalget vil gerne opfordre alle
medlemmer til at respektere skiltene på og omkring golfbanen. Der
skiltes tydeligt med, at der er forbud
mod privat kørsel på banen, og den
store sti er en offentlig gangsti. Vi
henstiller til, at der IKKE benyttes
egne biler til at transportere sig ud
til hullerne, når der afholdes turneringer. Tilladt kørsel på golfanlægget er forbeholdt, arbejdskørsel,
udrykningskøretøjer og naturligvis
vores greenkeepere der udføre deres
arbejde.
Baneudvalget har bemærket, at
medlemmer såvel som greenfee
gæster, kan have svært ved at finde
en parkeringsplads når der afholdes turneringer. Vi understreger, at
det er forbudt, at parkere på græsset i forlængelse af parkeringspladserne langs hul 10. Græsset er en del
af banen hvilket også er markeret
med out of bounds pæle. Hvis parkeringspladsen er fuldt optaget, må
der parkeres på Golfvej.
MEN EN TING ER SIKKERT - golfsæsonen skydes snart i gang, og vi glæder os alle til svinge køllerne igen…
Rigtig god sæsonstart til jer alle.
Bjarne Stegger
Formand

www.arnepoulsen.dk
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Godt nyt fra juniorafdelingen
juniorafdeling
Når sæsonstarten er lige om hjørnet, er det også samtidig farvel til
vintertræningen. Vintertræningen
har desværre kun været for de få i
år, men til de af jer, der har følt sig
snydt, har vi godt nyt. Vi er overbevist om, at I godt kan glæde jer til
næste vinter program. Fokus er allerede sat ind, på at finde andre lokaler, andre træningstider og trænings
former, der kan give udbytte for hele
juniorafdelingen. Mere om det senere på året, for nu handler det om
forår, og alle de forventninger det
bringer med til en ny sæson.
Det er tid til at se fremad mod en
spændende sæson, med mange nye
tiltag. Vi vil i år bruge vores ældre
juniorer, i en turnus ordning, som
hjælpere ved begynder træningen.
Dette skulle gerne være medvirkende til en bedre genkendelighed
mellem nye og allerede etablerede
juniorer. Blandt forældrene håber vi
også at finde, en holdleder til hvert
træningshold, der kan støtte og vejlede juniorerne i forbindelse med
selvtræningen, samt opfordre juniorerne til at deltage i de forskellige
turneringer, der tilbydes til netop
det niveau de befinder sig på.
I forbindelse med vores træningsweekend sidst i april, sætter
vi fokus på de juniorer, der ikke fik
banetilladelse i sidste sæson, således at de også hurtigt kan komme
ud at spille. I forbindelse med træningsweekenden spiller eliten på
hjemmebane, og vi har derfor chancen for at følge dem på tæt hold. Vi i

juniorudvalget er stolte over at vores
juniorer udgør 45 % af elite truppen.
Vi har nu også fået kaniner i juniorafdelingen. I tæt samarbejde med
klubbens bestyrelse og kaninudvalg
kan vi nu tilbyde vores juniorer i
hcp. gruppen 54-37 at deltage i en
særskilt kaninturnering, med vores
egne markører, hver torsdag fra kl.

16:00. Herved udnytter vi de to frie
timer på banen før de voksne kaniner starter. Samtidig er det medvirkende til frigivelse af spilletider fredag i forbindelse med vores junior
Fredagstour for spillere under hcp.
37. Her er vores ungseniorer også
meget velkommen.
Efter sidste års succes, tilbyder vi
igen i år Bravo Tours junior rangliste turnering den 22. maj. I august
er vi endnu engang vært for kredsturneringen, hvor vi håber på rigtig
mange tilmeldinger. Det vil altså
som junior være muligt, at deltage i
junior kaninturnering, Fredagstour,
Kredsturneringer, Junior Cup, Short
Game, JDT, Junior holdturnering,
Girls Only Tour, Ud i det blå, Rangliste turneringer, men ikke mindst
vores opstart og afslutningsturnering. Juniorer 13+ har også mulighed for at deltage i nogle af klubbens
egne turneringer, se proportioner
for hver enkelt turnering på Golfbox.
Med nye friske kræfter i juniorudvalget blandet med de gode gamle,
er vi sikker på, at 2011 bliver en
spændende sæson. Med ca. 100 tilmeldte til afslutningsturneringen
2010, håber vi på, den 2. april at
kunne starte sæson 2011 med samme entusiasme.
Mange hilsner
Juniorudvalget
Leif Voetmann

 



Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82
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En god begyndelse
turneringsudvalg
Så er vinteren endelig ved at gå på
hæld og en ny, stor turneringssæson
kan begynde. Jeg er sikker på, at vi
fuldt ud vil kunne leve op til de dejlige høje deltagerantal, som har været
kendetegnede for vores turneringer
i de senere år. Der er mange gode indikatorer, der peger den retning.
Når man ser tilbage på turneringsudvalgets indlæg i det første nummer af Klubnyt sidste år, så må man
sige, at forudsætningerne for en
god turneringsbane er noget større
i år. Sidste år lå der 30 cm sne den
6. marts. I skrivende stund i år (7.
marts) er der ingen sne, men høj solskin, ca. 7 °C varme og ingen synlige
skader (for lægmand) fra sneskimmel. Det giver da forhåbning om, at
vi endelig kan komme til høste det
fulde udbytte af de forskellige banetiltag, der har været udført i de
senere år.
I forbindelse med den endelige implementering af det nye klubhus,
har vi med glæde taget de nye turneringsfaciliteter i brug. Vi er især
glade for det nye turneringslokale
og det faktum, at det nu er banekapaciteten - og ikke størrelsen på
klubhuset - der bestemmer antallet
af deltagere i vores turneringer.
Vi glæder os alle sammen til at se jer
ude på banen til de mange, spændende turneringer, der er på pro-

grammet i år. Hvis du hører til de
ca. 75 % 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 hjemmesiden.

Afsked med turneringer
Selv om vi er velsignet med et generelt højt deltagerantal til vore klubturneringer, så er der et par stykker,
som ikke har levet op til forventningerne/potentialet.
3H turnering
Med kun ca. 60 deltagere per turneringsdag (fra 3 klubber) har det
vist sig, at der ikke er tilstrækkelig
interesse for denne turnering. Dette
faktum - sammenholdt med at det
ikke er lykkedes at finde en gennemgående sponsor - gør, at vi desværre
har måttet tage turneringen af programmet igen.
Klubmesterskab i hulspil
Overstående gør sig desværre også
gældende for klubmesterskabet i
hulspil. Efter en hæderlig opstart i
2009 med ca. 60 deltagere, blev deltagerantallet i 2010 halveret, hvilket
ikke berettiger til en plads i turneringsprogrammet.

Lyng Tour - ny turnering
Men for hvert træ der fældes, må der
plantes et nyt. Derfor har vi i fælles-

skab med Ikast Golfklub lavet en
2-dages turnering i uge 30.
Det er en ny spændende turnering,
som vi håber, vil kunne vokse sig
stor i årene, der kommer. Den spilles
i første omgang med en deltagerbegrænsning på 120 spillere. Der spilles torsdag den 28. juli i Ikast og dagen efter den 29. juli i Herning. Der
spilles modificeret Stableford begge
dage med henholdsvis dagspræmier
og gennemgående præmier. Præmiesummen er i skrivende stund ca.
40.000 kr. Dette er inkl. store holein-one præmier på udvalgte huller
begge dage. Turneringen vil være
inkl. spisning begge, dage, startpakke, baneforplejning samt birdiepræmier. Alt dette vil være tilgængelig for turneringsfeen på 695 kr. Så
skynd dig, at tilmelde dig turneringen, for der bliver rift op pladserne.
Der kommer meget mere om »Lyng
Tour« på hjemmesiden snarest.

Gennemgående
turneringer
I lighed med sidste år har vi 2 gennemgående turneringer på programmet.
Synoptik Cup
Cuppen spilles efter samme princip
som sidste år og omfatter 6 turneringer - startende med Handelsbanken
Åbningsturneringen og sluttende
med Proshop/Café Championship.
Du deltager i turneringen, hvis du
deltager i blot én turnering. I år afholdes landsdelsfinalen i Herning d.
17. september. Der vil altså være en
hjemmebanefordel. Dette kan forhåbentlig være medvirkende til et
videre avancement til landsfinalen.
Carlsberg - Shot of the year
Det er igen i år hul 12, der er skueplads for »Carlsberg shot of the year«
- en kamp om at komme nærmest
flaget. Den er tællende i 7 turneringer, som »shot of the day« med generøse dagspræmier til den dygtig-
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ste på dagen. Den sidste turnering
i rækken er »Frank Greensommer«,
hvorefter »Carlsberg shot of the
year« vinderen er fundet. Er der to,
som har slået lige tæt - eller måske
har lavet en »hole in one«, er vinderen den, der gjorde det først.

Gunstart
I forbindelse med bestyrelsens arbejde med at skaffe flere tilgængelige tider i Golfbox, så vil der - som
et forsøg i år - ikke være indsat den
sædvanlige 2 timers blokering inden
Gunstart. Vi håber, at det vil give lidt
flere mulighed for at komme ud og
spille nogle huller inden turneringsstart. Det gælder dog - som altid ved
Gunstart - at banen skal være ryddet, når starttiden oprinder. Men
mon ikke det går ved fælles hjælp?

Hverdagsmedlemmer
i turneringer
Bestyrelsen har vedtaget, at hverdagsmedlemmer kan deltage i tur-

neringer mod betaling af halv greenfee + turneringsfee, også i weekends.
Dermed er der ikke længere nogen
grund til at side i sofaen i weekends,
du kan i stedet melde dig under fanerne til diverse turneringer.
Ovenstående gælder dog ikke for
flexmedlemmer

Hjælpere
Selvom vi har en god kreds af hjælpere, kan vi altid bruge flere, og du
skal derfor 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, en turneringshjælper starter
selvfølgelig derfor altid tæt på klubhuset.

Udvalget
Ole Slumstrup og Anders Zacho har
forladt udvalget i løbet af vinteren.
Vi vil gerne takke dem for deres
hjælp i udvalget. Det har til gengæld
givet plads til Søren Sejr Boserup,
der har takket ja til at blive nyt udvalgsmedlem. Derudover har Eva og
Bo Backhausen takket ja til, at være
turneringsledere. De har alle tre
deltaget i DGU’s »Turneringsleder 1«
kursus, som er bestået for alles vedkommende. Vi gerne byde dem velkommen i kredsen, der styrer vores
entusiastiske medlemmer i vores
turneringer.
Turneringsudvalget
Hans Ole Carl

Den klipper. Du slipper.

Altid en perfekt trimmet græsplæne!

• Giver dig mere fritid
Klipper din plæne helt automatisk, så du kan lave noget andet.

• Giver dig en sundere plæne
Klipper i forskellige retninger - giver sundere plæne og modvirker mos.

• Miljøvenlig - ingen benzin. Ingen olie. Ingen CO2-udledning.

www.robomow.eu
info@witt.dk oplyser nærmeste forhandler

• Sikker i brug - knivene stopper øjeblikkelig når Robomow løftes.
Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · www.witt.dk · info@witt.dk
Robomow_154x108mm.indd 1

11/03/11 09.27
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Ateliergalleriet Ulla Houe, Herning
PÅSKEUDSTILLING
ULLA HOUE - nye værker, skulptur, croquis, grafik
Fernisering lørdag d 16.4 kl 12-15
Åben alle påskedagene 12-15

Ulla 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

Så er vi klar igen!
Det er med stor glæde jeg kan meddele at vi står klar med nøjagtig samme hold af friske medarbejdere
Som sidste år - og det var, syntes jeg, da ikke så ringe endda.
Vi har været på ferie i januar, og har alle vintermånederne haft travlt med mange selskabsarrangementer,
og det har været en stor fornøjelse at se hvor godt de nye lokaler fungerer til disse ting.
Vi har både et nyt selskabskort, cafekort og turneringskort klar, de ligger klar i caféen til fri afbenyttelse.

menu kort

97 21 34 84 / 40 57 Hele
19påsken
47

Månedsmenu i april

Stegte kæmperejer på sprød salat
med sherrydressing.
Kalvetournedos med spændende garniturer.
Smørbagte pandekager med is og bær.

serverer vi en dejlig påskefrokost bestående af:

HuSk:

Marineret sild med carrysalat
Rødspættefilet med rejer
Ferskrøget laks med slikasparges
Mørbradbeuf med champignon ala creme
Ost

vores matchbrochure og Selskabsbrochure.
Hovedret kr. 109,Begge
er på brochurebordet.
2 retter kr.
139,99,Pr. kuvert
3 retter kr. 169,- arrangeres fra 15/10
Selskaber
tilkr.15/3.

Vi glæder os til at tage imod jer alle sammen! På gensyn fra pigerne, drengene og Steen

mail: cafe@herninggolfklub.dk
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Opslagstavlen
S e kr e tariat e t in f orm e r e r

Bagskabe
Er der nogen, som har et bagskab for
neden, som vil bytte med et for oven.
Vi har en lille venteliste på bagskabe
for neden, idet der er mmedlemmer,
der ikke magter at løfte baggen op i
et skab for oven. Så hvis du vil flytte
til et skab for oven, kan du glæde et
andet medlem og hente en flaske vin
i sekretariatet, som tak for hjælpen.
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 18. 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 18.
februar med betalingsfrist den 28.
februar. Alle medlemmer, der ikke
havde betalt med udgangen af februar måned, har fået tilsendt en 2.

rykker med et rykkergebyr og betalingsfrist 21. 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 2011 og de vil kun kunne
blive genoprettet mod et gebyr på kr.
300,-.

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 2011 med fællestræning 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.

Greenfee aftaler
Vi har lavet greenfee aftaler med en
række nye klubber til den kommende sæson. Der er lavet aftale om ½
greenfee med 11 klubber og en rabat
på kr. 100 med 6 klubber.
Naboaftaler med Ikast, Brande og
Åskov golfklubber fortsætter også i
2011.

Golfhäftet
Vi har ligesom i 2010 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
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dage, søndage og helligdage.
• Det er ikke tilladt at starte på
hul 10, hvis det kan være til gene
for spillere, der er på eller kommer fra 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.

sparet de 450,- kr. på greenfee, som
Golfhäftet koster.
Gå ind på vores egen hjemmeside
www.herninggolf klub.dk/medlem/
golfhäftet og følg linket til bestilling
af Golfhäftet. På denne måde går der
6 % til juniorafdelingen hver gang et
medlem af Herning Golf Klub køber
et eksemplar af Golfhäftet.

Ordensregler

timer og 6 minutter. Vær klar til
at slå, når det er din tur, og vink
hurtigere bolde igennem.
• Der spilles i ”4 bold” tempo lør-

Overtrædelse af Herning Golf Klub´s
ordensregler vil blive påtalt og indberettet til ordens- og regeludvalget.

vestjyskVÆRDIPLEJE

• 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:
• •ægge turf på plads
• Rette nedslagsmærker op
• Rive i bunkers
• Max. spilletid for en ”4 bold” er 4

Whisky til hole-in-one
er sponsoreret af
Invester med fokus på det perfekte mix mellem afkast og risiko
vestjyskVÆRDIPLEJE er til dig, der lægger vægt på et optimalt afkast på lang sigt og stor gennemskuelighed, men
som gerne vil slippe for løbende at følge med på de finansielle markeder.

Husk at der er 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.

Vi tilbyder vestjyskVÆRDIPLEJE til følgende opsparingsformer:
Privates frie midler
Privates pensionsmidler
Midler under virksomhedsskatteordningen
Selskabsmidler
Du kan finde yderligere oplysninger på vestjyskbank.dk/vestjyskvaerdipleje. Velkommen i vestjyskBANK Herning!

 vestjyskbank.dk/herning
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nyHED
mano Forte

20.987,-*

Store drømme
lave priSer
Alle har ret til et fedt køkken. Derfor sætter
Kvik fokus på lave avancer i alle led – så du
får råd til meget mere, end du drømmer om.
www.kvik.com

Kvik Herning: Silkeborgvej 80, Herning, tlf. 97 22 22 02

alle har ret til et fedt køkken

*Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning.

Kære tirsdagsdamer
Tirsdagsdamer
Først vil jeg gerne sig tak til jer alle
for en super dejlig og hyggelig sæson
2010. Og tak til Birgit for hendes store engagement som formand og til
vores madmor Anette. Og byde velkommen til »de nye« i vores komite,
Pernille, Agnete og Signe.
Og så er sæsonen så småt ved at
komme igang! Eller er den? I skrivende stund er det den 1. marts. Og
det er pivkoldt. Kulden river mig stadig i næsen,, hvis jeg bevæger mig
udenfor - og hvis jeg bliver indendøre, så kan jeg skrabe isblomster af
ruden - på indersiden ;-)
Hver gang jeg åbner skabet, står
mine golfsko der og sitrer af spænding - »Er det mon vores tur i dag”?
Nej det er det så ikke lige endnu. Men
forhåbentligt snart, kære venner.
Mange af jer har sikkert været nede

i sydens sol - for at »smugtræne« og
holde den ved sæsonafslutningen
opadgående formkurve ved lige, eller fået rettet op på en ting eller to.
(Man undres jo hver gang på hul 13 hvor den vind dog kom fra, der sendte bolden i åen?) Jeg har ikke været
sydover, men har alligevel »smugtrænet« fra min yndlingsstol under
et tæppe ved at se de rigtig professionelle, og lyttet til de mange gode
råd fra Knudsen og Nyholm. Og læst
på mine golfregler. Jo jo.
Vi i tirsdagsdamekomitéen har haft
nogle gode og berigende møder hen
over vinteren, som kommer jer tilgode i denne sæson. Vi har fået
sammensat et spændende turneringsprogram - det ligger allerede
inde på vores hjemmeside. Men kan
dog fortælle at vi åbner med en holdturnering den 5. april. Og så går det
ellers slag i slag hen over året med
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bl.a. Slaget om den gule bold, Venindematch/pinkcup, »Hallington« på
Steensballegård , byturnering mod
Ikast, og som noget nyt skal vi tælle
puts 3 tirsdage ;-)
Råsteddamerne fra Holstebro kastede håndklædet i ringen, og bakkede
ud sidst på året (de fornemmede
simpelthen , at vi var ved at blive for
gode!!!) Vi har nu fået pokalen tilbage, så kan den stå og pynte hos os.
Vi inviterer jo til regel- og coach aften den 29. marts kl. 17 med efterfølgende modeshow fra Proshoppen.
Bladet her udkommer først den 1.
april, men jeg tør godt allerede nu
vove pelsen og sige »tak for stor opbakning og tilslutning”.
Så piger og damer i alle aldre - velkommen til en ny sæson og husk
»do something every day that scares
you« og det vil jeg så gøre den 5. april
kl. 16.00.
Sus Nellemann

Noget at se frem til
Onsdagsherrer
En ny sæson står for døren og vi kan
med ro i sindet godt sige at lidt mere
end 200 mandfolk sidder med næsen på ruden og holder øje med om
græsset snart begynder at gro (det
gør det ikke i skrivende stund - måleren står på -5°C).
Den første og meget traditionsrige
begivenhed, som vi kommer til, er
opstartsmatchen. Her gik vi for nogle år siden over fra udkogte gule ærter til Steens fantastiske stegt flæsk
»mit alles«. Sidstnævnte har betydet, at denne turnering er blevet et
tilløbsstykke. Det er kun en 9 hullers
match og har derfor et begrænset
antal deltagere. Man skal da være
hurtig på aftrækkeren - meld jer til
på golfbox allerede nu.
Næste større punkt på 2011 dagsordenen, bliver herreturen som i år går
til Lemvig Golfklub. Det hele starter

fredag den 29. april og er med overnatning på Hotel Nørre Vinkel og en
3 retters menu. Selvfølgelig er der
jo også golf både fredag (hovedturneringen) og lørdag (turnering hvor
man kan mærke hovedet). Det bliver
forhåbentlig mindst lige så hyggeligt som sidste år, alle der er med
gør normalt sit yderste for at opnå
dette. Der er desværre kun plads til
60 personer og med en samlet pris
på kun 450,- kr., skal man også her
være hurtigt ude. Tilmelding skal
ske senest den 15. april.
I år har vi indført nye regler for
tilmelding til de almindelige onsdagsmatcher. Det vil fremover være
sådan, at man fra onsdag kl. 22.00
ugen før, kan booke tid til den næst
kommende onsdag. Tiderne er spærret til onsdagsherrespillere indtil
lørdag aften kl. 22.00. Efter den tid
bliver alle ledige tider åbnet for alle
medlemmer. Noget nyt er ligeledes

at for at man kan booke »onsdagsherre« tider skal man i golfbox være
registreret som onsdagsherre. Alle
der har deltaget i 2010 vil få denne
registrering. Nye onsdagsherre skal
tage kontakt til en i komiteen for at
blive registreret.

Flere deltagere til
onsdagsmatcher?
Det ser ud til at vi i år ikke bliver
plaget af sneskimmel og kan forhåbentlig nyde godt af alle de tiltag der
er blevet gjort de sidste par år. Det
er ved at være længe siden at der
ikke på et eller flere huller har været
større reparationsarbejde i gang, så
glæd jer til en bane i top-form.
For yderligere information kan man
se detaljerne på vores hjemmeside.
Håber på en god sæson, en god bane
og godt vejr
Komiteen
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GRATIS LEKTION

Booker du en 50 minutters
videolektion i april, så giver
vi en gratis opfølgningslektion samt en mail med
videolektionen, for

kun 3 kuponer
eller 450 kr.

NYE GRIPS

(det er ligesom et nyt sæt!)
Få skiftet alle grips
(13 stk.)
i april

750,DU SPARER 350,-

CALLAWAY HANDSKER
TIL HERRER
Normalpris 129,- pr. stk.

2 HANDSKER

200,KØB ET PAR SKO
I APRIL, OG FÅ

RABAT

Du får 15 Pinnalce bolde
med i prisen!

75% RABAT

ECCO STREET SKO

til herrer og damer
Skoen alle har ventet på, er
nu på lager i shoppen. De
skal ses...

Proshoppen
97 22 59 83

Kig ind på vores hjemmeside:

www.pgashopherning.dk

Hele påsken vil der være
mulighed for at booke sig
på golfskoler. Som noget
nyt vil alle golfskoler i
påsken være over 3 dage,
med 2 timers undervisning hver dag, da vi
introducerer, en ny og
spændende træningsbog
”PGA GolfLog”.
Kig på vores hjemmeside
eller i shoppen og
se programmet.



DEMODAGE

OP TIL

PÅ UDSTYR FRA 2010
Diverse køller, putter,
bags og sko

BRUG PÅSKEN PÅ
GOLFSKOLER

Sæt allerede nu kryds
i kalenderen!

KIG IND I SHOPPEN

og hør hvordan du kan vinde en

LAMBORGHINI

COBRA - DEN 7. MAJ
WILSON - ST. BEDEDAG

TILMELD DIG VORES

ECCO SKO

på vores hjemmeside
www.pgashopherning.dk,
og vær de første til at
modtage vores tilbud!

NU

NYHEDSBREV

Vi har købt et parti til
både herrer og damer.
Før 1.199.-

699,-
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I sne står urt og busk i skjul
- det er så koldt derude...
seniorherrer
Det har været situationen fra medio
november til medio februar.
Nu er foråret på vej og sneen på golfbanen er forsvundet.
2. december 2010 havde seniorherrer planlagt at afholde den traditionelle juleturnering, hvor Sydbank er
sponsor.
Der var tilmeldt 90 til turneringen.
Men vintervejret med sne og kulde,
bevirkede, at turneringen ikke kunne afvikles, og vi fik brug for plan
B. »Bankospil”, med de samme gode
præmier.
Chresten Winther´s trio spillede før
bankospillet og under spisningen, og
de 90 deltagere havde en god eftermiddag.
I perioden 28. oktober 2010 til 17.
marts 2011 har vi spillet »Vinterturnering« over 16 torsdage på vinterbanen. Vintervejret har dog forhindret os i at spille 5 torsdage.
Frosten har bevirket, at greenkeeperne ikke har kunnet lave huller og
derfor har vi indtil 3. marts spillet til
kegler i stedet for huller, hvilket har
givet ret flotte scores.
Efter turneringen den 18. november
serverede Steen »gule ærter« for de
40 deltagere.

Seniorherrers aktivitetsplan for
2011 er via mail sendt ud til medlemmerne primo februar.
24. februar afholdt vi regeldag, med
115 deltagere. Jørgen Munk gennemgik regler og banen og sluttede af
med at fortælle om de nye former
for medlemskab i Herning Golfklub.
24. marts er vi på genvisit i Åskov
Golfklub, hvor vi spiller mod Åskov
Golfklubs seniorerer på sommergreens.
I uge 14 tager 39 deltagere på den
traditionelle golfrejse, som i år går
til El Rompido i Sydspanien.
Åbningsturneringen afholdes den
14. april, hvor vi håber på samme

fine tilslutning som sidste år (128
deltagere)
Den gennemgående sommerturnering spilles over 9 torsdage. Begynder den 28. april og slutter den 29.
september
Vi er en klub i klubben, hvor golfspillet er i højsædet, men hvor der
samtidig lægges stor vægt på det
kammeratlige, hyggelige og sociale
samvær både under og efter spillet.
Vil du vide mere om seniorherrer,
kan du gå ind på Herning Golfklub´s
hjemmeside og under »Klubber« finder du seniorherrer.
Roald Petersen
Formand
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Tired of washing your girlfriends car?

www.jbs.dk

www.vestjylland.dk

Tættere på dig...

GENIALT FOR KLIMA
OG PENGEPUNG!

FÅ ENERGI
MED OMTANKE
EL • ONLINE FORBRUGSVISNING
SOLCELLER • VARMEPUMPER
OG FLERE GODE LØSNINGER

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
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Vi glæder os til at komme i gang
Seniordamer
Efter en lang og kold vinter glæder vi
os til at komme i gang med golfspillet på de grønne baner.
Allerede den 2.december, hvor vi
skulle spille den årlige juleturnering
sammen med seniorherrerne, var
banen begravet i sne. Seniorherrerne reddede situationen med en gang
bankospil, og derefter nød vi en dejlig julefrokost.
I skrivende stund er det endnu koldt,
men ifølge kalenderen er det forår.
Komiteen for seniordamer har sammensat et spændende og afvekslende program for den nye sæson, og vi
glæder os til at se jer alle igen!
Nye medlemmer er meget velkomne
i vores klub!

Betingelserne for at blive medlem
hos seniordamerne, kan læses på
vores hjemmeside, som er et link
under Herning Golf Klub. Her kan
man tillige se sæsonens aktivitetsprogram m.m.
Som tidligere år arbejder vi sammen
med seniorherrerne. Vi har allerede
været 115 personer til Jørgen Munks
udmærkede regelgennemgang d. 24.
februar, og over 100 seniorer er tilmeldt Jesper og Sørens golftræning.
Det lover godt for den kommende
sæson.
De almindelige torsdage har vi gunstart samme tid som seniorherrerne, men vi spiller i hver vores
turnering og på damehold og herrehold. Ved fælles turneringer er
det blandede hold. Vi har 6 fælles

turneringer i løbet af sæsonen, og
der plejer at være »fuldt hus«. Det
vil sige 120 deltagere, så her gælder
»først til mølle« princippet. Bemærk
ændret tilmeldingsfrist til disse turneringer!
Allerede den 24. marts tager vi på
fælles udflugt til Åskov for at spille
venskabsturnering. Her spilles på
sommergreens hele året. Det glæder
vi os meget til!
I august har vi desuden en fælles
udflugt til Skive Golf Klub, og seniordamerne har deres egen udflugt
til Ikast Golf Klub.
Hos seniordamerne ser vi frem til
den nye sæson, og vi håber, at alle
får mange dejlige oplevelser med
golfspil og hyggelige timer sammen!
Vi ses!
Marie Damgaard

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

24
Meget
attraktive
lån til
sommerhus/
fritidshus

20%
mer e
t il s a m m
e
p r i s!
Kontakt Handelsbanken og hør mere om,
hvordan du får 20% mere til samme pris.
Vi glæder os til at høre fra dig.

www.handelsbanken.dk

Årets Julevin er specielt udvalgt som den
bedste blandt rigtigt mange smagte - og som er
et godt match til dansk julemad. Og hvilket navn
til en aften som juleaften kunne være bedre end
Famiglia, hvor familien er i højsædet!
Druen er Cabernet Sauvignon, som med sit
tykke skind yder godt modspil til den kraftige
mad. Dyrket på skråningerne af Andesbjergene
i et halvt ørkenklima, hvor druerne modnes
langsomt i de kølige nætter og varme dage.
Masser af frugt, masser af krydderi
– ja, bare masser af det hele!

2007 Bianchi Famiglia
Mendoza, Valentin Bianchi
aRGentina

Normalpris 99,95

SPAR 20,Julepris

www.helmstmt.com

79,95
Merkurvej 84 • 7400 Herning • Tlf.: 75 12 18 55
herning@vinspecialisten.dk
www.vinspecialisten-herning.dk

Tilbuddet gælder så længe lager haves, dog senest t.o.m. d. 31. december 2010.

HAR DU
OPGAVEN,
HAR VI
MASKINEN!

Årets Julevin

Solsikke Cup 2011
2010 var året, hvor vi startede Solsikke Cup i Herning Golfklub. Og
sikken en start. Der har været en
vilje og gejst til at ville spille Solsikke Cup.
Det har fuldstændig levet op til vore
forventninger, og vi havde en brag af
en finale - Solsikke Championship
i september måned, samt en super
fest om aftenen. Byholdet vandt
over Landholdet 10½ over 7½. Årets
spiller blev Lissi Alstrup.
Vi har nu 2 år foran os, hvor vi skal
spille os på holdet til næste finale.
Betingelserne kan læses på Solsikke
Cups hjemmeside.

Få ledige pladser
Det er blevet besluttet her i opstarts
fasen, at alle der deltog i 2010, og
som ønsker at fortsætte i 2011, skal
have lov til det. Kun én spiller fra
Land-holdet har ikke ønsket at del-

tage i 2011 og herudover er der kommet et enkelt afbud på grund af en
skade, så det betyder, at der i 2011
kun er 2 pladser på Land-holdet at
spille om.
Interesserede spillere kan kvalificere sig ved at stille til start i første
Solsikke match lørdag 7. maj kl. 8.15
på Herning Parkbane.

25

I tilmelder jer bare på Golfbox, eller
I kan kontakte Nini Skovgård.
Vi glæder os til, at græsset grønnes,
så vi kan komme ud og lufte køllerne.
Vel mødt
Solsikke-udvalget - Ulla Ørum-Petersen

Pension og Healthcare
51% af danskerne ville interessere sig
for deres pensionsopsparing,
hvis de fik bedre information.
Det tager Wermuth & Kjaer
100 % alvorligt.

Poul Lyngholm, Bredgade 45, 7400 Herning Tlf. 31315000

Skolegade 1 - 7400 Herning
Tlf. 97 12 54 44
www.hotelcorona.dk
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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. 895,00

Hjallerup Kro
Hotel Søparken
Hotel Limfjorden

Dronninglund Hotel

AALBORG

Tillæg ved ophold lørdag og søndag kr. 100,00 pr. person pr. dag.
Med 13 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

ODENSE
Hotel Dagmar

Hotel Vissenbjerg
Storkro

KØBENHAVN
Hotel Frederik d. II
Hotel Menstrup Kro

Se www.danske-hoteller.dk
for yderligere oplysninger

Runde forkanter

www.designa.dk

Stort fælles ansvar
Kaninudvalget
Sne og frost har igen i år lagt en
dæmper på vores aktiviteter på golfbanen, men nu ser det ud til at lysne.
Foråret er godt på vej, og vi venter
alle på at komme ud og gå de første
runder golf på vores flotte parkbane.
Med den store tilgang af nye spillere, står vi alle med et stort og fælles ansvar. Vi skal nemlig påtage os
opgaven med at få vores nye medlemmer oplært i spillet. Ikke de rent
tekniske detaljer, det har vi Jesper og
Søren til. Men det er alle igangværende golfspilleres opgave at hjælpe
med til at viderebringe den etik og
gentlemanship, som gør golfspillet
til noget helt enestående og meget
mere end en sportsgren.
Ved at hjælpe kaninudvalget får du
genopfrisket din egen viden om især
etik i golfen, samtidig med at du

hjælper vores nye medspillere med
at få den fornødne golfdannelse.
Tænk på, golf er den eneste idrætsgren, hvor du er din egen dommer.

Lærer man at begå sig under det ansvar, virker det langt udenfor teesteder, fairways og greens.
Kender man ikke golfreglerne, og
gør noget forkert ude på banen, så

kontakt os for
et Godt tilbud!
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medfører det straf. Sådan er det
også i den virkelige verden. Derfor
er det både naturligt og nødvendigt,
at man især som nybegynder fokuserer på spillets regler. Med alle de
nye der er kommet til i de senere år,
har de etiske regler måske haft lidt
svært ved at følge med i indlæringen.
Vi kan allerede nu oplyse, at torsdag
den 9. juni skal vi til Trehøje for at
spille med deres kaniner. Kaninafslutningen bliver lørdag den 1. oktober, så reserverer allerede nu de
datoer.
Hvis vejret tillader det, så bliver
årets første kaninmatch torsdag den
14. april kl. 1800.
Vi håber at se mange til vores torsdagsmatcher.
Kaninudvalget håber at alle spillere
får en god golfsæson.
Knud Pilgaard

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
26 22 32 22 / abflgr@almbrand.dk

Thomas Gustafsson
30 51 86 64 / abthga@almbrand.dk

Anette Bech
30 53 40 78 / abranb@almbrand.dk

Per Gylling
Mobil: 40271031 / abrpgy@almbrand.dk

Alm. Brand Herning
Østergade 11 • 7400 Herning
E-mail: herning@almbrand.dk

Bordbestilling
9926 9927
tk@mch.dk
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D
E
YH

N

no limits
in functionality

FÅ
MERE
ud af dine møbler
Udnyt pladsen og få mere ud af dine møbler med BoConcepts
multifunktionelle produkter.

NYHED: Cesto sofa, fra 19.590,Funktionssofabord, fra 4.295,-

Scan QR-koden, og se alle mulighederne
med BoConcepts multifunktionelle møbler.
Hvis din telefon ikke har en QR scanner,
kan du på boconcept.mobi downloade
en gratis applikation.

BoConcept Herning · Engdahlsvej 12A · 7400 Herning · Tel. 9627 6090 · www.boconcept.dk
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Satser på oprykningsspil
Eliten
Efter de sidste år at have integreret
nogle af vores bedste juniorer i truppen, er det planen at yderlige et par
juniorer indlemres i elitetruppen
i denne sæson. I 2010 glippede det
for 3 divisions holdet at vinde puljen
på sidste spilledag og dermed ikke
komme i oprykningsspillet.
De sportslige mål for 2011 er at 3.
divisions holdet vinder sin pujle og
derved kommer med i oprykningsspillet til 2. division, mens 4. division holdet skal forblive i 4. division.
3. Division holdet er kommet i pulje med Dejbjerg, Aaskov og Ikast

regionsgolf
Regionsgolf Danmark - www.regionsgolf-danmark.dk - rummer uden
sammenligning landets største turneringer for klubgolfere, både hvad
angår deltagende klubber, deltagende hold/spillere og afviklede kampe
gennem sæsonen.
Regionsgolf er begyndt helt tilbage i
1970'erne, og er vokset til Danmarks
største golfturnering, hvor der i løbet
af sæsonen deltager flere end 5000
golfspillere med handicap fra 4,5 og
op efter i de to golfturneringer for
h.h.v. voksne i A, B, C og D rækkerne
samt seniorer & veteraner, hvor der
spilles fra scratch.
Turneringerne spilles som hulspil
med hold af 2 damer og 4 herrer
inddelt i puljer. Vinderne af de for-

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

Elitesponsorer
Hovedsponsor:

og dermed er der lagt op til mange
lokal opgør. 4. Divisions er i pulje
med Skanderborg, Aarhus Aadal og
Stensballegaard (ved Horsens).
Allerede første spilleweekend 30/4
+ 1/5 er det mulighed for at støtte
begge elitehold, da begge spiller på
hjemmebane. 3. division mod henholdvis mod Aaskov (måske med
Jeppe Huldahl på holdet) og Ikast, 4.
division mod henholdvis mod Aarhus Aadal og Stensballegaard.
Det er meget vigtigt at begge hold
kommer godt fra start så kom og
støt holdene.
Med håbet om en god sæson
Lars Klode
skellige puljer deltager i slutspilskampene, afsluttende med landsdelsfinaler. Vinderne her kvalificerer
sig til landsfinalen, hvor regionsvinderne fra vest og øst spiller om landsmesterskabet i de enkelte rækker.
Fra 2011 har turneringerne skiftet
navn til Regionsgolf Danmark, idet
den tidligere hovedsponsor gennem
mange år, Royal Unibrew, ikke har
ønsket at forlænge deres sponsorat.
Regionsgolf Danmark søger en ny hovedsponsor, der kan se alle de mange
muligheder, som golf byder på.
Tilmeldinger til sæson 2011 viser
igen nye rekordtilslutning til de to
turneringer, hvor 163 klubber er tilmeldt med i alt 897 hold. I år bydes
der velkommen til 6 nye klubber.
2011 Sæsonen skydes i gang i maj
måned.

97 22 44 66

Tøjsponsor:

PGA Shop Herning
Øvrige sponsorer:

Rich. Andersen
& Sønner A/S

Vognmandsforretning

JYSK TRANSPORT

HERNING

– mere end blot en transportør

Teglvænget 63 . 7400 Herning
Tlf. 97 12 30 30 . www.sssdk.dk
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Øvrige sponsorer
Byggefirmaet Ove Just,
Sand Spedition A/S, Nykredit,
Wermouth & Kjær, Kaufmann,
Vin Specialisten, Alm. Brand, Dohm,
Super Spar Gjellerup, Witt A/S, Huset Emma
Kaj Munks Vej 4 . 7400 Herning
Tlf. 96 26 40 00
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Årets andeturnering 2010

Søndag, den 7. november, blev årets
sidste turnering afviklet. Turneringen var sat til at starte klokken 11.00
med gunstart på hullerne 1 til 9. På
grund af megen regn havde vi dog
allerede om lørdagen besluttet at
udelade hul 6 og i stedet spille hul
10.
Da vi stod op søndag morgen, var
det dog ikke længere kun vand, der
drillede. Det havde frosset om natten og da vi kom ud i klubben, var
der frost på flere greens. Da solen
skinnede, håbede vi dog på at greens
ville være klar, inden vi skulle starte, men optøningen trak ud og vi
valgte at udsætte starten til klokken
12.00. Set fra den positive side gav
det heldigvis folk mulighed for en
ekstra kop morgenkaffe, en formiddagsøl eller ekstra tid til sportslig
opvarmning!
Hul 10 viste sig dog at være det hul,
der var længst tid om at tø op og

vi måtte lave endnu en ændring af
planerne og tage hul 11 i spil i stedet. Det var selvfølgelig lidt bøvlet,
men alle deltagere tog det med godt
humør - tak skal I have for det! Det
viste sig også at blive en dejlig runde med solskin og gode scores (for
nogle ).
Efter runden var der suppe og hygge
i restauranten og så var det tid til
præmieoverrækkelse.
Præmierne
var sponsoreret af Super SPAR i Gjellerup og nærmest flaget af GolfCaféen. Da der kun var et par 3 hul i
spil, valgte vi at trække lod om den
anden flaske whisky.
Vinder af nærmest flaget på hul 3
blev med 1,79 meter: Benny Nielsen
Vinderne af Super SPAR præmierne
(ænder og rødvin) var:
A-rækken:
1. Jesper Bjerre
2. Jens-Ole Bondrop

3.
4.

Jens Aage Byskov
Jens Thomsen

18 points
18 points

B-rækken:
1. Victor Lissner
2. Helle Toft Andersen
3. Gunnar Lassen
4. Lilian Hovmand

19 points
19 points
16 points
15 points

C-rækken:
1. Preben Skoubo
2. Niels Fabricius
3. Kurt Odgaard
4. John Nissen

17 points
17 points
16 points
15 points

Ved lige scores var det den med laveste handicap, der vandt.
Jeg vil slutte af med at takke hjælpere, sponsorer og alle deltagere får
en dejlig dag!

20 points
19 points

Kabel- og ledningsarbejder
- alle former for forsyningsledninger
Gravning
Pløjning
Kædegravning
Underboring
Styret boring
Crackning
Sliplining
Bentonit injektion
Indspuling af kabler
Svejsning af PE-rør
Indmåling af kabler

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

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

B

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

Hotel Aqua Pedra dos

Afrejse 7., 14. og 21 maj - 1 uge
fra kr. ................................. 5.698

Bicos

· Top-moderne
kategori 4-hotel
· Golfbaner af
international topklasse
· Inklusive
3 x greenfee
· Inklusive morgenmad

Dalgas Plads 16, 7400 Herning

Tlf. 70 10 10 77 · www.bravogolf.dk

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: reklametryk

ALGARVEKYSTEN

