HERNING GOLF KLUB

Srixon Touren
for 2. gang
i Herning
Fredag og lørdag den 20. og 21.
maj lagde Srixon Touren igen
turen forbi Herning. Turneringens hovedsponsor var denne
gang Ejnar Hessel. I alt deltog
28 hold med én pro og tre amatører. Fredagen var en lang dag
med konstant regn, men heldigvis havde vi en kanon lørdag
med smukt vejr, og rigtig mange
tilskuere fulgte matchen. Der var
virkelig aktivitet både på banen
og i klubben. I klubhuset kunne
man løbende følge de enkelte
scores på storskærme.

GULDSPONSORER:

Præmiesummen til de
professionelle var kr.
100.000, og til amatørerne
såvel individuel som hold var
der et overflod af flotte
præmier. Vi fik stor ros for
arrangementet, også selv om
hullerne 13 og 16 ikke var
perfekte. Til restauranten
havde en københavner denne
bemærkning: »Ja, er der
noget, de jyder kan, så er det
s.. at lave mad.« Resultater
fra matchen kan ses på
pro-am.dk (Chrysler Classic).

JUNI 2005 · NR 2

02
KLUB NYT
HERNING GOLFKLUB
..................................................................................................

OPSLAGSTAVLEN
SEKRETARIATET

INFORMERER

Farvel til Lone
Pr. 01.06.05 fratræder Lone Steen sit job i
Herning Golf Klub. Lone og hendes mand
overtog sidste forår firmaet Micha i Tjørring,
og Lone skal her stå for en nyetableret butik,
der åbner i Tjørring efter ferien. Lone har
været en vellidt medarbejder i klubben og
har arbejdet godt og altid posivt sammen
med alle øvrige medarbejdere, medlemmer og
diverse klubber i klubben. Vi ønsker Lone alt
mulig held med de
nye udfordringer.
HTN

Biludlejning
Pris kr. 200,00. Udlejning via proshoppen eller sekretariatet.

HTN
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At være medlem af en klub
BENT
GREEN

KLUB NYT
Medlemsblad for Herning Golf Klub.
Udkommer 6 gange årligt.
Oplag 1.000 stk.
REDAKTION

Søren Nørgaard .............. 97 12 73 92
Henning T. Nielsen ......... 40 17 57 33
INDLÆG TIL KLUBNYT

Afleveres eller sendes til Sekretariatet,
Golfvej 24, 7400 Herning.
NÆSTE NUMMER

Udkommer primo juli. Deadline for indlæg, som ønskes optaget, er 13. juni.
BESTYRELSE

Bent Green, fmd. ............. 97 12 18 88
Bethaniagade 43 ............. 22 95 23 01
Carsten Jensen ............... 97 12 91 49
Østertoften 111
Villy Vraa Nielsen .......... 97 26 81 82
St. Lundgård Vej 29
Lissi Bank Lassen .......... 97 21 63 04
Tietgensgade 23
Lars Larsen ................... 97 14 25 25
Teglgaardsvej 51, Sunds
Kenn R. Christensen ........ 97 12 00 83
Østergade 12, 2. tv.
Jørn Ballisager ................ 97 12 55 82
Ingridsvej 145A
HERNING GOLF KLUB

Sekretariatet ..................
Henning T. Nielsen,
forretningsfører ..............
Restaurant ....................
Træner-Proshop .............
Green K. skur 12.30-13 .....
www.herninggolfklub.dk
KLUB-SPONSORER

97 21 00 33
40 17 57 33
97 21 34 84
97 22 59 83
97 21 42 59

Formanden

I dette indlæg vil
jeg gerne komme
lidt ind på mit syn
på det at være
medlem af en klub.
Jeg mindes ofte »de gode gamle dage«,
hvor vi i Herning Golf Klub virkelig havde det, man kan kalde klubånd. Alle
klubbens medlemmer ydede en aktiv
indsats, når der var behov for det, og vi
kom alle sammen hinanden ved. Der var
dengang langt færre medlemmer – vi
kendte stort alle hinanden – og så tog de
mere rutinerede medlemmer del i »opdragelsen« af nye medlemmer.
Denne klubånd er desværre ikke særlig
fremherskende i dag, hvilket jo nok mest
skyldes, at der i dag er langt flere medlemmer i klubben. I dag kender vi ikke
på samme måde hinanden, men det er ikke alene årsagen. Mange synes at være af
den opfattelse, at når man først har betalt
sit kontingent, skal såvel bane som andre faciliteter være i orden. Og så bliver
der ikke spekuleret meget over, at så må
andre medlemmer, der jo også betaler
fuldt kontingent, sørge for at tingene
fungerer.
Det er en tendens, der breder sig i alle
klubber, men det bliver den jo ikke mindre uheldig af. Nogle mener åbenbart, at
de med kontingentet har købt en vare,
der bare skal være i orden, men det at
være medlem i en klub, er altså på ingen
måde det samme som at købe en vare i et
supermarked!
Heldigvis viste en gruppe medlemmer
den 3. april noget af den gamle klubånd.

Jeg tænker her på oprydningsdagen,
hvor et halvt hundrede medlemmer tog
riven i hånden og fik ryddet godt op på
banen. Tak for denne indsats. Også stor
tak til vore dygtige elitespillere, der
første træningsaften skiftede køllerne ud
med riven og dermed ydede deres indsats for at forskønne banen.

Træffetid
Med start 5. april har jeg hver tirsdag kl.
15.30-17.30 haft »træffetid« i klubhuset.
Da ingen imidlertid har indfundet sig
disse tirsdage, ophører ordningen fra juni måned. Medlemmer, der skulle have
ting, de gerne vil drøfte med mig, er naturligvis velkomne til at kontakte mig
(jeg er stort set på banen hver dag). Og så
har jeg da også både e-mail og telefon!

Baneforbedringer
Gravearbejdet i forbindelse med de nye
søer og dræn har medført, at visse dele af
banen i en periode ikke er i optimal
stand. I skrivende stund er der sået nyt
græs, og vi håber så på, at vejrliget vil
hjælpe os til igen snarest at kunne komme »på græs« på hullerne 13, 16 og 18.

Projekt ny golfbane
Der er ikke de helt store nyheder at berette om. Vore forhandlinger med kommunen fortsætter stadig i positiv ånd, og
der er enighed om, at der snarest skal
træffes en beslutning om, hvor den nye
bane skal ligge. Jyndevad er stadig 1.
prioritet, men derudover er to andre, velegnede arealer også i spil. Når dette nummer af Klub Nyt udkommer, er vi forhåbentligt nærmere en afgørelse om banens placering.

Farvel til Lone
Lone Steen i sekretariatet har desværre
meddelt, at hun opsiger sin stilling med
virkning fra 1. juni for at starte ny tøjbutik i Tjørring. Det bliver et stort tab for
Herning Golf Klub, for Lone har altid
med sin venlige facon og søde smil ydet
en fantastisk indsats til gavn for alle i
klubben. Tak for det Lone – og held og
lykke med dit nye virke.
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Vore juniorer skal »ud og spille«
TORBEN
ØSTERGAARD

Juniorer

Vi er nu kommet
godt i gang med
sæsonen. Træningsholdene er blevet
sat op på opslagstavlen, og i forhold til
sidste år er der en del ændringer. Bl.a.
står Steve og Jesper for al koordinering
omkring træning.
Som noget nyt forsøges det at starte nye
hold, hver gang der er 6-8 nye juniorer.
Det er så meningen, at de gennemfører et
træningsforløb, der ender med banetilladelse. Derefter bliver man så sat på træningshold.
Vi vil gerne, at vores juniorer kommer
mere ud at spille. Mange juniorer kommer troligt til træning, men det kniber
mere med, at de kommer ud at spille og
får reguleret handicap. Vi har hold, der
er meldt til Thomas Bjørn Cup, Junior distrikt tour og andre matcher. Vi har også egne tilbud med fredagsmatcher,

træningsweekend, Ud i det blå osv. Det
er især de juniorer, der netop har fået banetilladelse, der ofte har lidt svært ved at
komme i gang. Hvis man ikke har forældre, der trækker de unge med ud, kan
der godt opstå en situation, hvor det er
lidt svært at komme videre. Derfor er

træningsweekenden et godt sted at komme i gang.

Træningsweekend
Forrige år blev træningsweekenden desværre ikke til noget, hvilket til dels havde
noget at gøre med, at det var svært at fin-

Først en ordentlig vurdering
så en ordentlig handel

DESIGN BIRK MØRK GRÅ

HTH Køkkenforum, Herning
Engdahlsvej 2C · 7400 Herning
Tlf. 9712 6533

...du får det lidt bedre hos

Nybolig Midtjylland
Bredgade 11
7400 Herning
tlf. 7025 4050

..sammen med Nykredit

HERNING GOLFKLUB
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scipliner . Derefter fulgte spil på par 3 banen, og også her kunne ses fremgang fra
første til anden dag.
Om aftenen var der burger og pommesfrites til alle. Efter spisning var alle ude
at konkurrere med alternativ golf. Et
golfsæt bestående af overdimensionerede køller og tennisbolde. Det vakte vild
jubel, og den sidste kom først ind, da regnen for alvor satte ind. Om aftenen var
der hygge, video og pudekamp, og der
var først ro omkring kl. 03.00.

Forældrehjælp

de en weekend, der var friholdt for andre
arrangementer, som match, konfirmation
eller andet. I år valgte vi så bare Kr. himmelfartsdag og måtte så acceptere de afbud, dette måtte afstedkomme. Det medførte 22 tilmeldinger, hvoraf kun tre ikke
havde banetilladelse. For alle med banetilladelse skulle der spilles 18 huller på den
store bane både torsdag og fredag. Det
gav otte gange regulering af hcp., og for
dem, der ikke blev reguleret, var der fra
første til anden dag stor fremgang i scores. Flere af juniorerne havde udtrykt ønske om kun at spille ni huller på andendagen, da der også skulle spilles TBC om eftermiddagen, men de fleste ombestemte
sig alligevel og spillede de sidste ni huller.
Det viser, at når man først er i gang, får
man blod på tanden og spiller videre.
For de juniorer, der ikke havde banetilladelse, var der arrangeret intensiv træning begge dage. Da der kun var tre, var
der god tid til at komme gennem alle di-

Et arrangement som ovenstående kan ikke
gennemføres, hvis ikke forældre stiller frivilligt op til hjælp. Det har heller ikke været
et problem, og til de, der hjalp til Træningsweekend, skal der lyde en stor tak.

Mikrogolf
De børn, der er født i 1997 eller senere,
træner på vores Mikrohold. Vi har fået
rigtigt mange tilmeldte, og sammen med
forældre står Michael R. Larsen for dette
projekt.
Det er en god måde at komme ind i golfspillet på, og vi kan se på antal tilmeldte, at det er en succes.

Juniorudvalg
Der bliver lidt ændringer i juniorudvalget. Lars Uldall bliver formand. Michael
R. Larsen har valgt at drosle ned og hellige sig mikrogolfen. Han vil dog fortsat
være behjælpelig i juniorarbejdet ved behov. Herfra skal der indtil videre lyde en
stor tak for det store arbejde, som Michael har gjort for juniorarbejdet i HGK.
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Kæmpe fødselsdagssalg med masser

SKO
Fødselsdagsrabat

15%

SPAR
i 14 DAGE

BAGS
Callaway, Wilson
og flere andre
kendte mærker

Fødselsdagsrabat

SPAR OP TIL

50%

Ping, Mizuno, Callaway,
Wilson
Vi har udvidet vort udvalg af hardware
med et par nye spændende mærker.
Kom og prøv inden du køber
noget forkert. Ved køb af et
golfsæt hos os medfølger
automatisk en personlig
fitting - så ved du, at det
grej, du køber, passer til dig.

BEGYNDERSÆT

Komplet sæt med 3 køller, 8 jern,
bag, vogn og putter.

Fødselsdagspris

1999,(Bemærk, dette er et kampagnetilbud
ekskl. evt. personlig fitting)

UNDERVISNING
MED VIDEO
Vi har stor succes med vores undervisningsprogram VI golf
- så hvis du vil lidt mere med din
golf, skulle du måske booke en
VI videolektion (du ved ikke,
hvad du går glip af).
Prisen kr. 300,-
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af gode tilbud...

NYT i ÅR
Elegant tøj
med klub-logo

Deep Red Distance

DRIVER

både til damer og herrer.
Top kvalitet fra Clipper.

SPAR 1500,Fødselsdagspris KUN

TRØJE

1499,-

POLO

399,- 399,Fødselsdagspris
BEGGE DELE FOR

699,-

REGNSÆT Der dur!
Bukser og jakke kun

999,-

FLOT
GOLFTØJ
fra bl.a. Five Seasons,
Callaway, Wilson

HJEMMESIDE

Vi vil så gerne sælge
tøj i vor flotte forretning, og i år har
vi større udvalg
end nogensinde.
Kom ind og kik!

I løbet af vinteren har vi
fået lavet en ny hjemmeside
www.steve-golfakademi.dk.
Den er fyldt med information, instruktion, konkurrencer og gode tilbud.
Meld dig til at modtage vort nyhedsbrev og vær blandt de allerførste til
at modtage tilbud på undervisning
og gode tilbud i shoppen.

- her starter en god runde golf...

Fødselsdagspris
POLO
FRA KUN

149,499,WINDBREAKER

med aftagelige ærmer
KUN
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Solen kiggede forbi –
sammen med 30 nybegyndere
MICHAEL
HANDBERG

Begynderudvalg

Lørdag den 2. slog
begynderudvalget
dørene op for en ny
sæson, og det skulle
vise sig at være en særdeles velvalgt dato, for selvsamme dag havde solen valgt
at gøre sit indtog over Danmark, og der
blev den for øvrigt weekenden over. Så
måske er vorherre golfspiller – i så fald
er han nybegynder, så for en sikkerheds
skyld må klubbens øvrige medlemmer
hellere behandle begynderne godt!
Lørdagens program bød på en velkomst
af klubbens formand, praktiske oplysninger og uddeling af sponsorgaver. I år
havde vi fornøjelsen af at kunne udstyre
nybegynderne med en polo fra Bravo
Tours, en tæller/pitchfork fra Designa
Køkkenet, et baghåndklæde fra Camillas
og en pose tee og en bold fra Proshoppen
– stor tak til alle sponsorer.
Herefter stod der udendørs aktiviteter på
programmet. Svinglektioner med Steve
og Jesper og banelære ved udvalget. Lørdagen sluttede med et af de mere festlige
indslag, nemlig en lille 3-huls match mellem klubbens pro, en erfaren spiller og en
nybegynder fra sidste år. Formålet med
dette er naturligvis at demonstrere handicappet i praksis, og at man sagtens kan
spille mod hinanden selv om der er stor
forskel på handicappet. Næsten vanen
tro løb nybegynderen af med sejren. Tak
til Lise og Anders fordi de turde stille op
mod Jesper.

Søndag lagde greenkeeperne ud med lidt
om banens pleje og god opførsel på
golfbanen, herefter var det igen ud i solskinnet, hvor Jepser og Steve fortsatte
med svinget.
Udvalget forsøgte at give gode råd omkring putning (det virkede nu som om de
var lidt rustne), og sluttelig var der match på par 3-banen – og så var begynderforløbet skudt i gang.

Herefter går det over stok og sten næsten
hver torsdag foråret og sommeren over,
til alle er overflyttet til kaninudvalget.
Dette vil ske løbende efterhånden som
teknikken er på plads. Vi er en blandet
flok, hvor den yngste er omkring 18 – og
den ældste (her må man jo gætte) er omkring de 62, så det betyder selvfølgelig,
at indlæringskurven er meget forskellig
fra person til person. Ganske som vi plejer, skal vi nok fra udvalgets side holde
ud til sidste mand eller kvinde.
I år har vi den glæde, at Herning Folkeblad har en repræsentant med på holdet,
nemlig sportsjournalist Michael Søvsø.
Ud over at forsøge at få et DGU-kort har
Michael lovet senere at skrive en række

artikler om begyndergolf og måden det
gribes an på i Herning, men også om golf
som livslang idræt. Derfor fik hver nybegynder udleveret et lille spørgeskema,
hvor man kunne fortælle, hvorfor man
var begyndt at spille og hvilke forventninger man havde til golfen. Miniundersøgelsen viste, at der er mange forskellige begrundelser og forventninger til mødet med golfsporten, jeg faldt personlig
for denne »Forventning: At kunne slå
min far«.
Baneoprydningsdagen faldt desværre
sammen med opstarten, så begynderudvalget var af gode grunde forhindret i at
deltage, alligevel kunne vi i udvalget
glæde os over, at rigtig mange af de fremmødte alle har gennemgået begynderforløbet inden for de sidste par år. Ikke at vi
skal tage æren for, at de er mødt op, men
det falder i hvert fald godt i tråd med vores opfattelse af en klub. For selv om vi
betaler et forholdsvis højt kontingent, og
selv om klubben råder over lønnet personale, ja, så er og bliver det bærende element i en hver klub – det frivillige arbejde – og har du ikke prøvet det, så skulle
du tage at prøve, det er faktisk ganske sjovt, og i tilgift får man en masse gode oplevleser. Og det bedste
ved det hele er, at hvis man selv
gør noget – har man jo også lov
at være lidt kritisk en gang i
mellem – modsat
de, der bare
sidder med
hænderne
i skødet.
Fortsat god
sommer!

Herning
Holstebro
Viborg
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Kom i god tid - senest 17.45
KNUD
PILGAARD

Kaninudvalget

Vi har nu afviklet
tre kaninmatcher.
Selvom det er først
på sæsonen, har
der været mange fine scorer. Vejret har
været fint efter årstiden, og banens tilstand er udmærket efter det, den har
været udsat for i vinterens løb. Det er en
dejlig tid, vi går i møde, med forventninger om mange gode golfdage og godt
samvær med ligesindede, som er bidt af
golf.
Indtil videre er det »gamle« kaniner fra
sidste sæson, der deltager i kaninmat-

cherne. Fra ca. l.juni kommer der løbende
30 helt nye kaniner, så vi kommer til at
mangle markører til at tage sig af disse
nybegyndere i golfsporten. Så alle med
under 36 tildelte slag er mere end velkomne til at melde sig. Der er mulighed
for at vinde en lille præmie, når man har
været markør.
Man er altid velkommen i kaninafdelin-

Nu i 4 byer, større udvalg, bedre service

gen. Golfspillere, der har spillet i flere år,
men endnu ikke vover at tilmelde sig
klubbens matcher, er også velkomne til
at deltage i kaninmatcherne. Man kan så
vænne sig til at spille med folk, man ikke
kender i forvejen.
Husk: Kom i god tid, senest 17.45, find
din markør og de andre på holdet, og I
følges ad til starthullet.
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Holdkampene i gang
JAN
KJELDSEN

Eliteudvalget

Den sidste weekend
i april startede årets
holdkampe. Især
damerne så frem til
turneringsstarten med en vis skepsis. Efter oprykningen til 1. division var spillerne meget spændte på, om niveauet var
meget større i 1. division. Yderligere
skulle holdet på udebane møde Aarhus,
som var nedrykker fra elitedivisionen.
Sidste, men ikke mindst, er turneringsformen ændret, således der nu kun spilles
én foursome og tre singler – i foursome
spilles om tre point, så denne match får
stor betydning for kampens resultat.
Damernes første to holdkampe fejede al
tvivl af bordet. Efter to overbevisende
sejre over henholdsvis Aarhus (Herning
sejr på 8-1) og Esbjerg (sejr på 7-2) topper
damerne 1. division. En ønskestart for
det nye Fusionshold Herning Golf Klub.
Fusionshold Herning Golf Klub blev en
realitet i efteråret 2004, da klubben fik tilgang af Sara Monberg, Marie Høgh fra
Juelsminde samt Line Nielsen fra Ørnhøj.
Disse tre spillere har ikke mulighed for at
spille turneringsgolf i deres hjemmeklubber, hvorfor de har rettet henvendelse til
Herning Golf Klub, og deraf stammer begrebet Fusionsklub Herning Golf Klub.
Damerne skal i weekenden 4. og 5. juni
spille på hjemmebane mod henholdsvis
Aarhus og Esbjerg. Den 4. juni spiller
herreholdet i 2. division mod Odder, ligeledes på hjemmebane.
Vi kan kraftigt opfordre interesserede i
af møde op på anlægget for at overvære

På billedet slå Søren Kjeldsen mod 1. green, og Mathias Thalund følger sammen med
Horsens-spillerne boldens flugt. (Det blev en birdie).
kampene – det er faktisk rigtig godt, seværdigt golf med stor spænding. Opbakning til spillerne vil være velkommen.
Herrerne i 2. division kom også godt i
gang med holdkampene. Holdet startede
ud mod Horsens på hjemmebane og
vandt 14-4. Kampene afvikles i lighed
med tidligere år, hvilket vil sige tre foursome og efterfølgende seks singler. Om

søndagen spillede herrerne ude mod
Odder, hvor det igen blev til en snæver
sejr på 10-8. Alt i alt en rigtig god start
på holdkampene, som lover godt for de
efterfølgende kampe. Målet for herrerne
skulle gerne blive en placering i toppen,
og allerhelst en oprykning til 1. division.
Husk hjemmekampene den 4. og 5. juni
kl. 8.00 – ses vi?

Peter Meldgård slog sit drive lidt for langt, og hans makker Steve Smith måtte bruge
et slag på at få bolden i spil igen – det er rart at se, det ikke kun er os »almindelige«
golfere, der kan komme ud for den slags!

HERNING GOLFKLUB
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Nye træningsfaciliteter er taget i brug
I modsatte ende af drivingrangen er der nu etableret et indspilsanlæg. Brug anlægget – træning skader ikke – selv de professionelle træner af og til!!!

marked seks gange lykkedes det dog at finde den rette vej.
Også på vejen nordpå var der flere bud på en alternativ rute,
men det lykkedes dog at finde den rigtige motorvej (vi havde
på det tidspunkt også betragtet motorvejen fra flere broer).

Træningstur til Gut Karten
I lighed med sidste år afsluttede eliteafdelingen deres vintertræning med en træningstur til Gut Karten ved Hamburg. Det
danske vejr er meget uberegneligt, og flere af de planlagte
træningsture/turneringer var blev aflyst på grund af vejret. Selvom påsken faldt tidligt i år, lykkedes det at planlægge og afvikle
et miniarrangement til Europa Tour-banen ved Hamburg. Banen
var i mægtig god stand – det føltes som om foråret var længere
fremme dernede end på de frosne golfbaner i Danmark. Netop
denne dag var der lige over 20 grader – det var naturligt med til
at forhøje humørbarometeret et par grader. Når man oplever de
professionelle spille netop denne bane – ser hvor let det kan gøres
– er det en underlig fornemmelse at stå på de samme teesteder og
betragte hullerne. Enkelte af elitespillerne spillede banen fra hvid
tee, med resultater omkring par. Vi andre »amatører« spillede fra
gul tee – på enkelte huller vovede vi os op på hvid tee for at prøve
et slag. Vi kunne blot konstatere, at pro’erne kan et eller andet
som vi andre ikke kan – træner de mere end vi andre, eller har de
bare noget bedre udstyr? Der er f... langt fra hvid tee til green. Spillet på banen gik fint – det var skærtorsdag, som ikke er helligdag
i Tyskland. Der var derfor ikke mange andre på banen end os – vi
kom rundt på godt 6 timer. Banen er absolut anbefalelsesværdigt
– dejligt layout, dejlig natur og et fantastisk flot klubhus (slot). Efter 27 huller var det dejligt at sidde i bussen og køre nordpå igen
– vi havde selv medbragt chauffør (Tommy), som gjorde det fremragende. Enkelte »kloge hoveder« havde dog flere bud på en rute
til golfbanen, men det lykkedes igen i år at »rode rundt« på de
små veje omkring golfbanen. Efter passage af det samme super-

Der etableret en green med tilhørende bunker og mulighed for
at træne forholdsvis lange indspil. Anlægget er klar til brug og
åben for klubbens medlemmer. Adgang til anlægget foregår
mellem hul 9 og drivingrangen.

Støt vore sponsorer - de støtter os
Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Man skal holde, hvad man lover
Golf er en sport, hvor spillet aldrig er ens i to runder. Det
må jeg, som mor til Søren Kjeldsen, sande. Søren havde
spillet en dårlig runde golf, meddelte han pr. telefon, da
han havde afsluttet anden runde i Ecco Touren i Hjørring,
8 over banens par, det var lidt for meget, når han dagen før
kun var 5 over. Søren klarede dog cuttet på disse scores og
skulle nu ud i sidste runde. For at opmuntre ham lidt tilbød jeg, at han for hvert »par« han lavede på sidste runde,
måtte få et par nye underbukser. At det lige var underbukser skyldes, at han i otte dage højlydt havde erklæret,
at samtlige af denne beklædingsgenstand, som befandt
sig i hans skuffer, kun egnede sig til pudseklude, så derfor. Senere samme dag kunne en stolt golfer meddele moderen, at han i lang tid ikke skulle belaste økonomien med
indkøb af underbukser, knægten gik sidste runde i par, så
18 nye par underbukser er nu pænt stakket i kommoden.
Jeg er blevet den lykkelige ejer af pudseklude til langt ud
i fremtiden og en slunken kassebeholdning.
Venlig hilsen Susanne Kjeldsen
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Afvandingsprojektet gennemført
ANDERS
JENSEN

Baneudvalget

Vi er nu ved at have
gennemført det seneste afvandingsprojekt. Vi kæmper
i øjeblikket med afretning og eftersåning,
som er overstået med to dages godt vejr.
Der er udgravet to nye søer, etableret fire
pumpebrønde med afløb til åen og med
monteret tilbageløbslås. Endvidere er der
foretaget stjernedræn ud fra pumpebrøndene og brugt masser af filtersand.
Når vandstanden når et vist niveau, starter elpumperne automatisk, så vi har også fået lagt el ind på banen. Projektet til
entreprenør og elinstallation m.v. vil beløbe sig til over kr. 300.000, hvoraf Herning Kommune bidrager med godt kr.
100.000.

Blå pæle og droppezoner

• Blikkenslagerarbejde • Tag- og facadebeklædning •

BEDRE BAD
Platanvej 15 . 7400 Herning . Tlf. 97 12 47 55

• VVS til institutioner • Ventilationsanlæg • Gasinstallationer •

VVS til boligen og industrien

Service og vedligeholdelse

I en periode, foreløbig frem til efter sommerferien, vil det være nødvendig med
afspærring af de nytilsåede arealer, og
der vil være opsat blå pæle med sort top
og afspærring af områderne, såedes at
det nye græs får mulighed for at etablere
sig og vokse op. Ligeledes vil der en peri-

ode være ændringer af 13. hul til et par 3
hul. På hul 16. og 18. vil der blive etableret droppezone, og så håber vi fortsat at
kan spille de to huller som henhv. et par
5 og et par 4 hul.
For at vi hurtigst mulig kan få generne
overstået, vil jeg bede medlemmer og
spillere om at respektere de opsatte anvisninger og skilte.
Vores personale for den igangværende

sæson er på plads, men desværre har vi i
hele foråret måttet undvære Svend (chefgreenkeeper), som ligger derhjemme i Ribe med en diskusprolaps.
Det er ikke rart for Svend, men heller ikke for Herning Golf Klub og Svends kolleger, som har måttet tage over på uvante poster. Vi ønsker Svend god bedring
og håber snart at have ham tilbage på banen.

Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82 . Biltlf. 30 97 99 35
Fax 97 11 81 08
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En død måge i en bunker. . .
BO
BACKHAUSEN

Regelspalten

Bente og Niels har
været matchledere
på Mallorca for
Falkerejser. Et af
de spørgsmål, de blev konfronteret med,
var: Hvad siger reglerne om en død måge
i en bunker?!!! Er mågen en forhindring
eller en naturgenstand? En forhindring
er noget tilvirket, og det kan man jo ikke
sige om mågen. Den skal altså betragtes
som en løs naturgenstand.
Løse naturgenstande defineres som »utilvirkede« genstande, herunder
• sten, blade, kviste grene og lignende
• gødning og
• orme og insekter og knolde frembragt
af disse dyr, forudsat de ikke
- er fastsiddende eller vokser
- er jordfaste eller
- klæber til bolden.
Sand og jord er løse naturgenstande på
green, men ikke andre steder. En løs naturgenstand må fjernes uden straf, undtagen når både bolden og den løse naturgenstand ligger i eller berører samme hazard.
Der er altså desværre ingen lempelse at
finde for den døde måge i bunkeren.
På tegningen har slangen spist din bold.
Er slangen ligesom mågen en løs naturgenstand? Ja, hvis slangen havde været
død. Men nu er slangen levende, og så
skal den behandles som en outside agency (et fremmedelement). Regel 18-1 siger,
at en bold i hvile der er flyttet af en outside agency skal genplaceres uden straf.
Hvis du ikke umiddelbart kan få fat i
bolden og du heller ikke præcist ved,

hvorfra bolden blev fjernet, må du sætte
en ny bold i spil. Den skal droppes på et
sted, der så vidt muligt ligner det sted,
hvorfra den blev fjernet. Det er vigtigt, at
der er rimelig begrundelse for at bolden
er blevet fjernet af en slange, en fugl, eller evt. stjålet af en tilskuer.
Tilbage til de løse naturgenstande. Hvad
med en orm, der er halvvejs oppe af jorden, medens den anden halvdel stadig er
nede i jorden? Den skal betragtes som en
løs naturgenstand, også selvom den kan
være lidt svær at trække fri. Den må altså
fjernes uden straf.
En halvspist pære er også en løs naturgenstand, selvom man måske kunne indvende, at den er forarbejdet af dine tænder. På hul 10 er din bold landet i et halvråddent æble, der er faldet ned fra æbletræet. Æblet vil normalt være en løs naturgenstand, men hvis du ser på definitionen af løse naturgenstande ovenfor, så
undtages genstande, der klæber til bolden. Du får altså ingen lempelse i dette
tilfælde og må spille bolden/æblet, som
den ligger, eller du kan evt. erklære bolden uspillelig, men så koster det jo et
strafslag at komme videre.
Tirsdagsdamerne har igen diskuteret
dropperegler. Jeg skal derfor igen præcisere, hvordan man korrekt tager lempelse (dropper) fra en hazard. For det første

er det vigtigt, at man bestemmer det
punkt, hvor bolden i sin flugt sidste gang
passerede vandhazardens grænse.
Herefter er det aldeles uden betydning,
om man evt. finder sin bold i hazarden.
Det er alene skæringspunktet, der bestemmer, hvor man skal droppe. Når
man så dropper, er det dernæst vigtigt at
man under ingen omstændigheder kommer nærmere flaget end skæringspunktet. Det har især betydning, når man ved
lempelse fra en parallel vandhazard (med
røde pæle)
vælger at gå
over på den
anden side af
vandhazarden.
Hvis man på
hul 15 vælger at droppe
på den anden
side af hazarden, som jo
er temmelig
bred, så kom- Hul 15
mer man til
at droppe et sted temmelig langt ude til
siden. Afstanden A må ikke være kortere end afstanden B.
Hvis I skulle have regelspørgsmål eller
morsomme regeltilfælde, behandler jeg
dem gerne i denne spalte.

Feriebolig i Seillans/Provence
Nyrenoveret, nyindrettet sydvendt 180m2 byhus fra
år 1900 med panoramaudsigt over olivenlunde,
skov og l’Estérel-bjergene i smuk middelalderby.
60 km til Nice lufthavn, 40 km til Cannes, 35 km til
middelhavsbyerne Saint-Rafael og Frejus med badestrande. 16 km til St. Cassien søen. 45 km til 3stjernet turistattraktion Gorges du Verdon (Frankrigs
Grand Canyon). 14 km til Europas største golfanlæg. 34 andre golfbaner inden for rækkevidde.
Opholdsstue, spisestue, spisekøkken, 3 soveværelser, 2 badeværelser, 2 udsigtsterrasser. Huset er lige velegnet til 2, 4 og 6 (8) lejere. Er man kun 2 - der
virkelig vil forkæle sig selv - »ignorerer« man blot
2. etage.
Klik ind på www.brandbye.dk for yderligere oplysninger eller kontakt os.
LISSI & ERIK BRANDBYE
Tlf. +45 97 12 32 00 - Fax +45 97 12 82 00
Mobil +45 21 22 99 88 - seillans@brandbye.dk
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Så er sæsonen rigtigt i gang
HANNE
ELKJÆR

Tirsdagsdamer

Så er sæsonen rigtig
i gang. Første match skete på dagen,
hvor vores vintergreens blev til sommergreens, nemlig
den 5. april 2005, hvor åbningsmatchen
løb af stablen. Vejret var meget blandet
både sol, regn og blæst, men 61 damespillere trodsede dette med en 9-hullers match.
Restauranten have tryllet et festmåltid
frem samt et veldækket bord. Steve var
sponsor til en »4-ball – 3 bestball« match.
Og som sædvanligt havde Hos Lis sponsoreret gavekort til nærmest flagetpræmier, et sponsorat som gælder til alle
månedsmatcher i 2005.
På for-9:
1. præmie med 50 point: Rite Lykke, Signe Riis, Anni Andersen, Pedro.
2. præmie med 42 point: Brita Jørgensen,
Hanne Elkjær, Camilla Larsen, Hanne
Zacho.
På bag-9:
1. præmie med 55 point: Ulla Ørum-Petersen, Rita Facius, Aase Ebbesen, Pia Kristensen.

2. præmie med 48 point: Mette Kjær, Gitte von Laer, Rita Olesen, Kjersti Thomsen.
Tirsdags-damernes nye formand Ulla
Ørum-Petersen fremlagde årets program,
som også forefindes i omklædningsrummet i klubhuset, samt de nyheder, der vil
være i 2005-sæsonen, bl.a. ændringer på
hjemmesiden og indførelsen af edb-systemet Golf Box, hvor det med tiden vil
være muligt at tilmelde sig til månedsmatcher.
Udvalget har lavet vedtægter for Tirsdagsdamerne, som ligeledes kan findes
på hjemmesiden. I år er rækkeinddelin-

M
M I C H A
FORÅR

2005

NÆRMESTE FORHANDLER
OPLYSES PÅ TLF. 96 29 43 00

gen blevet ændret, så disse følger Ladies
Sections inddeling af handicap: A=0-24,
B=24,1-36, C=36,1-48.
Igen i år er der mange stjernespillere,
dvs. spillere, der har betalt matchfee for
hele sæsonen på én gang, hvilket betyder, at udvalgets arbejde bliver meget lettere mht. opgørelse af matcherne m.m.
Den 12. april var vejrguderne ikke med
alle damerne, så mange af dem, der gik
ud efter kl. 16, valgte: no return pga.
»skybrud«. Men 33 spillere gennemførte
matchen. Resultatet blev:
A- rækken: 1. Birgit Thomsen 36 pt, 2.
Lis Laursen 29 pt.
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B-rækken: 1. Hanne Elkjær 28 pt, 2. Rita
Olesen 28 pt.
C-rækken: 1. Connie Fjord 31 pt.
Vejret var derimod med damerne den 19.
april – masser af solskin, og man kunne
tydeligt fornemme, at fairways og især
greens var blevet meget bedre og hurtigere. Flotte scores kom der ind efter den
korte sæsonstart. Hele 56
damer spillede denne dag.
Vinderne blev:
A-rækken: 1. Gerda Engelbredt 35 pt, 2. Nini Skovgaard 33 pt, 3. Rita Facius
30 pt. B-rækken: 1. Hanne
Elkjær 37 pt, 2. Anne Grethe Søndergaard 36 pt, 3.
Rita Olesen 33 pt, 4. Brita
Jørgensen 33 pt. C-rækken:
1. Camilla Larsen 32 pt.
Den 26. april var endnu en
dejlig solskinsdag, men
med megen blæst. Hullerne
13 og 16 blev for første
gang i år spillet fra det normale teested. Igen mange
damer på banen, dog blev
to spillere disket pga. forkert udfyldt scorekort – så
husk at udfylde dette korrekt.
Vinderne denne dag blev:
A- rækken: 1. Hanne Elkjær 37 pt, 2. Rita Facius
32 pt, 3. Inge Gregersen
31pt. B- række: 1. Merete

Leidorf 41 pt, 2. Sonja Jensen 36 pt, 3. Pia
Kristensen 34 pt, 4. Signe Riis 33 pt. Crækken: 1. Annemette Laursen.
Årets første månedsmatch blev spillet
den 3. maj, hvor Engelbredt Sko og Viva
var sponsorer, og restauranten udloddede to gavekort i klappepræmier. Matchen
blev spillet i solskin, og foråret er ved at
gøre vores bane grøn, flot
og tør. Dog, pga. såning af
græs på hullerne 13, 16 og
18 var deres normale par
ændret, hvilket var en ny
udfordring, særlig på hul
18, hvor afstanden til greens var på øjemål.
Vi spillede en Greensom,
vinderne blev flg.: 1. Birgit
Thomsen og Nini Skovgaard, 41 pt. 2. Rita Facius
og Gerda Engelbredt 41 pt.
3. Sonja Jensen og Annemette Laursen 41 pt.
Nærmest flaget:
Hul 13: Anni Andersen
6,15 m. Hul 16: Annemette
Laursen 2,82 m. Hul 10:
Conni Fjord 1,23 m. Hul
12: Ulla Ørum-Petersen
5,50 m.
Restauranten havde endnu engang lavet et lækkert
måltid mad bestående af
spansk bøf med tomatsovs
og ris. Serveringen er i top,
og bordene meget indby-

dende dækket med stofduge og div.
pynt.
Efter en gennemgang af kommende arrangementer og opfordringer til at deltage i div. matcher, udflugter og til at se efter opslag i omklædningsrummet, var
der modeopvisning af sko og tøj fra aftenens sponsorer. Modellerne var selvfølgelig tirsdagsdamer – nemlig Lissi Bank
Lassen, Lise Astorp, Hanne Zacho og
Ester Simonsen, som klarede opgaven
flot, en stor tak til dem for den flotte
fremvisning.
Alt i alt en rigtig god start for Tirsdagsdamerne, så skulle du/I have fået lyst til
at deltage i Tirsdagsdame-klubben, er I
velkomne. Er der spørgsmål til udvalget
eller til matcherne/arrangementerne, kan
der i omklædningsrummet, på opslagstavlen eller på hjemmesiden findes navne
og telefonnumre på udvalgsmedlemmerne, som I er velkomne til at kontakte.
Og et stor opråb – HUSK at deltage i Herre/dame-matchen den 27. maj 2005, hvor
Tirsdagsdamerne udfordrer Onsdagsherrerne, ligeledes i år er der spisning og
dans efter matchen.
Næste månedsmatch er Pink Cup den 7.
juni 2005, en turnering for kvinder, hvor
der samles ind, til kampen mod brystkræft i Danmark.
Udflugten i år går til Trehøje den 21. juni
2005 (udvalget ved godt, at der ikke er så
langt hjem efter matchen, men der må
være nogle gode rastepladser, hvor rødvinen kan nydes). SE OPSLAGET.

Hernings mest sælgende
ejendomsmæglere
Vi har lidt mere at byde på

Åbningstider EDC Boligmarked: Hver dag 9.30-21.30

Østergade 14, 7400 Herning · E-mail: 707@edc.dk · Fax 96 26 06 01

TELEFON 96 26 06 00
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Det svære spil...
CARSTEN
JENSEN

Matchudvalget

Jeg har lige set på
min artikel i klubblad nr. 2 fra sidste
år. Og selv om jeg
normalt er en positiv og glad dreng, så
kan jeg vist ikke svinge mig op til de
samme højder, som det lykkedes mig sidste år. Vejret har ikke i samme grad
været med os, og banen er jo stadig mærket af strabadserne fra efteråret, ligesom
de foretagne ændringer omkring hul 1/18
og 143/16 også stadig sætter sit præg.
Alt dette til trods, er sæsonen alligevel
startet, og vi har afholdt den første
(og i læsende stund også den anden) match. I årets første match er
det måske undskyldeligt, at man
kan komme til at lave fejl, da
skarpheden både i propositionslæsning, spil, regler og scorekort-udfyldelse ikke er så udtalt. Men uanset
om det er undskyldeligt eller ej, så gælder det om at være oppe på mærkerne
og undgå at komme i en af de følgende
tre situationer.
Den første situation omhandler det
at læse og forstå propositionerne og deres konsekvenser.
Af propositionerne fremgår det, at man skal have afhentet sit scorekort og betalt sin matchfee senest 20 min. før
start på det fastsatte teested. I vores tilfælde var der en spiller,
som ikke havde afhentet sit scorekort inden for fristen, og samtidig var der spillere, der stod på ventelisten til stede ved
matchkontoret. Spilleren fra ventelisten
fik pladsen, selvom den tilmeldte spiller
dukkede op 1 min. efter. Så vær klar i god
tid inden en match.
Næste situation omhandler en situation,
hvor en spiller regulerer sit handicap
uden at konferere med matchledelsen. Nu
er det jo sådan, at man skal regulere sig
ned, hvis man er gået ned i handicap i

forhold til det handicap, som var gældende da matchen blev sat. I den aktuelle situation handler det om, at spilleren regulerer sit handicap op og derved får et slag
mere at gøre godt med. Scorekortet afleveres underskrevet, og matcheledelsen
har kun ét valg, at diskvalificere spilleren
for at have spillet til et højere handicap
og fået flere slag end han kunne tilkomme. Kommer man i en sådan situation, at
man mener at
skulle
spil-

le til et
højere handicap, end matchledelsen har sat
én i, så skal man henvende sig til matchledelsen inden man går ud. Det
er ikke sikkert, at man får noget ud af det, men hvis man ikke gør, så sker der i hvert fald ikke noget. Sidste situation går på udfyldelsen af scorekortet. Ifølge reglerne
er spilleren kun ansvarlig for de slag, der
noteres på kortet. At man, sammen med
sin markør, ikke er i stand til at notere
korrekte point pr. hul eller tælle pointene
rigtigt sammen, er ikke så alvorligt, det
er nemlig matchledelsens ansvar at give
spilleren de korrekte point/nettoslag.
Derfor skal man alligevel forsøge at udfylde score-kortet så korrekt som muligt.
Når vi modtager scorekort i matchrummet, så kontrollerer vi selvfølgelig, at de
er underskrevet, og dernæst blive score-

kortet registreret i matchprogrammet,
hvor man indtaster bruttoslagene hul for
hul. Programmet regner nu point ud hul
for hul, og vi opdager straks, hvis der er
forskel mellem det, som spilleren har regnet ud, og det som virkeligt gælder. Hvis
man har registreret en score på et hul, der
er højere end det rent faktiske, skal den
registrerede score gælde, men hvis man
har registreret en score, der er lavere end
den, man faktisk fik, så skal man diskvalificeres – se regelbogen (for den
har du jo i baggen!) regel 6.6d.
I den aktuelle situation har spilleren noteret 8/- på kortet (par 5
hul). Da vi registrerer kortet,
melder systemet 8/1, og i første
omgang ret-ter vi pointantallet
1 op i den tro, at der som sædvanlig er tale om en fejl fra spillernes side med hensyn til at finde de korrekte huller, hvor der
modtages slag. Senere kommer det
til komiteens kend-skab, at spilleren
rent faktisk samlede op på det omtalte
hul og derfor korrekt har noteret en streg.
I den efterfølgende scorekortkontrol med
markøren er begge enige om, at der er opnået en streg, men alligevel bliver de 8
slag stående, og man har dermed registreret en score, der er bedre end den rent
faktisk opnåede. Det kostede en 1.
præmie (og en 2. og en 3. præmie). En diskvalificeret spiller kan heller ikke vinde
nærmest flaget!!
Derfor vil det være en god ide, at man
sikrer sig, at markøren noterer en streg
og ikke et antal slag på de huller, hvor
man ikke opnår point. Det kræver faktisk
kun 10 sek. ekstra at kontrollere både
slag og point pr. hul, når man alligevel
kontrollerer scorekortet sammen.
Nu skal alle disse bedrøveligheder ikke
få dig til at opgive ævred. Du skal selvfølgelig melde dig til de næste matcher,
blot skal du være opmærksom på, hvad
propositionerne og de generelle matchbetingelser siger, ligesom alment regelkendskab ikke er at foragte. Skulle du
komme i tvivl, er du altid velkommen til
at kontakte matchlederen, der vil gøre alt
for at hjælpe dig. God match.

HERNING GOLFKLUB
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Kommende matcher
DESIGNA Classic
Efter mange års fravær skal vi
igen spille snorematch lørdag den 11. juni, hvor DESIGNA byder op til match.
Snorematch er jo en matchform, hvor
man spiller slagspil og får omsat sit handicap til en snor på 1/2 m. Snoren må anvendes – inden for banens grænser og
uden omkostninger – lige så mange gange, som man har slag, jvf. sit handicap.
Man kan »snore« sin bold i hul. Ubrugt
snor/handicap godskrives ikke, så det
gælder om at sikre sig, at man får brugt
snoren helt. Man noterer kun de slag på
scorekortet, som man slår med golfjern
og -køller. Brug af snoren er »gratis«.
Når matcher er overstået, satser vi på
godt vejr, for grillen er tændt og spisningen sker ved delvis selvtilberedning af
middagen. Hvad vi skal have er pt. ikke
offentligt kendt, men der er ingen tvivl
om, at vi får en god dag og aften.

runder golf. Det er en match, der typisk
trækker en række udenbys spillere, og
sådan vil det også være i år. Der spilles
fourball/bestball om formiddagen, og om
eftermiddagen afvikles en single-runde.
Alle tre scores tæller med i det samlede
resultat, og eftermiddagens runde plejer
at vende op og ned på feltet.

JAI 5-15 Subelite match
Allerede dagen efter, søndag
den 12. juni, mødes herrerne til den traditionsrige 5-15 match. Her er det spillere
over 25 med et spillehandicap på hjemmebane mellem 5 og 15, der mødes til to

JBS herrematch
Ja – jeg ved det godt. Juni
måned står i herrernes tegn. Fredag den
24. juni afvikles den populære JBS herrematch. Det er jo matchen, hvor ikke kun
spillet på banen, men også i høj grad det
efterfølgende sociale samvær betyder noget. Mon ikke vi igen i år skal grille og i
øvrigt nyde restaurantens mange tilbud.
Det bliver spændende at se, om sidste års
Meyer-mestre kan stå distancen, eller vi
skal se deres trætte øjne gå i lige før den
afgørende hånd.
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Tidsbestilling
I vort nye edb-system Golfbox er der et
komplet tidsbestillingssystem, hvor man
hjemmefra via internettet (golfbox.dk) og
via touchscreen-standeren i klubben kan
booke starttider. Onsdagsherrerne anvender i dag systemet og har givet udtryk for
stor tilfredshed. Alle starttider bliver
næsten fyldt op med firemandshold, og
man slipper for at møde op helst fredag lige
over middag for at komme på listen. Generelt vil vi i hvert fald fra sekretariatets side
gerne indføre tidsbestilling. Vi mener, det er
en service over for vore medlemmer og ikke

Fortsætter væksten
inden for Dansk Golf
Golfsporten indeholder så mange værdier
og henvender sig så bredt, at det er en
sport for livet. Golf er for den individuelle
og belønner målrettet træning, men er samtidig med til at fremme medmenneskeligt
samvær og fordrer god etikette og hensyntagen til andre. Golf fremmer fysisk og
psykisk sundhed og kan udøves på lige fod
af begge køn i alle aldre. En fodboldbane er
en fodboldbane, en tennisbane er en tennisbane, en golfbane – ja her er der ikke to ens,
og banen og naturen spiller udfordrende
med. Antal aktive spillere registreret i
DGU var pr. 30.09.04 127.000, hvilket gør
DGU til et af landets største specialforbund
under Danmarks Idrætsforbund overgået
af Dansk Boldspil Union med 298.000 og
Dansk Gymnastik Forbund med 151.000
medlemmer. Ser man på det aldersmæssigt, har DGU 105.000 medlemmer over 25
år mod DBU’s 73.000, så golfen er langt
den største. DGU består af 152 klubber
med fuldt medlemskab, heraf er de 34 beliggende på privatejede baner. Denne andel
(23%) forventes at stige betydeligt. Pr.
30.09.04 var der ikke mindre en 45 nye
golfprojekter i gang. Udvidelse af baner fra
18 til 27 huller og anlæggelse af helt nye
baner. Det gennemsnitlige medlemstal pr.
klub er i dag 933. Dette forventes at stige til
1090 med et forventet medlemsantal på
180.000 i 2007. Væksten fortsætter – sporten er blevet almen og spilles ikke kun i
Gammel Holte. – Kilde: DGU.
HTN

mindst over for greenfeespillere. Hvem vil
køre fra Århus til Herning og ikke være sikker på at komme ud at spille eller risikere
lang ventetid? Specielt i weekender kan der
være tryk på mellem 10 og 14. Så hvorfor
ikke her kunne nyde morgenkaffen og møde op 20 minutter før den bestilte tid. Systemet giver mulighed for det impulsive, idet
eksempelvis hver tredje tid kan være en
boldrende-tid, der kun kan bookes ved at
møde op i klubben og foretage reservationen via touchscreenstanderen. Her udskrives en kvittering med medlemsnr. og start-

tid. Et ur ved hul 1 viser den officielle tid.
På hverdage er der ikke de store problemer,
men når der er åbent for systemet, skal det
selvfølgelig også være gældende her. Der
kan indlægges diverse blokeringer for klubber i klubben. Via skærmen – golfbox.dk –
tidsbestilling har man således et totalt overblik over aktiviteter på de enkelte dage. Det
samme har man, når man kommer i klubben via touchscreenstanderen. Vi vil gerne
have kommentarer – pro et contra. Send
dem til henning@herninggolfklub.dk eller
smid dem i postkassen.
HTN
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Ny hjemmeside...
Som du måske allerede har bemærket, så
har klubbens hjemmeside (www.herninggolfklub.dk) skiftet udseende.

Vi har nu fået en side, hvor de enkelte interessenter (udvalg m.m.) selv kan vedligeholde de sider, som omhandler deres
aktiviteter. Det skulle gerne føre til en
mere levende hjemmeside og et sted,
hvor både klubmedlemmer og gæster
søger hen for at få information om de aktiviteter, der foregår i klubben.

Hovedmenuen (øverst) består af en indgang for gæster, hvor de kan få alle relevante oplysninger om greenfee, banen,
restaurant og
meget andet.
Medlemmerne
har en indgang hvor, der
ud over nogle
af de samme
punkter, som
findes under
gæster, findes
informationer, som primært er af interesse for klubmedlemmerne. Her kan man
bl.a. læse/ hente de sidste numre af klubbladet og læse referater fra bestyrelsen.
Der findes en indgang omkring matcher,
hvor matchprogrammet, de generelle
matchbetingelser og faste spilledage findes. Under banen finder du en gennem-

gang af alle huller på 18 hullers banen,
oplysninger om pay and play (par 3 banen), scorekort og konvertering.
Et vigtigt afsnit er udvalgssiderne, hvor
du finder oplysninger om alle udvalg og
klubber i klubben. Indholdet af disse sider er alene bestemt af udvalgene selv,
og hvis du ikke kan finde dit udvalg, så
henvend dig til udvalgsformanden og anlæg et mildt pres.
Kun ved aktiv medleven får vi en bedre
hjemmeside. På forsiden finder du en klubkalender, der vedligeholdes primært af
sekretariatet, men også af udvalgte redaktører.
Har du noget, som du ønsker skal i kalenderen, så henvend dig til Henning og
han vil så sørge for det.
Klubnyheder finder du også på forsiden,
og her gælder samme regler som omkring kalenderen.

Birdie, Eagle, Albatros..!
Hos os handler det om løver
Kig ind i “løvens hule” og
få en prøvetur i Danmarks mest
solgte bilmærke.
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Seniorklubben i Tyrkiet
THØGER
ROHDE

Seniorherrer

Igen i år havde seniorklubben arrangeret en golfrejse. Turen gik til Tyrkiet
fra den 12. marts til
19. marts. Turen havde kun samlet 20 damer og herrer fra vores egen klub, men i
sidste ende fik vi deltagerlisten suppleret
med fire medlemmer fra Ikast Golf Klub –
fire dejlige personer, som vi havde meget
fornøjelse af. Vi har nu arrangeret golfrejser i nogle år, men vi må konstatere, at interessen ikke er særlig stor, og det er ærgerligt, da vi har nogle gode og spændende ture til fornuftige priser. Turen gik
denne gang til Belek ved Antalya, et meget flot golfområde med mange fine
golfbaner. På grund af pres på banerne
spillede vi kun på een bane – Tat Golf
Klub. En 27 hullers bane af høj kvalitet
nær ved det hotel, som vi boede på. Denne gang var der fem golfdage med i rejsens pris, så vi fik spillet meget golf. Ho-

tellet var af meget høj standard, perfekt
betjening og underholdning hver aften.
Det blev også til andet end at spille golf.
Vi var på to spændende udflugter, hvor vi
så lidt af det liv, man lever i Tyrkiet. Storbyen var ikke meget anderledes end i andre store byer, hvorimod livet på landet
var meget primitivt og langt tilbage fra
det, vi er vant til. Med den interesse, der
de seneste år er vist for disse rejser, overvejer vi nu at holde en pause. Til næste år
har vi drøftet et forslag fra flere sider om
at arrangere en mandetur på to-tre dage
til f.eks Nordtyskland eller et andet sted i
Danmark – der findes mange spændende
muligheder til fornuftige priser.

Træningstur til Søndervig
Den 31. marts var seniorherrerne igen, og
efterhånden pr. tradition, på træningstur
til Søndervig. På Søndervig-banen kan vi
jo spille på sommergreen hele året, så det
er et godt sted at få startet sæsonen. Banen var meget fin. og vi havde rigtigt
godt vejr. Vi var ca. 30 spillere, hvoraf
nogle stykker var fra seniordamerne. Da
restauranten ikke var åben for den nye
sæson, havde vi vores madpakke med,
som vi nød i restauranten efter matchen.

Besøg hos Åskov Golf Klub
Torsdag den 28. april var vi inviteret til
Åskov Golf Klub sammen med vores da-

- altid lige i nærheden
Kaj Munks Vej 4 · 7400 Herning
Tlf. 96 26 40 00
her@dkblaw.dk · www.dkblaw.dk

Hotel Corona
Skolegade 1 . 7400 Herning . Tlf. 97 12 54 44 . Fax 97 21 04 37
eside:
Hjemm orona.dk
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o
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mer. Denne invitation er efterhånden blevet en tradition, og senere på året inviterer
vi så dem på besøg her i Herning – i år er
dette besøg aftalt til den 4. august. Vi var
29 herrer og 10 damer og fra Åskov, som
jo er en mindre klub, deltog 29 damer og
herrer. Vejret var meget fugtigt, og banen

ikke så let, så det var meget lave scorer
der kom hjem, især fra Herning-spillerne.
Der var i alt fire præmier i hver af de tre
rækker samt to par 3 huller nærmest flaget. Af de 39 spillere fra Herning var der
kun tre, der opnåede ar få præmie. Jørn
Ballisager med en 2. plads med 35 point i
A-rækken. Jørgen Fjord en 3. plads i Crækken med 32 point og Arne Linneberg

en 4. plads i B-rækken med 31 point – så
der var ikke noget at prale af.

Åbningsmatch i
Senior-herrer afdelingen
Torsdag den 14. april kom sæsonen for alvor i gang for seniorherrerne, men sikke en
dag. Det startede med nogenlunde vejr,
men så kom regnen, og vi blev meget våde. Vi havde jo ellers været i træningslejr i
Søndervig, så vi havde regnet med, vi
skulle ud for at præstere nogle flotte resultater. Der var tilmeldt 50 deltagere, derudover mødte der yderligere seks op til spisningen – et ganske pænt antal i forhold til
vejrudsigten. Som sædvanlig fik vi bøf
med tilbehør og kaffe – og uden jeg behøver at nævne det, var Ritas mad også
denne gang perfekt. Efter kaffen blev der
orienteret om, hvad der skulle ske i den
kommende tid, og matchprogrammet blev
gennemgået. Såvel om vinteren som sommeren spilles der om nogle gennemgående
præmier. I år har vinteren og regnen jo
været meget slem ved vores bane, hvorfor
der kun har været otte tællende vintermatcher. Fremover vil der ikke blive gennem-

gående vindere, hvis der ikke kan spilles
mindst 10 matcher. I vintertiden spilles der
i to rækker. Vinder i A Jørn Tholstrup,
runner up Claus Dige. Vinder i B Jørgen
Fjord, runner up Arne Linneberg.

Resultater fra
åbningsmatchen
Gruppe A - 14 deltagere:
1. Jørgen Tholstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 br
1. Ivar Hessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 nt
2. Svend Herold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 br
Gruppe B
1. Chris Fløe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pt
2. Kr. Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 pt
2. Hans Kirkegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 pt
4. Vagn Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pt
Gruppe C
1. Jørgen Fjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 pt
2. Peder Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pt
9 huller
1. Carl Zacho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 pt
2. Holger Lykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 pt
Nærmest flaget
Hul 16 Chris Fløe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,89 m
Hul 19 Johs. Tolstrup . . . . . . . . . . . . . . 12,5 m
Hul 12 Chris Fløe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,18 m

Hans Buhl
Exam. erhvervsassurandør
Mobil 20 87 34 03
E-mail hans.buhl@almbrand.dk
Privat: Troldparken 3 · 7451 Sunds
Telefon 97 40 69 60

Alm. Brand - Herning
Østergade 11 · 7400 Herning
Telefon 96 26 16 00
Fax 97 22 17 92

www.almbrand.dk

Alm. sund fornuft
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ADVOKATFIRMAET

CLAUS KIÆR

ADVOKAT

CLAUS KIÆR
AUKTIONSLEDER

TLF. 9712 8600
FAX 9712 5381

1
BREDGADE 6
7400 HERNING

VILLADSEN
GRAFISK PRODUKTION
PLATANVEJ 10 · 7400 HERNING · TLF. 97 26 78 11

Lad det ikke blive ved drømmen
Gør drømmen til en plan. Den dag den skal udleves, vil
det være mere befriende at have sparet op. Pensionspuljer, risikovillighed, livsforsikringer og friværdi i bolig
– vi hjælper dig med at få et overblik.
Hvad er din plan?

HERNING GOLFKLUB
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Golfpakke på Danmarks bedste hotel
Hilton Copenhagen Airport har modtaget
prisen som »Bedste hotel i Danmark« tre
år i træk.
Det er et internationalt hotel med et
stærkt skandinavisk præg. Udsmykning,
arkitektur, design og farver bliver understreget af, at der strømmer dagslys ind
fra alle verdenshjørner samt fra glastaget i det 45 meter høje atrium i midten af
hotellet.
Som noget nyt tilbyder Hilton Copenhagen Airport golfpakker. De har indgået et
samarbejde med Dragør og Køge golfklub, samt tre svenske baner i hhv.
Ljunghusen, Sofiedal og Bokskogen. Hotellet sørger for at hjælpe med booking af
starttider, når du bestiller et weekenophold på hotellet. I pakken er der overnatning fra fredag til søndag, tre-retters
middag enten fredag eller lørdag i hotellets gourmet-restaurant, gratis parkering
i to døgn samt returbillet over broen til
Sverige. Prisen er 1495,- pr. person i delt
dobbeltværelse.

Hotellets design giver gæsterne en
dansk/skandinavisk design- og kulturoplevelse. Det være sig fra den berømte stol
ægget designet af Arne Jacobsen til Ikea
skrivebordslampen. Hotelgæster i receptionsområdet og atriummet kan slappe af
i Arne Jacobsens klassiske stole, eller de
kan gøre sig det behageligt i en Eilertsen
sofa, mens de nyder kunsten af de tre
danske kunstnere Jens Birkemose, Erik
A. Frandsen og Peter Bonde.

På de 33 m2 lyse værelser er der tænkt på
alle detaljer. Der er en imponerende udsigt fra de store gulv til loftvinduer, og
alle værelser er indrettet i dansk design
med bl.a. B&O fjernsyn. På 2. etage er LivingWell, et fitnesscenter med pool, sauna og dampbad. Fitnesscenteret er til fri
afbenyttelse for hotellets gæster. Der er
ligeledes mulighed for at få en massør ud
til hotellet til at bløde musklerne op, så
man er klar til en ny dag på golfbanen
dagen efter. Dette skal dog reserveres på
forhånd.
Horizon All Day er hotellets buffet-restaurant, hvor dansk tradition bliver
kombineret med mere internationalt inspirerede retter. Hamlet Speciality Dining er hotellets gourmet-restaurant,
hvor der bydes på fusionskøkkenkunst
med et asiatisk pift, det er her, der er en
middag inklusiv i pakken. I Axis Bar er
der mulighed for at slappe af med en cigar, whisky, cocktail, en kop kaffe eller en
let anretning fra snackmenuen.

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

www.bonusbanken.dk

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

Golfferie som du vil!
Bravo Tours er fra Herning og en af
de få rejsearrangører, der stadig er
på danske hænder. Vi er blandt de
førende golfrejsearrangører i Danmark
og har mange års erfaring i golfrejser.

BESTIL
GOLFKATALOG
på 70 10 10 87 eller
www.bravotours.dk

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: VILLADSEN

Matchture med dygtige matchledere
Golfskoler
Individuelle golfrejser
Grupperejser 10-80 personer
Mallorca, Tunesien, Gran Canaria, Tenerife, Djerba,
Costa del Sol, Kenya, Azorerne, Tyrkiet m.m.

