HERNING GOLF KLUB

En uforglemmelig
golfrejse til Tyrkiet
Har Svend Laugesen måske
lavet hole in one? Nej, dette
er langt bedre, siger Svend,
som var en af deltagerne på
damesenior og herreseniors
uforglemmelige golfrejse til
Tyrkiet. Glæde, forventning
og godt humør blev mødt
af stor hjælpsomhed og
imødekommenhed.
Læs artiklen på
side 18 og 19.

GULDSPONSORER:
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OPSLAGSTAVLEN
S E K R E TA R I AT E T I N F O R M E R E R

Bagskabe
Udvidelsen af vores bagrum med bagpladser med elstik til
opladning af batterier er færdigt, så alle på ventelisten har fået
tilbudt en plads. Bestyrelsen har besluttet, at udlejningen af
de nye bagskabe skal foregå på en 5-årig kontrakt, som vi har
gjort ved tidligere udviddelser af antallet af skabe. Den normale leje for 5 år vil med de nuværende priser være kr. 4.000,.
Klubben tilbyder en pris for 5 år på kr. 3.500,-.

Tidsbestilling
Bestilling af spilletid hjemmefra eller på touchscreenstanderen
i forgangen fungerer til rigtigt mange medlemmers fulde tilfredshed – men en del af disse tilfredse medlemmer glemmer at
afbestille eller bekræfte deres bestilte tider, hvilket betyder:
Man har tabt retten til den bestilte tid.
Andre medlemmer kunne have fået mulighed for at reservere
en tid.
Derfor - husk at bekræfte din tid senest 15 minutter før, ellers
bortfalder din bestilling.

Nyt i Golf Restauranten

Ugens varme ret
Kun

55,-

Kan også fås ud af huset. Vi tager gerne imod
forudbestillinger på tlf. 97 21 34 84
Alle ugens dage 12.00 - 19.00
Uge 23: Biksemad m/ rugbrød, rødbeder
og spejlæg.
Uge 24: Hakkebøf m/ bearnaisesovs,
ærter og hvide kartofler
Uge 25: Karbonader m/ brun sovs,
hvide kartofler og sur

Golf Restauranten
Golfvej 24, Herning, tlf. 97 21 34 84

Nye scorekort
Når du indleverer scorekort til regulering, så skal der angives,
hvilken farve teested der er spillet fra. Uden denne information
er det vanskeligt, at regulere scorekort korrekt.

Grønne teesteder
De nye grønne teesteder er nu i spil og følgende retningslinier
er vedtaget:
Alle nye medlemmer får efter bestået baneprøve tildelt HCP 54.
HCP 54 giver damer SPH 54 fra grønt teested
HCP 54 giver herrer SPH 46 fra grønt teested
Man bliver på de grønne teesteder indtil man har opnået HCP
48 og kan derefter rykke til de røde og gule teesteder.
Alle medlemmer med HCP over 54 får ændret deres HCP til 54.
Alle kaninturneringer afvikles fra grønne teesteder.
De grønne teesteder er på alle par 5 og par 4 huller placeret ca.
10 meter fremme i fairway, mens de på par 3 huller er placeret
sammen med røde teesteder.

Nærmest flaget
Præmier for nærmest flaget i Herning Golf Klubs
turneringer udleveres kun, hvis man er til stede under præmieoverrækkelsen. Har man ikke mulighed
for at være til stede udgår hullet.

Nye aftaler
Herning Golf Klub har indgået følgende aftaler med golfklubber i den nye Herning Kommune:
Trehøje Golfklub Aftale om ½ greenfee alle dage.
Åskov Golfklub
Aftale om ½ greenfee alle dage og
en naboaftale med årskontingent på kr. 1.300,-
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Alle betingelser til stede
HANS
BUNDGAARD

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

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

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

Udkommer primo juli 2007.
Deadline for materialer er 18. juni.
BESTYRELSE

Hans Bundgaard, fmd. ..... 97 21 49 94
Storårvej 22 .................. 20 22 49 94
Carsten Jensen .............. 97 12 91 49
Østertoften 111
Villy Vraa Nielsen .......... 97 26 81 82
St. Lundgård Vej 29
Jonna Nielsen ................ 97 11 82 01
Hammerumholmvej 3B
Jan Kjeldsen ................. 97 21 02 91
Th. Nielsensgade 69 ....... 40 31 88 01
Kenn R. Christensen ....... 97 12 00 83
Østergade 12, 2. tv.
Jørn Ballisager ............... 97 12 55 82
Ingridsvej 145A
HERNING GOLF KLUB

Sekretariatet .................
Jørgen Munk,
forretningsfører .............
Restaurant ...................
Træner-Proshop ............
Green K. skur 12.30-13 ....
www.herninggolfklub.dk
KLUB-SPONSORER

97 21 00 33
40 54 06 70
97 21 34 84
97 22 59 83
97 21 42 59

Formanden

Så er golfsæsonen
kommet rigtig godt
i gang. Efter alt
for meget vand på
banen i de første måneder af året, var det
en glædelig overraskelse hvor god banen
var lige fra opstart 1. april. I skrivende
stund (ultimo april) er de sidste træer
sprunget ud, så nu er banen både god
og flot. April måned har været perfekt
til golf og det har den ikke mindst, fordi
vi har haft den varmeste april i mands
minde og næsten uden regn. Ja så lidt
regn, at greenkeeperen nu må til at sætte
vand på vandingssystemet og få det sat
i gang.
I begyndelsen af april bragte Herning
Folkeblad en stor artikel om et nyt golfresort i Herning, eller rettere et golfhotel.
Initiativtageren havde også afleveret skitse af hotellet til Herning Golf Klub. Det
stod omtalt i folkebladet, at initiativtageren ikke havde hørt fra klubben. Dette
er ikke korrekt, for inden artiklen blev
bragt i folkebladet, havde jeg en samtale
med initiativtageren. En væsentlig ting
hotelprojektet manglede var forslag til finansiering. Herning Golf Klub modtager
gerne forslag til nyt golfresort ved Herning og alle vil blive behandlet seriøst,
men som nævnt i sidste Klub Nyt tror vi i
bestyrelsen ikke på en flytning af banen
uden at dette sker i et tæt samarbejde
med Herning Kommune, og som det også
fremgik af artiklen i Herning Folkeblad,
var der ikke opbakning fra Rådhuset til
nævnte projekt.
Det er i bestyrelsen besluttet, at indbyde
klubbens medlemmer til en visionsdag,
hvor medlemmerne får mulighed for at
komme med forslag til, i hvilken retning
man ønsker at klubben skal arbejde og
udvikle sig. En konsulent fra Dansk
Golf Union vil være til stede for at styre
og strukturere debatten. Visionsdagen
afholdes lørdag den 16. juni, hvorom
der er nærmere andet sted i bladet. Fra

bestyrelsen side kan vi kun opfordre alle,
der har konstruktive forslag til udvikling
af klubben, til at møde op.
I sidste klubnyt skrev jeg, at en udbygning af bagskuret var i gang. Det var
den desværre ikke og er det heller ikke
i skivende stund. Byggetilladelsen fra
Herning Kommune har ladet vente på sig,
men nu foreligger den, og vi kan komme i
gang, for som nævnt er efterspørgslen af
skabe meget stor. Klubhuset (”kuglen”)
er nu renset af, og venter på at blive repareret for utætheder og derefter malet.
Greenkeeperen har i samarbejde med
baneudvalget udfærdiget en vedligeholdelsesplan for samtlige 18 huller. Der er
så mange ønsker om forbedringer, at der
formentlig må hyres eksternt assistance
til nogle opgaver, for at den daglige pleje
af bane ikke skal komme til at lide herunder.
Når dette nummer af Klub Nyt foreligger, skal vi ikke længere lægge op på
fairway, nye scorekort er trykt og banen
er ratet om. Alle betingelser for en god
runde på banen må være til stede - ikke
mindst hvis vejret fortsætter som her i
april. Mange udenbys tror ikke vi kan
spille på vores bane i Herning på grund
af vand. Husk derfor at fortæl dem, at det
kan man godt, og at vi har en god og flot
bane, som de også er velkommen til at
komme og spille på.
Bestyrelsen ønsker alle klubbens medlemmer en fortsat rigtig god sæson.
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Drømmedag i Herning Golf Klub
JAN
KJELDSEN

NI
U
J
.
6
1
G
A
LØRD
d

Visionsudvalget

Hvordan ser du
Herning Golfklub
om 2 – 3 eller 5 år?
Er der flere/færre
medlemmer i klubben? Bør banen modificeres således flere greenfee gæster får
lyst til at gæste banen? Har du konkrete
ideer eller ønsker til forbedringer af banen? Bør klubhuset bygges om?
Bestyrelsen har indgået en aftale med
Dansk Golf Union om at være med til
at gennemføre et udviklingsforløb, hvor
medlemmerne giver inputtet, således at
klubbens udvikling sker i trit med medlemmernes ønsker og behov. Resultatet
af dette arbejde forventes at blive en virksomhedsplan, der beskriver de forskellige
indsatsområder, som klubben forventes
at arbejde med fremover.
Den første aktivitet i dette forløb, er
en ”Drømmedag”, hvor alle klubbens
medlemmer er indbudt til at møde op
og komme med deres tanker, ideer, ønsker for udvikling af klubben. Den dag
”drømmer” vi og ingen drøm er for stor
eller for tosset. Efterfølgende vil der være
et forløb, hvor forskellige grupperinger
(udvalg og nedsatte arbejdsgrupper) vil
validere, prioritere og videreudvikle de
indkomne ideer.
”Drømmedagen” afvikles i golfklubbens
restaurant lørdag den 16. juni fra kl.09.30
til cirka kl. 15.00. I løbet af dagen vil
konsulent fra DGU præsentere forskellige
indlæg og komme med oplæg til gruppearbejder.
Det er bestyrelsens håb og ønske, at så
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mange medlemmer som muligt vil tage
del i dette spændende arrangement.
Vi starter dagen med en kop kaffe og
et rundstykke, mens vi introduceres til
dagens forløb. Til frokost serveres en let
anretning, og som afslutning på dagen
bydes på kaffe og kage.
Blandt de medlemmer, som har deltaget
i dagens arrangement trækkes lod om 4
greenfee billetter.
Husk tilmelding senest den 4. juni.

Odense
Hvilehøjvej 20
5220 Odense SØ
Tlf. 63 15 25 25
Fax 63 15 25 35

Golfklubbens Guld
• Hvad er det, der giver klubben liv
og energi?
• Hvad værdsætter vi?
• Hvad er det, der virker?
• Hvad er klubbens egenart?
• Hvad ønsker vi at tage med ind
i fremtiden?

København
Næstved
Herning
Øverup Erhvervsvej 1
Lüdersvej 4
Bytoften 80
2100 København Ø
4700 Næstved
7400 Herning
Tlf. 55 77 77 60
Tlf. 70 25 66 55
Tlf. 97 26 76 77
Fax 55 77 77 65
Fax 70 25 66 56
Fax 97 26 95 79

Holstebro
Lavhedecentret
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 43 00
Fax 97 42 49 60

www.sapa.as

Viborg
Farvervej 2
8800 Viborg
Tlf. 86 62 40 00
Fax 86 62 46 36

Århus
Bredskifte Allé 11
8210 Århus V
Tlf. 86 10 18 55
Fax 86 10 18 25
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DIN PRO SHOP HAR UDVALGET
- vi glæder os til at se DIG!
PING & COBRA
I hele Juni måned giver vi

20% RABAT
- som gives på et bonusbevis til køb i shoppen
inden 30/9 2007.
(Kun lagervarer)

POWAKADDY EL-VOGN
Freeway Ti Sport EDF Digital
PGA Shop pris

5995,-

SPAR
1600,-

ERS
PUTT
at putte?
en god eller dårlig til
Er du
– 16.00 stiller
Lørdag 9. juni kl.14.00
ighed
vi SAM PUTT Lab til råd
lyst at se
r
ha
du
i 2 timer - så hvis
gstroke,
ttin
pu
dit
d
me
lt
hvad er ga
IS.
AT
SÅ KOM OG PRØV GR

på alle
putters
denne dag

UNDERVISNING
Bliv trænet lige som de professionelle
spillere ved at tage en lektion
med enten V1 GOLF til det
tekniske eller SAM PUTT Lab
til putting.

SHOES
Callaway Bella,Chev, &
Drysport Saddle alle er
100% VANDTÆTE Kun

799,-

LOGOGOLFBOLDlfEog

HANDSKER
Wilson Staff

PROSHOPPEN

97 22 59 83

Spiller du go
driver du dit eget
firma, hvorfor så
ikke købe logobolde gennem
firmaet. Hør nærmere i shoppen.

Vi giver også

10% RABAT

KØB 2 BETAL FOR 1
(så længe
lager haves)
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Godt begyndt, men endnu ikke fuldendt
CARSTEN
JENSEN

for antallet af deltagere så langt tilbage,
som jeg kan huske (i golf sammenhæng).
Som medlem af turneringsudvalget er det
en fornøjelse at være med til at arrangere
nogle turneringer, som der er bred opbakning til i klubben. Du skal derfor ikke
holde dig tilbage til de resterende turneringer. Bare ”kny til” – det koster næsten
gratis og du finder alle oplysninger om
kommende turneringer på hjemmesiden
og i det udsendte turneringsprogram.

Matchudvalget

Så kom sæsonen
2007 i gang og på
tur neringssiden
kan vi allerede nu
glæde os over rekorddeltagelse i klubbens turneringer.
Der er således en stigning i antal deltagere i alt på 41 til de første 2 turneringer,
svarende til 29,1%. Til Handelsbankens
Åbningsturnering steg antallet af deltagere fra 81 til 96, svarende til 18,5% og i
Tøjeksperten BACH Maj Tour steg deltagerantallet med 38,3% eller fra 60 til 83.

Hvis den trend, som vi har set i de første 2
turneringer, holder, ville vi ved et uændret
antal turneringer i forhold til 2006, stige
fra 661 deltagere til 853. Da vi har 2 turneringer flere i 2007, bør vi lande på 1000
eller flere deltagere. Det vil være rekord

Tilmelding via Golfbox
Der er i år sket nogle ændringer i forbindelse med tilmelding via Golfbox. Til
de fleste turneringer kan du kan angive
ønsker til starttid. Det er ikke altid, at

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

3ODWDQYHM± '.+HUQLQJ
7HOHIRQ
ZZZNWYYVGN

Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82
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vi kan efterkomme dine ønsker. Hvis
der f.eks. startes i handicaporden, kan vi
ikke, men hvis der spilles med blandede
rækker, vil vi, så vidt det er muligt, tage
hensyn til de angivne ønsker. Der kan
også til de enkelte turneringer være nogle
spørgsmål, som du skal svare Ja/Nej til
inden du kan tilmelde dig. Derudover
er du altid velkommen til at anvende
”Bemærkningsfeltet” for at kommunikere
ønsker og forslag til turneringsledelsen.

ROYAL Player of the year
Vi har i år valgt at anvende de funktioner,
der findes i Golfbox til at registrere stillingen på Player of the year - Order of
merit. Der kan ske automatisk overførsel
af rangliste points fra den enkelte turnering til ranglisten og den er derfor klar allerede efter et par dage. Udover at kunne
følge ranglisten på hjemmesiden, vil vi
offentliggøre top 10 her i bladet, samt
hele listen ved ophæng på opslagstavlen
i klubben.
T1 Anders Lynge Andersen ...............61,00
T1 Christian Alstrup .............................61,00
3 Kristoffer Lauridsen ...........................60,00
4 Kim Jensen.............................................45,00
5 Bente Sejling .........................................44,00
6 Sandie V. Jensen ...................................43,00
T7 Benny Nielsen ...................................40,00
T7 Peter Sejling .......................................40,00
T9 Jesper Skoubo Kjeldsen .................36,00
T9 Victor Jensen .....................................36,00
For tildeling af point henvises til hjemmesiden (Turnering/Royal Player).

Tøjeksperten
BACH Maj Tour
Tøjeksperten BACH (Bred-

gade 37-39) var for andet år i træk sponsor
for Maj Touren og det ser ud til at denne
turnering bliver mere og mere populær.
Igen i år havde vi fundet en dejlig maj
søndag, hvor vejret var i top – letskyet og
prima golfvejr. Turneringen blev spillet i
3 rækker og der var rigtig god tilslutning
i både A- og B rækken. I C-rækken var
der kun 6 tilmeldte, men sponsor havde
alligevel valgt at have 2 præmier, så der
er god grund til at melde sig.
Turneringen forløb uden problemer og
alle bolde kom rundt på ca. 4 timer og 15
minutter, hvilket er udmærket, når der tages i betragtning, at der var 4 bolde ude.
Jesper Bach, indehaver af Tøjeksperten
BACH, var tilstede under præmieoverrækkelsen i A-rækken, hvor der var 5
præmiepladser (slagspil netto). Disse blev
besat således:
1. Anders Lykke Christensen....................-3
2. Kristoffer Lauridsen ................................-2

3. Hans Bach...................................................-1
4. Lars Larsen .............................................Par
5. Martin Sønderbæk .................................+2
Præmieoverrækkelsen var slået sammen
for B- og C-rækken ”and the winners are”
B-rækken (stableford)
1. Christian Alstrup ...............................38 pt
2. Aage Rasmussen ................................38 pt
3. Anders Lynge Andersen..................37 pt
4. Birgit Christensen ..............................37 pt
5. Carsten Bach ........................................35 pt
6. Inger Christiansen ..............................34 pt
7. Sandie V. Jensen ..................................34 pt
C-rækken (stableford)
1. Janus Nettermann ..............................39 pt
2. Kurt Odgaard ......................................31 pt
Der var også nærmest flaget, og efter lidt
roden rundt af turneringslederen lykkedes det også at få kåret vinderne her.
Hul 3: Annie Jensen.............................0,83 m
Hul 6: Lene Bjærre ...............................1,01 m
Hul 10: Annie Jensen ..........................3,71 m
Hul 12: Birgit Christiansen ...............4,16 m
En rigtig god dag på Herning golfbane
og Tøjeksperten BACH har allerede lovet
at stille op næste år, så der er noget at
glæde sig til.

ADVOKATFIRMAET CLAUS KIÆR
ADVOKAT

CLAUS KIÆR
AUKTIONSLEDER
E-MAIL:

LAWCARE@MAIL.DK
FAX 9712 5381

TLF. 9712 8600
MØLLEGADE 1C
7400 HERNING
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Handelsbankens åbningsturnering
CARSTEN
JENSEN

Matchudvalget

Søndag den 22.
april startede vi
for alvor golfsæsonen 2007 med
Handelsbanken som sponsor for Åbningsturneringen. Der var mødt 96 friske golfspillere op, som havde trænet flittigt op til
denne vigtige turnering. Vejret var i top,

Et boliglån
med stort

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

www.handelsbanken.dk

banen rimelig efter årstiden og bortset fra
et par ”knallert greens” var greens fine at
putte på, om end lidt langsomme, men det
kommer snart, når der kommer mere grøde
i luften. Turneringsformen er rimeligt nok
stableford over 18 huller og med 3 lige store
rækker var der nok at kæmpe for i alle rækker. Scores viste også at træningsindsatsen
havde båret frugt. I alle 3 rækker lå de 10
første med 31 points eller derover. Da der
måtte lægges op i semirough, kan de gode
scores desværre ikke benyttes til regulering, men den tid kommer snart.
A-rækken
Kim Jensen .....................................................38
Kristoffer Lauridsen....................................38
Jesper Skoubo Kjeldsen .............................38
Bjarne Stegger ..............................................36
Jacob Nielsen .................................................34
B-rækken
Birgitte Østergaard......................................35
Benny Nielsen ...............................................35
Christian Alstrup .........................................35
Svend Herold Andersen .............................35
Morten Sørensen ..........................................34
C-rækken:
Anders Lynge Andersen ...........................43
Peter Sejling ...................................................41
Sandie V. Jensen............................................38
Bente Sejling..................................................38
Victor Jensen .................................................36
Vi har desværre ikke vinderne i nærmest
flaget konkurrencen, som er sponsoreret
af Spar Vest.
Vi takker sponsor for støtten og alle deltagerne for god ro og orden på banen og
håber på ligeså mange deltagere i kommende turneringer.

HERNING GOLF KLUB
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SPIS UDE - HVER DAG!
Perfekt til gadefesten, eller fødselsdagen... Eller efter fisketuren,
til tilberedning af fangsten... Eller efter en eftermiddags-gåtur ved
stranden. Eller efter golf...

Forestil dig at du står og nyder
sensommerens orange eftermiddagssol.

Combo 323

Vejl.

15.999,-

• Emaljeret og lakeret stål og sliddele i stål 304
• Grill med fire brændere med total maks. effekt på 17.6kWh
• Gaskogeplade med kraftig 5.5kWh brænder
• Teppan Yaki-varmeplade i støbejern/porcelæn med
4.5kWhh brænder
• Stegetermometer
• Elektrisk trykknap-tænding • Varmehylde/rist
• Bøjle til viskestykker med kroge
• Vask med aftageligt låg og granit-skærebrædt
• Aftagelige sideborde

Duften af grillet laks og citron krydres
med duften af nyslået græs og smagen
af en kølig hvidvin...
Lyden af gæsternes hyggesnak blander
sig med fuglenes kvidren, den lette brise
i trætoppene og de simrende lækkerier,
der snart er klar på dit GrandHall
udekøkken foran dig...
Du kan grille, riste, koge, bage - kort
sagt, alt hvad du kan indenfor.
Og så kan du nyde vejret samtidig...

Witt A/S · Tlf. 7025 2323 · Fax 7025 4823 · www. witt.dk · witt@witt.dk · Nærmeste forhandler oplyses på telefon eller e-mail
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Sæsonstart i eliteafdelingen

Herning Golf Klubs
divisions herrer startede årets turnering i
Dejbjerg d. 28. april 07. Optimismen var
stor blandt alle spillere og det var her
vi skulle have point med hjem, hvis vi
skulle have udebanepoint.
Det begyndte også rigtig godt i Foursome, hvor vi vandt 4 - 2. Efter en god
middag og fuld af optimisme til eftermiddagens runde i singler, skulle vi bare
spille uafgjort for at få en sejr i hus. Men

ELITE

vi blev desværre klogere, vi vandt kun 2
af singlerne og tabte sammenlagt 8 - 10
til Dejbjerg.
Den 29. april 07 skulle vi møde Juelsminde på udebane. De havde dagen før
spillet mod Silkeborg, som i vores pulje
var udråbt til det stærkeste hold. Her
vandt Juelsminde på hjemmebane over
Silkeborg. Det gjorde det ikke lettere for
os, men de skulle ikke vinde uden modstand. Der blev kæmpet hårdt fra alle
sider, men en svær bane og et velspillende

Juelsminde hold, var for stor en mundfuld
for os og cifrene 14 - 4 i Juelsmindes favør
taler sit tydelige sprog.
Nu skulle man så tro, at gejst op kampånd til de forestående kampe er blevet
minimeret betydeligt, men det er ikke
tilfældet. Alle har en tro på at de to næste
kampe, som er hjemmekampe kan og
skal vindes. Lørdag d. 19. maj 07 hvor vi
møder Silkeborg skal der arbejdes hårdt
og vi skulle gerne kunne give dem kamp
til stregen!
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Søndag skal vi møde Dejbjerg igen, men
her på hjemmebane. Alle er sikre på, at
den kamp vinder vi og helst med cifre der
er større end i Dejbjerg. - Hvis ikke - Så
kan vi få problemer med at bevare holdet
i 2. division?
Hvis du vil være med til at give ”drengene” opbakning, så mød op d. 19. og 20.
maj 07 hvor vi spiller i Herning. Vi får
brug for al den hjælp der kan opdrives.
Jeg skrev sidst, at der var indledt et
samarbejde med Trehøje Golf Klub. I den

mellemliggende periode har der været afholdt et møde med bestyrelsesrepræsentanter fra de to klubber. Drøftelsen her
har ikke umiddelbart givet en afklaring
vedr. et udvidet samarbejde de to klubber
imellem. Vi afventer i eliteud- valget hvad
der sker i fremtiden. I mellemtiden kan vi
jo gå ud og spille lidt golf.
Det var alt for denne gang - Håber at mit
næste indlæg i Klub Nyt bliver en beskrivelse af, hvordan vi besejrede både Silkeborg og Dejbjerg. Den tid den glæde!

ELITESPONSORER
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

Øvrige sponsorer:

Sporten kort
Lørdag den 19. og søndag den 20. maj
afviklede vi i Herning Golf Klub 3. og
4. runde af danmarksturneringen, hvor
vores 2. division og to danmarksseriehold
for herrer og danmarksseriehold for damer spillede. Sæson 2006 sluttede jo med
en ”næsten oprykning” for 2. division
herrer og en bronzemedalje til damerne,
men efter at Peter Meldgaard er taget til
Helsingør og Mathias Thalund til Holstebro er holdets målsætning, at forblive i 2.
division. Dameholdet måtte vi trække, da
Cathrine og Maria besluttede at tilbringe
store dele af 2007 i udlandet, så Michaela
og Charlotte måtte melde sig ind i Vejle
Golf Club for at fortsætte med at spille
golf i elitedivisionen.

Resultater
2. division herrer: Lørdag nederlag
til Silkeborg med 7-11. Søndag sejr over
Dejbjerg med 13-5.
DS I herrer: Lørdag nederlag til Trehøje
med 10-4. Søndag nederlag til Dejbjerg
med 6-8.
DS II herrer: Lørdag nederlag til Ikast
med 2-12. Søndag nederlag til Silkeborg
med 2-12.
DS damer: Lørdag sejr over Ikast med
5-4. Søndag nederlag til Åskov med 2-7.
2. division herrer kan fortsat blive i 2.
division og DS I herrer kan stadigvæk
rykke op i den nye 4. division.

MIDTSKROT
Hammerum

Jørgen Munk
www.steve-golfakademi.dk

MATCHTUR TIL MALLORCA
Hotel Cala Blanca, kat. 4 m/halvpension
Afrejse 28. sep. eller 5. okt. i 1 uge.

Pr. pers. ............. kr. 8.598,Inklusiv: 4 dages golf på forskellige baner, flotte præmier,
gallamiddag og div. omkostninger i forbindelse med golf.
Begrænset antal pladser.

Læs mere på
www.falklauritsen.dk
Tlf. 70 10 26 88
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Begynderhold med forkert navn!
MICHAEL
HANDBERG

Begynderudvalg

Normalt hedder
det første hold begyndere altid forårsholdet, men det
burde måske have heddet sommerholdet
i år, for sjældent har et begynderhold
da haft bedre vejr og betingelser til en
opstarts-weekend selv om kalenderen
kun sagde 31. marts og 1. april. 29 nye
medlemmer var mødt op for at stifte bekendtskab med den forunderlige verden
der kaldes golf. Efter sigende et meget
sjovt spil - nogle dage. Som sædvanlig,
når weekenden falder den 1. april, syntes
udvalget at en lille aprilsnar var på sin
plads, så der var dikteret fysisk træning
fra morgenen af. Og til udvalgets store
fornøjelse var der enkelte der mødte op i
løbetøj, mens andre havde kigget i kalenderen - og måske på et par udvalgsmedlemmer - og konkluderet at de vist ikke
selv var de store tilhængere af fysisk
aktivitet.
Og ”sommeren” fortsatte hele april, så
hold 1 har haft de bedste betingelser
vejrmæssigt i min tid som formand. Og
når dette læses er en del af dem alle-

rede videre i kaninafdelingen - og sikkert
også så langt nede i handicap at de kan
prøve kræfter med de røde og de gule
tee-steder.
Da der var ”udsolgt” på hold 1 måtte
udvalget i hast arrangere et hold 2 som

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Plastikkirurgi
Psykiatri
Rygkirurgi
Sportsmedicin
Tandimplantater
Ultralydsskanning
Urologi
Øjenkirurgi

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

løb af stablen 12. og 13. maj med 11 deltagere. Og da træerne som bekendt ikke
vokser ind i himmelen, ja så lignede vejret
sig selv. Det holdt lige tørvejr til vi var
færdige indendørs - men så kom regnen
da heldigvis da vi skulle ud. Så det var en
flok våde kursister der drog hjem lørdag
aften. Heldigvis skal der mere til at slå
en rigtig golfer ud, så alle mand/kvinde
mødte ”næsten” til tiden søndag, og her
artede vejret sig da også en smule bedre.
En tilbagevendende begivenhed ved
intro-weekenden er Golf live, hvor en
pro spiller mod en lavhandicapper og en
begynder, dels for at forklare hvordan
handicapsystemet gør det muligt at spille
mod hinanden uanset styrke, dels for at
give dem indtryk af hvor langt man kan
nå på kort tid hvis man træner flittigt.
Derfor var det jo et dejligt syn for hold
2 at besøge tee-sted 10 om lørdagen, om
det var til ære for de nye medlemmer eller
blot til almindelig pynt vides ikke, med
området var festligt pyntet med 8 tomme
ølflasker, og det er jo lige det indtryk man
ønsker at give nye medlemmer.

HERNING GOLF KLUB
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De der kender mig ved godt, at jeg bestemt ikke har et anstrengt forhold til øl,
men jeg synes faktisk ikke at det er for
meget forlangt at kan man drikke dem,

så kan man vel også slæbe de tommer flasker med ind. Nå men tak til Ole, Per, Anders fordi de var villige til at stille op mod
Jesper - og hæ hæ det gik som det plejede

- Nybegynderen vandt - specielt flot af
Per som startede i august sidste år!
Fortsat god sæson til alle.
Michael Handberg
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Der er absolut
intet spændende
ved din nye
hudplejeserie
Her er en tekst om en ny hudplejeserie. Den er ikke særlig lang. Der er
nemlig ikke så meget spændende at sige om denne nye hudplejeserie.
Den indeholder ingen parfume, ingen hormonforstyrrende stoffer og
ingen farvestoffer. Faktisk er der så lidt af det spændende i, at denne
hudplejeserie har fået lov til at anvende både det officielle nordiske
miljømærke (svanemærket) og Astma- og Allergiforbundets mærke.
Det er der ingen andre hudplejeserier, der har opnået tilladelse til.
Hudplejeserien, vi taler om her, hedder Derma.

www.derma.dk

Derma er produceret af DermaPharm A/S, en miljø- og ISO-certificeret dansk produktionsvirksomhed, der i mere end 30 år har udviklet miljøvenlige produkter inden for kropspleje – bl.a.
til hospitals- og institutionsbrug.
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Sæt
i kalenderen
lørdag 23. juni
Designa Snormatch
- årets sjoveste og
hyggeligste golfmatch

Kære ”Golfer”
Har du aldrig deltaget i Designa
Snormatch skulle du prøve - spørg
én som har deltaget!
Lørdag 23. juni 2007 kl. 13.00
Vi lægger stor vægt på det hyggelige samvær, og mødes på hul 19.
På gensyn den 23. juni.

a
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s
e
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Nyt & resultater fra kaninerne
KNUD
PILGAARD

Kaninudvalget

Årets første match
startede i blæst
og kulde. Efterfølgende var vi mere
heldige. Vejret artede sig og vi kunne spille i solskin. Vi
havde håbet på at kunne begynde den
nye sæson med at spille fra de grønne
teesteder. Det kom vi ikke til, da de nye
scorekort ikke var kommet. I skrivende
stund har vi spillet 3 matcher fra de gamle
teesteder, og torsdag den 10. maj lykkedes
det at prøve de grønne teesteder. Det var
en positiv oplevelse for mange, der i lang
tid havde kæmpet for at gå ned i handicap. Selvom handicappet var blevet sat
ned til 54 i stedet for 72, var det åbenbart
nemmere at lave gode point. Vi ser frem
til mange gode resultater i fremtiden, hvor
alle kaninmatcher skal spilles fra grønne
teesteder. Også markørerne! Jørgen Munk
Poulsen besøgte kaninafdelingen den 10.
maj for at fortælle om dropperegler ved
hul 14 og 15. Det var lærerige oplysninger,
som mange havde gavn af. Trods en grundig skoling i regler fra begynderudvalget,
er der mange, som er i tvivl når teori
skal omsættes til praksis. Vi har aftalt
med Jørgen at han flere gange i løbet af
sæsonen vil komme og orientere om regler
mm. Vi kan godt bruge flere markører nu,
da de første fra begynderholdet skal til
at spille de obligatoriske kaninmatcher.
Kan du huske, hvordan det var, da du selv
startede. Da var det dejlig med erfarne
markører til at hjælpe. Nu har du chancen
for at gøre gengæld. Meld dig.

Resultater
Torsdag den 19. april
Gruppe I: 49 – 72 slag: 1. Andy Wilhem
26 p. 2. Kurt Løvdal 23 p. 3. Helle Voetmann 23 p. Gruppe II: 37 – 48 slag: 1.
Harry Kristiansen 17 p. 2. Hanne Østergaard 17 p. Nærmest flaget: Hul 3 Elisabeth
Madsen 3,63 m – hul 6 Jan Ladefoged 1,65
m – hul 10 Helle Sørensen 1,93 m – hul 12
Inge Gregersen 5,02.

Torsdag den 26. april
Gruppe I: 49 – 72 slag: 1. Kirsten Petersen
24 p. 2. Bente Heldgaard 20 p. 3. Liselotte
Aarenstrup 20 p. 4. Ellen Odgaard 20 p.
Gruppe II: 37 – 48 slag: 1. Bente Sejling
25 p. 2. Peter Sejling 19 p. Nærmest flaget:
Hul 3 Liselotte Aarenstrup 8,87 m – hul
6 Ellen Odgaard 0,61 m – hul 10 Malene
Sand 3,19 m – hul 12 Peter Sejling 0,71 m.
Torsdag den 3. maj
Gruppe I: 49 – 72 slag: 1. Janus Nettermann 35 p. 2. Karen Stær 26 p. 3.
Andy Wilhem 24 p. 4. Niels Fabricius 21
p. Gruppe II: 37 – 48 slag: 1. Tommy Bo

Jensen 19 p. Nærmest flaget: Hul 3 Kurt
Løvdal 0,52 m – hul 6 Helle Sørensen 7,20
m – hul 10 Karen Stær 0,92 m – hul 12
Irene Hansen 0,07 m.
Torsdag den 10. maj
Gruppe I: 49 – 54 slag: 1. Margit Buskov
20 p. 2. Bodil Løvdal 20 p. 3. Helle Voetmann 19p. Gruppe II: 37 – 48 slag: 1.
Alexandra Lund Lysgaard 22p. 2. Janus
Nettermann 22 p.
Nærmest flaget: Hul 3 Susanne Lodahl
4,18 m – hul 6 Margit Buskov 0,87 m – hul
10 Henrik Stigel 1,32 m – hul 12 Kurt
Odgaard 1,51 m.

udstyr nok til Et helt liv

VOLVO V50 LIFE. Her i livet behøver man ikke stå model til hvad
som helst og slet ikke bilmodeller uden et ordentligt udstyrsniveau!
Derfor er Volvo V50 Life modellerne rigeligt udstyret med bl.a. automatisk klimaanlæg, specialindtræk og fartpilot.

fra kr. 314.995,-

Ved blandet kørsel: brændstofforbrug 9,9-20,0 km/l og CO2 udslip 132-229 g/km. Bilen er vist med
ekstraudstyr. Tilbuddet gælder t.o.m. 31.05.07 eller så længe lager haves. Prisen er excl. lev.omk.

Viborgvej 103-107 · 7400 Herning · 96 26 62 00
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En uforglemmelig golftur
Vi har haft en uforglemmelig golftur, arrangeret af seniorherrerne i Herning Golf Klub. Turen gik for
tredje gang til Hotel Tat Beach i Tyrkiet.
Herrerne havde også indbudt hunkønnet
til turen, så 28 personer 14 af hvert køn
tilbragte uge 13 sammen.
Der var glæde, forventning, godt humør.
Stor hjælpsomhed og imødekommenhed
fra de garvede turdeltagere overfor de
nye deltagere.
Seniorkomiteen havde styr på matcherne,
skiftende holdinddelinger, busafgange, og
en meget fin tilrettelagt før middag samling til præmieuddeling og nødvendige
orienteringer.
Fantastisk kun at måtte modtage præmier hver anden dag. Hvis man vandt 2.
dagen måtte man dog modtage applaus.

SENIORHERRER

Vi spillede to baner
Tat-banen har 3 sløjfer med 9 huller, så de
blev kombineret de 3 spilledage vi var der.
Banen ligger meget flot, mod syd dybblåt
Middelhav, mod nord snedækte Taurus
bjerge, således en pragtfuld kulisse.
Banen har velplejede fairways omkranset
af fuldt udsprungne, duftende mimoser.
Veltilgroede ikke for hurtige greens, bunkers med tungt sand, høje pinjetræer, søer
og kanaler meget velplacerede.
Banen skulle således spilles med omhu

og god forståelse af egen formåen for at
komme hjem med en god score.
En rigtig god beslutning af komiteen at
spille banen et par gange, selv om det
ikke altid giver garanti for, at man bliver
dus med banen. Flere af vandhullerne
var rene boldmagneter, men til gengæld
flot designede huller.
Pascha-banen har et helt andet design,
men her har man virkelig dress code.
Hør bare!!!
Da det var meget fint solskinsvejr havde flere af o sandaler på, men det gik
ikke, begrundelsen var, at der ikke var
softspikes under sandalerne.
ÅBNINGSTIDER:
MAN-FRE 10-17.30
LØR
10-13.00

FASTE TILBUD

1 STK. 99,-

2 STK. 199,-

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

Der var ingen modtagelighed for argumentet for det skånsomme for såvel bane
som greens af glatte såler.
Flere måtte bøde med leje af sko, (12 euro,
ren optrækkeri) og desværre viste det sig
at de ikke alle passede som for i hose. (de
af os der ikke havde ladet egne sko stå i
shoppen, skiftede før eller siden ).
Banen var flot med ondulerede fairways,
det betød, at bolden ofte lå enten over eller under fødderne. Greens var på denne
årstid ikke så hurtige, men generelt fine.
Og puttet skulle læses grundigt!!
Generelt en lidt lettere bane end Tat, men
den havde sine vanskeligheder.

HERNING GOLF KLUB
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Støt HGK’s sponsorer
- de støtter os

Par 5 hullerne var lange, og især hul 13 med en drabelig vandhazzard, tror jeg er printet på manges nethinder.

Der var indlagt 2 fridage
Den første blev af de fleste brugt med en tur ind til den nærmeste handelsby Kadriye. Her var det muligt, at handle næsten,
hvad det skulle være, polo shirts, tasker, bælter o.s.v. Der blev
fælles morskab, på bedste vestjysk, pruttet meget om prisen.
Frokosten og diverse forfriskninger kunne nydes på fortovscafeer, alt i alt en rigtig afslappet atmosfære, en hyggelig hviledag.
Lørdag var også golffri, desværre blev det regnvejr ved middagstid, så meget, at det ikke var morsomt at lege sight seeing
turist. Det var glædeligt at tænke på, at der om aftenen skulle
være festmiddag.
Hvilken herlig aften, mad i rigelige mængder, ikke femstjernet i
smag, men det gik.
Komiteen havde bestilt chokolade mousse til dessert, det var
ikke en dansk opskrift, man havde brugt, men det smagte alligevel godt. Der var vin ad libitum, og en cognac til kaffen.
Humøret fejlede intet, der blev sunget, der blev grinet og klappet meget af Birtes kaninshow, Rita´s løfteteknik, og selvfølgelig af de rigtig mange gode historier og vittigheder fra mange
forskellige munde.
Jeg tror, at de fleste sædvanen tro sluttede af med en irish coffe
i vetsibulen.
Næste morgen meget tidlig var der golf for egen betaling på
Tat banen, flere foretrak det for at forkorte tiden indtil afgang
midt eftermiddag.
Hjemkomst i Herning efter en meget lang rejse kl. 05.15.
Næsten 11 timer rejse sammenlagt er stort set det eneste minus,
der var at sætte på denne uge.
På gensyn til næste år og tak til alle
Gunnar og Lissi Lassen

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Partner Herning

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

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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Så er der gang i Tirsdagspigerne igen
BIRGIT
THOMSEN

Tirsdagsdamer

Efter alt det vand
vinteren bragte
med sig, har vi
startet den nye sæson på en utrolig flot bane. Komiteen besluttede allerede i vinter, ved planlægning
af sæsonens aktiviteter, at det nok ville
være klogt, at udsætte åbningsmatchen
til 17. april, så vi ikke skulle have vaders
på. Sådan gik det heldigvis ikke, åbning
af banen til april skete i det dejligste sommervejr, og sådan var det i mange dage.

Åbningsmatch 17. april
Desværre måtte vi igennem et par byger,
men det kunne ikke ødelægge 59 friske
pigers gode humør. Der blev spillet 3.
bestball. I år kunne vi, p.g.a. den sene
start, nå at spille alle 18 huller.
Restauranten, med vores nye bestyrer
Henning, serverede en lækker 2 retters
menu. Snakken gik lystigt, det var længe
siden, vi sidst havde set hinanden, så der
var meget at berette om.
Alle fik udleveret en aktivitetsfolder, som
i store træk blev gennemgået af Ulla
Ørum. Vi har besluttet at droppe Ladies

Section i år og er i gang med at finde
en dameturnering, som evt. går over en
weekend i stedet for.
Det var dejligt at se, at der var flere nye
ansigter i flokken. Et stort velkommen
skal lyde til jer, vi håber, at I bliver lige
så glade for at mødes med pigerne hver
tirsdag, som vi andre er.
Wagner var også i år sponsor for åbningsmatchen, og det var glade piger,
som modtog de flotte præmier.
Dagens vindere:
Gr. A: 1. Lone Langkilde, Anne Marie
Damgaard, Lissi B. Lassen, Hanne Kirkegaard, Linda Jensen, Rita Facius, Anni
Andersen, Rita Olsen, Winni Laustsen.

Gr. B: 1. Aase Ebbesen, Agnete L. Laursen, Conni Fjord, Rita Lykke, Pia Christensen, Kjersti Thomsen, Merete Leidorf,
Mette Christensen.

Regelaften med
Poul Steffensen
Alle klubbens damer var inviteret til at
deltage denne mandag aften , det var
dejligt at se flere fra torsdagsdamerne.
Og sikken en aften, Poul Steffensen havde
damerne i sin hule hånd, vi lå flade af
grin over de mange morsomme historier.
Det lykkedes ham også, ind imellem, at
genopfriske,( de for nogle af os) glemte
og indviklede regler. Spørgelysten var
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stor, og manden kunne jo svare for sig,
så vi alle kunne forstå. Vi vil gentage
succesen en anden god gang.

Tirsdag 24. april
54 piger mødte op, vejret var dejligt, lige
til at få luftet en kortærmet trøje. Det gav
også nogle flotte resultater.
Gr. A: 1. Hanne Kirkegaard 40 pt. 2. Kirsten Pilgaard 36 pt. 3. Gerda Engelbredt
34 pt. 4. Esther Simmonsen 33 pt.
Gr. B: 1. Sonja Jensen 37 pt. 2. Anni Fenger 34 pt. 3. Birthe Slot 33 pt.
Gr. C: 1. Annette Richter 32 pt.

Månedsmatch 1. maj
Nu er det slut med at lægge op, men det
betød mindre, kunne man se på de fine
resultater.
54 piger mødte op og spillede greensome
i strålende forårssol.
Steve´s ProShop sponserede nogle fine
præmier. Og Hos Lis – nærmest flaget.
Modeopvisning havde vi også denne aften, hvor Shoppen kunne fremvise meget
af det flotte dametøj, der er blevet indkøbt i år. Jesper præsenterede modellerne,
Lissi, Hanne og Randi, og fortalte om
tøjets mange detaljer og farver. Pigerne
og Jesper indkasserede til slut, et stort og
fortjent bifald.

Vinderne i denne parmatch: Lillian Therkildsen og Hanne Kirkegaard Ruth Hellerup og Rita Lykke
Birgit Christensen og Marie Damgaard
Anne G. Sørensen og Conni Fjord

8. maj
En regnfuld og blæsende dag, der var
også kun mødt 29 spillende piger. Det var
rart, bagefter at besøge Restauranten og
få en dejlig hjemmelavet æggekage eller
frikadelle med kartoffelsalat.
Resultat:
Gr. A: 1. Birgit Thomsen 75 slag. 2. Gerda
Engelbredt 75 slag. 3 Marie Damgaard
77 slag.
Gr. B: 1. Kirsten Neermark 32 pt. 2. Birgit
Christensen 28 pt.

EDS - skal vi reguleres
hver tirsdag vi spiller?????
Det er der blevet snakket og forklaret
en del om. Afstemningen ved åbningsmatchen viste, at der var et flertal for,
at vi skulle reguleres hver gang. Enige
var vi ikke, og det kan heller ikke forventes med så mange personer..Lissi
har også givet et lille foredrag omkring
reguleringsreglerne,så vi fik forklaret,
hvad det egentlig betød.
Vi i komiteen har, i samarbejde med

Lone Hessellund, som er formand for
klubbens handicapkomite, nu diskuteret
og revurderet vore EDS.
Der vil fremover, hver tirsdag blive hængt
en liste op i omklædningsrummet, med
EDS regulering, til alle, som ønsker at
blive reguleret. Man skal blot skrive sig
på, inden man går ud (husk også at påføre markør).
ALTSÅ: ingen ”tvungen” handicapregulering, kun frivillig.

Nye kokke – nye skikke
Vedrørende. månedsmatch. Restauranten
ønsker at få deltagerantallet allerede torsdag aften, så de bedre kan tilrettelægge
deres indkøb. Så husk at tilmelde jer i
Golfbox senest torsdag kl. 18.00. Det lykkedes fint sidste gang.

Kommende Matcher:
5. juni fars dag: Åben dameturnering
– bak op om den, ellers bliver den aflyst.
12 juni: Bymatch: Holstebro, (hjemme)
26 juni: Sommerudflugt til Harrevig.
7. august: Månedsmatch.
28. august: Bymatch: Ikast, (ude)
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig og solrig
sommer og håber, at vi mødes mange
tirsdage gennem det næste halve år.
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Lev livet lettere - spil golf
Og endnu lettere
- få en BONUSboligkredit

www.bonusbanken.dk

HERNING GOLF KLUB

KLUB NYT
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ALLE HAR RET TIL ET FEDT KØKKEN

Silkeborgvej 80 . 7400 Herning
Tlf.: 97 22 22 02 . www.kvik.dk

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

IF YOUR HOME
DOESN’T STAND OUT
DON’T BLAME US
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70 22 00 82
www.lmvagt.dk

Sandvigvej 1,
7400 Herning
Tlf: 9627 7500

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

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

Hotel Corona
Skolegade 1 . 7400 Herning . Tlf. 97 12 54 44 . Fax 97 21 04 37
eside:
Hjemm orona.dk
lc
te
o
www.h
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Sverre Braastad left his home in Norway with nothing but his good name, arriving in Cognac,
France in 1899. On the banks of the Charante River he fell in love with and married Edith
Rousseau, the daughter and heiress of Tiffon distillers. Together they developed the House of
Tiffon into one of the largest family-owned producers of Cognac. As their company grew, the
Braastad family acquired the magnificent Château de Triac, which included 40 hectares of
vineyards in the Grande Champagne and Fins Bois regions. Today, the Braastad family is still
harvesting grapes and producing wine to distil their noble cognacs which are matured in old
oak casks in dark cellars along the Charante River, ensuring unrivalled quality.

COGNAC
www.braastad-cognac.com

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

Sengen du vil hjem til...

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

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

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

Østergade 11 · 7400 Herning
Telefon 96 26 16 00
Fax 97 22 17 92

www.almbrand.dk

Alm. sund fornuft
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Seniordamernes åbningsmatch
SOLVEIG
KIRKEGAARD

Seniordamer

Da vi havde flyttet vores åbningsmatch til torsdag
den 10. maj havde
vi håbet på godt vejr, men vejrgudernes
var ikke med os.
Det var hundekoldt og regnede, så det
var nok derfor at der kun var 24 damer

der havde meldt sig. De havde nok set
vejrudsigten.
Vi kom dog ind i tørvejr og humøret steg,
da vi fik serveret rigtig god mad. Derefter
havde vi nogle hyggelige timer sammen,
med sang og premieoverrækkelse. Vi var
så heldige at Sunds Møbler havde ringet
og tilbudt at sponsorere os med bolde.
Mange tak for det! Så alt i alt blev det en
succesfuld dag.
Husk at tilmelde jer til den 14 juni, hvor
vi sammen med herrene får besøg fra
Himmelbjerget.

Vinderne af
åbningsmatchen
A rækken (0-30):
Marie Damgaard 26P. Ella Tolstrup 26P.
Kirsten Pilgaard 24P. Solveig Kirkegaard
24P.
B rækken (31- ):
Marie Kristensen 28P. Lilly Brammer 27P.
Birte Moritsen 22P.
Nærmest flaget:
Hul 6: Marie Kristensen 11,78 m
Hul 12: Solveig Kirkegaard 5,41 m

Damer?
Som du nok ved, er Hernings succesrige damehold fra 2006 gået i opløsning,
hvilket har resulteret i, at klubben har
været nødt til at trække holdet fra elitedivisionen – ergo står Herning nu uden
et damehold.
I efteråret fik Lise Astorp som opgave at
forhøre sig om eventuelt interesserede til
et danmarksseriehold. Resultatet viste, at
flere kunne være interesserede og klubben har derfor tilmeldt et damehold i danmarksserien til den kommende sæson.
Opgaven med at samle et hold har Lise
givet videre til mig og jeg håber, du vil
komme til mødet, så vi kan få stablet et
damehold på benene.
Der spilles i puljer med 4 hold, hvor der
spilles ude og hjemme over 3 weekender
spilles 6 matcher. 18 huller pr dag, 1 foursome og 3 singler.
Der er behov for en bruttotrup på 8-10
spillere og vi skal tale om:
• Hvilke spillere er til rådighed – foursome/singler
• Spilledatoer
• Økonomi (HGK betaler tilmeldingsgebyr og ikke andet)
• Spilletøj
• Fællestræning eller ej
• Andet
Tilmelding til mødet senest den 20. februar 2008 til Rita Schultz på telefon 97
22 06 70 eller på mail jmunkp@mail.dk
Venlig hilsen Rita Schultz
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RUNDE KANTER
- en blød revolution

Runde kanter på elementerne er en blød revolution i
køkkenet. De er ikke kun elegante og bløde at røre ved,
de er også mere holdbare og nemmere at rengøre og
vedligeholde. Og du ﬁnder dem kun hos Designa. Det
samme gælder gratis 1 års køkkentjek. Er dit køkken
monteret af Designas montør, så kommer vi og tjekker,
at det fungerer som det skal, når du har haft det i et
års tid.
Se mere om både runde kanter og 1 års køkkentjek på
www.designa.Designa Køkken - eller kig ind i Designa
butikken og oplev mulighederne.

1 ÅRS
KØKKENTJEK
på alle køkkener
monteret af
Designa

Find nærmeste butik på www.designa.dk

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

Golfrejser med Bravo Tours

MALLORCA:

TYRKIET - BELEK:

29. september 2007 fra ......................... 7.700

7. oktober 2007 fra................................... 7.500

6. oktober 2007 fra............................ 7.700

14. oktober 2007 fra ................................ 7.600

BE S T IL V O RE S
N Y E K ATA L O G

golfrejser
2007-2008

Tunesien · Tyrkiet
· Tenerife · Thailand ·
· Mallorca · Sydafrika
· Gran Canaria · Kenya
Azorerne · Djerba · Fuerteventura

på www.bravotours.dk
eller 70 10 10 87

TILMELD DIG VORES
GOLFNYHEDSBREV PÅ

www.bravotours.dk
OG FÅ DE SENESTE
NYHEDER

www.bravotours.dk/golf

FLERE MATCHTURE PÅ www.matchtur.dk · Fx GRAN CANARIA OG TENERIFE
Dalgas Plads 16, 7400 Herning
Farvergade 4, 1463 København K
Tlf. salg: 70 10 10 77 eller
Golf- og Gruppeafdelingen 96 27 37 77

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: VILLADSEN

DANMARKS BEDSTE MATCHTURE

