HERNING GOLF KLUB

Glade og
engagerede
golfpiger
Der er fuld fart på tingene
i juniorafdelingen, både med
hensyn til aktiviteter og tilgang af nye medlemmer.
HGK har fået rigtig mange
nye juniorer, specielt på
pigesiden er der så mange
piger, at man har måttet tage
deres træningssituation op til
revision. Vi håber, at vi med
den relativt store gruppe af
piger kan skabe et miljø, som
de føler sig godt tilpas i, så vi
kan få skabt nogle glade og
engagerede golfpiger.
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S E K R E TA R I AT E T I N F O R M E R E R

Klubhus, terrasse m.m.
Vi prøver i denne sæson at få klubhuset og omgivelser til at se
lidt bedre ud. Taget på ”Golfbolden” vil få en ny overflade og
blive malet. Fliserne på terrassen er blevet lagt om og vi har fået
nye møbler. Området bag ved klubhuset er tilsået med græs, så
vi kan vedligeholde det.

HOLE IN ONE
Endnu ingen i år, men vi glæder os til at skrive de første
på listen. Måske bliver det dig, der kan byde på liflige
dråber, sponseret af:

VisitDenmark
Herning Golf Klub er optaget som medlem i gruppen af kvalitetsgodkendte golfbaner i Danmark i regi af Aktiv Danmark.
Denne anerkendelse af vores baneanlæg og klubbens faciliteter
giver forhåbentlig endnu flere greenfee gæster.

Greenfee-aftaler
Der er for året 2008 truffet gensidig aftale om reduceret greenfee
med følgende klubber:
Brande Golfklub, Dejbjerg Golf Klub, Ebeltoft Golf Club,
Give Golfklub, Grenaa Golfklub, Hammel Golf Klub, Himmelbjerg Golf Club, Holmsland Klit Golf, Ikast Golf Klub, Kalø
Golf Club, Lemvig Golf Klub, Markusminde Golf Club, Mollerup Golf Club, Morsø Golfklub, Norddjurslands Golfklub,
Nørhald Golfklub, Odder Golfklub, Randers Golf Klub, Struer
Golfklub, Tange Sø Golfklub, Viborg Golfklub, Aarhus Golf
Klub, Aarhus Aadal Golf Club.
Aktive medlemmer fra disse klubber ydes en rabat på kr. 50,00
på den normale greenfee. Ordningen gælder alle dage.
Med følgende klubber er der truffet aftale om halv greenfee:
Harre Vig Golfklub, Holstebro Golfklub, Nordvestjysk Golfklub,
Skive Golfklub, Trehøje Golfklub, Åskov Golfklub.
Ordningen gælder alle dage.
Med en række klubber er der lavet en gensidig gratis greenfeeordning for juniorspillere.
Ordningen går i korte træk ud på, at 1 fuldt betalende voksen
kan tage 3 juniorer med gratis. Ordningen gælder ikke for grupper. Se liste over klubber for denne ordning på www.dgu.org

Træningsområder
Vi har forbedret vores træningsområder på en række punkter.
En ny overdækning af 6 udslagsmåtter på driving range er
netop blevet færdig, og vi kan samtidigt tage den nye boldvasker i brug. Boldvaskeren fungerer således, at træningsboldene
i boldkurven er nyvaskede og således også bedre at bruge til
træning.
Afstandsmarkeringerne på driving range har fået nye flag og
der er sat en ”targetkurv” op 50 meter fra fliserne.
På de gamle greens bag 18. green er der etableret permanente
faciliteter til ”DGU Short Game Challenge”, som er træningsfaciliteter til det lange og korte indspil samt putning. Det er en
landsdækkende turnering til spillet på og omkring green for
juniorer, men også et område, hvor alle aldersgrupper kan have
glæde af at træne. Scorekort forefindes ved de andre scorekort.
Til træningen af de længere indspil er der etableret en green
i bunden af driving range. Denne træningsgreen ligger i en
afstand på 265 meter fra fliserne og med træningsbolde, der
generelt flyver 20% kortere end normale bolde, er dette område
sikkert til træning af indspil.
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KLUB NYT
Medlemsblad for Herning Golf Klub.
Udkommer 5 gange årligt.
Oplag 1.150 stk.
REDAKTION

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

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

Udkommer primo juli 2008.
Deadline for materialer 16. juni

Så er sæsonen
kommet godt i gang
HANS
BUNDGAARD

Formanden

BESTYRELSE

Hans Bundgaard, fmd............... 97 21 49 94
Storårvej 22 ................................... 20 22 49 94
Carsten Jensen ............................. 97 12 91 49
Østertoften 111
Carsten Bach ................................ 97 20 93 93
Nørretorp 8
Jonna Nielsen ............................... 97 11 82 01
Grønnegade 12, 1. tv
Jan Kjeldsen .................................. 97 21 02 91
Th. Nielsensgade 69 .................. 40 31 88 01
Kenn R. Christensen ................. 97 12 00 83
Knudmoseparken 19
Steen Pedersen.............................. 97 21 59 18
Kousteupparken 25
HERNING GOLF KLUB

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

Det er godt en måned siden mit sidste
indlæg til klubblad
nr. 1 . Da var banen
endnu ikke åbnet på grund af vand, men
blev den kort efter med en lille forsinkelse
i forhold til det forventede.
Her medio maj er banen perfekt og området utrolig flot med mange træer og buske
i blomst. Vi har lige oplevet en uge sluttende med pinsen, hvor der virkelig har været
sommertemperaturer. Alle betingelser for
en god runde golf har været i top.
Begynderhold 1 startede op ultimo marts
og hold 2 starter ultimo maj. Der var fyldt
op på 1. og det forventes der også at blive
på 2, så tilgangen af nye medlemmer
ligner tidligere år. Medlemmer fra 2007
har næste alle forlænget medlemskabet i
2008. Der har selvfølgelig været en naturlig afgang som tidligere år. Afgangen har
dog været en smule større i år, men ikke
større end at klubbens økonomi kan holde
til det. Bestyrelsen frygtede en overgang
en stor medlemsflugt på grund af de
meget ugunstige baneforhold i sidste del
af sæson 2007. Det glæder bestyrelsen, at
der er opbakning til klubben og tiltro til
at forholdene vil blive forbedrede med de
tiltag, der er i gang for at minimere kom-

mende vandproblemer på banen. Kommunens tiltag kører efter planen selv om
tiltagene dog er lidt forsinkede i forhold
til den oprindeligeplan. Gravearbejdet i
forbindelse med omlægningen af Hammerum Bæk starter først op i juni måned,
da der har været indsigelser til 1. høringsrunde og disse først skulle forhandles på
plads inden opstart af 2. høringsrunde.
Udgravningen til regnvandsbassinet øst
for green hul 15 sættes i gang i løbet af
sommeren. Jord fra udgravningen vil blive anvendt til opfyldning på det lave areal
på fairway hul 15. Så snart udgravningen
sættes i gang vil hul 15 midlertidigt blive
til et par 3 hul. Til gengæld bliver hul 8
forlænget til et par 5 hul.
Med hensyn til en eventuel ny golfbane i
Holing, som en del af ”FUTOPIA 7400”,
er der intet nyt. Bestyrelsen har nedsat
en arbejdsgruppe bestående af formand,
næstformand og kasserer. Arbejdsgruppen skal tage drøftelser med Aktiv Gruppen og Golf Management, for at finde
frem til, hvilke betingelser, der kan tilbydes Herning Golf Klub på en eventuel ny
bane i Holing. Første møde holdes i juni
måned. Klubbens medlemmer vil løbende
blive holdt orienteret herom. Der skal
dog ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen stadig handler og agerer ud fra at
klubben mange år endnu bliver på vores
nuværende bane.
Klubbens medlemmer ønskes en fortsat
god sæson.
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Handelsbankens åbningsturnering
Det var med rystende knæ og bange
anelser, at vi betragtede vejrudviklingen
hen over påsken og ind i april. Det var
spændende om vi kunne få banen åbnet
til årets første turnering – Handelsbanken Åbningsturnering. Det holdt hårdt,
men det lykkedes. Desværre kun 9 huller,
men vi glædede os over de fremskridt der
skete. På et tidspunkt var vi oppe på over
80 tilmeldinger, men da vi måtte melde
ud, at der kun kunne blive tale om at
spille på 9 huller, og dermed et begrænset
felt på 72 spillere, så var der flere, der
meldte fra, men der var alligevel 71, der
ville spille golf, da tilmeldingsfristen udløb. Vi bestemte os for at lave en gunstart
over 9 huller (1 – 9) med dobbeltstart på
alle huller. Det svarer til, at der går 144
spillere rundt ude på banen, og vi var da
også meget spændt på, hvordan det ville
spænde af.
Lad det være sagt straks – det gik over al
forventning. Alle var glade over endelig

at kunne spille på banen, og flowet forløb
ganske gnidningsfrit. Selvfølgelig var der
hist og her lidt ventetid, men det lykkedes
faktisk, at få alle ind på under 4 ¾ time.
Vi var heldige med vejret, der trods en
kølig dag med en god vestenvind alligevel
bød på godt golfvejr. Banen var i ok stand
tidspunktet taget i betragtning, men alligevel svær nok på denne årstid. At banen
var svær, blev nok i nogen grad opvejet
af, at der måtte lægges op, men alligevel

Et boliglån
med stort

blev der lavet gode scores. Således blev
de 3 grupper vundet med henholdsvis 39,
40 og 48 points. Du kan se hele resultatet
på Golfbox. Der var også en ”Nærmest
flaget” konkurrence, og her fik spillerne
jo chancen til at forbedre scoren, idet de jo
kom til samme hul 2 gange. Det benyttede
Svend Herold sig af, da han først lagde
billet ind på hul 6 for derefter at komme
tilbage og forbedre scoren. En fortjent
whisky til ham.

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

www.handelsbanken.dk
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SPORTY GOLFSKO FRA CALLAWAY
Til både damer og herrer. Superlækre
og naturligvis vandtætte.

SOMMERRABAT

-15%

SLÅ ET SLAG IND TIL RANDI i SHOPPEN

OG GØR EN GOD HANDEL

HUSK AT TJEKKE
VORES HJEMMESIDE
Se under rubrikken
kurser, her finder du bl.a.
SOMMERSKOLER
OG MENTALTRÆNING

KANON-DEJLIG
FIVE VINDSTOPPER
Med kort ærme. Før 250,Sommertilbud
Kun

199,-

Vi har kvalitetsbolde, der
er billigere end sø bolde:

Med langt ærme. Før 299,Sommertilbud
Kun

249,-

Køb et
WILSON-sæt
og få en hybrid
eller fairway kølle

-50%

Ta’ 20 stk
Wilson bolde
Kun

175,-

- det bliver ikke billigere!

- dit golfsving er mit ansvar… Bestil en lektion NU!
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Kan du huske din første par...?
MICHAEL
HANDBERG

Begyndere

Noget af det der
gør det så dejligt
at have med begyndere at gøre, er
den glæde de udstråler når tingene
begynder at lykkes, og selv om det er et
lidt "træls" bogholderjob at registrere
scorekortene fra begyndernes runder på
par 3 banen, ja så er det jo dejligt når der
er tegnet glade ansigter, sole og andre
figurer, der udtrykker, at man i grunden
er ganske godt tilfreds med sig selv. Og
når begynderne er glade, er vi det selvfølgelig også i udvalget - gid denne glæde
over spillet vil hænge ved i mange, mange
år. Og der har været meget at glæde sig
over på scorekortene, det lykkedes endda
Jørgen Kamp at lave en "hole-in-one", og
selv om den ikke udløser whisky, skal der
alligevel lyde et stort tillykke til Jørgen
herfra. En anden, og ikke mindre sjov,
fordel der er ved at deltage i begynderarbejdet, er de mange morsomme og
skæve bemærkninger, man bliver vidne
til. En gang i mellem er de altså så gode,
at de bør deles med resten af klubbens
medlemmer, uden det på nogen måde skal
opfattes hånligt eller nedladende, men

egentlig som en ganske god illustration
af, at der som nybegynder er temmelig
meget, der skal læres. En af de sponsorgaver vi er så heldige at kunne give
til vores nybegyndere, er en "tæller" fra
Designa, et højteknologisk redskab som
indeholder en masse spændende funktioner, så som børste, pitchfork, markeringsmærke og så altså en tæller, der højlydt
forkynder, at nu er der altså slået et slag.
Nogen gange betjenes den med en sådan
iver, at et luftslag - næsten inden svinget
er afsluttet - belønnes med et højt KLIK.
Nå, men tælleren er altså forsynet med
en skive med tal fra 0 - 9, efter hvert
færdigspillet hul bliver tælleren aflæst og
scoren omhyggeligt påført scorekortet.
Tanken er jo så, at dette snedige apparat stilles på 0 inden man kaster sig
over næste hul (blandt begyndere kaldt
en bane), men når man
skal huske en million
andre ting - ja, så kan
det smutte, så efter 3
slag på næste hul, spørger en af begynderne
sin markør, "Hvad ligger jeg i grunden i?"
hvortil markøren frisk
svarer "Du ligger i 0".
Det er så her medlemmet fra udvalget griber

ind med et forsigtigt "Kan det nu passe
- der er jo slået 3 slag" - det ryster dog
ikke markøren, der hurtigt fisker tælleren
frem, viser tallet i den lille rude og siger
"Det kan du da se - tælleren står på 0" - jo
kedeligt bliver det aldrig i begynderudvalget. Ellers har vi haft en fremragende
maj måned, med sol hver eneste torsdag,
og overflytningen fra begynder til kanin
er lige så stille begyndt. Som altid sker
det i små hold, efterhånden som teknikken er ved at være på plads, ikke alle
bliver flyvefærdige på samme tid, men
sikkert er det, at flyvefærdige bliver de.
Den 24. og 25. maj starter begynderhold
2 så op, og netop nu er 22 ud af de 30
pladser besat, vi håber naturligvis at få
udsolgt inden vi går i gang, så vi i foråret
kommer op på 62 nybegyndere.
Fortsat god sæson!
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Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82
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Sæt
i kalenderen
lørdag 21. 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 21. juni 2008 kl. 13.30
Vi lægger stor vægt på det hyggelige samvær, og mødes på hul 19.
På gensyn den 21. juni.

a
ign ch
s
e
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r
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- så er det muligt
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Rigtig mange nye juniorer
Som jeg skrev sidste
gang , så er der fuld
fart på tingene i juniorafdelingen, både med hensyn til aktiviteter og tilgang af nye medlemmer. Vi har
fået rigtig mange nye juniorer, og specielt
på pigesiden er der kommet mange nye til.
Der er faktisk kommet så mange piger, at
vi har måttet tage deres træningssituation
op til revision, men det er jo kun et positivt
problem. Vi håber, at vi med den relativt
store gruppe af piger kan skabe et miljø,
som de føler sig godt tilpas i, så vi kan få
skabt nogle glade og engagerede golfpiger.
Der er blevet afholdt træningsweekend
med deltagelse af 30 juniorer. Som de
første, kom juniorerne på sommergreens
og på trods af regn, stiv kuling og temperaturer ikke meget over frysepunktet, blev
der om fredagen spillet henholdsvis 9 og
18 huller golf. Der var vild jubel over den
varme kakao , da de forfrosne juniorer kom
ind.......... over i købet med nogle fine scores
– godt gået! Det var planlagt, at der skulle
have været spillet natgolf, men det måtte vi
desværre droppe på grund af vejret, så det
blev til filmhygge i stedet for.
Lørdag blev der afholdt Short Games Test
, hvor det korte indspil blev afprøvet,
også her blev der lavet nogle fint scores. Vores nye restauratør Claus kom ved
morgenmaden og udfordrede de tre med
den bedste score til at dyste mod ham.
Præmien var is til alle. Trods en rigtig fin
indsats måtte Claus af med is. Vi siger i

JUNIORUDVALGET

øvrigt tak til restauranten for god og hyggelig betjening, samt ikke at forglemme
god mad , der vakte jubel hos juniorerne.
Allerede om mandagen var der den første
Mandagstour.
Der er nu blevet afviklet fire turneringer med deltagelse af i gennemsnit 20
juniorer. Vi forventer, at antallet stiger,
efterhånden som flere af nybegynderne
får banetilladelse. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag var 45 personer taget afsted
til Gut Karten. Det er en fantastisk flot
Europatour bane nord for Hamburg. Der
deltog 11 elitespillere, 18 juniorer og 16
forældre. Bussen kørte kl. 5:30 om morgenen og var først hjemme igen kl. 22 om
aftenen. En lang dejlig dag, med masser af
god golf på en ualmindelig velplejet bane,
hvor såvel elitespillerne som juniorerne
blev rystet sammen til en god golfsæson.
I DGU’s juniorholdturnering har vi 4 hold
afsted. Juniorerne spiller hulspil med andre
juniorer fra andre klubber, og det er en
stor udfordring for de unge spillere. De
skal selv klare sig ude på banen, og selv
tage stilling til diverse uenigheder, og det
er virkelig med til at udvikle dem som
golfspillere. Når bolden ligger 2 meter fra
flaget på 18. green, og den SKAL i hul for
at vinde matchen – ja, så er pulsen altså
høj........og når den så går i, så er selvtilliden vokset, så det kan ses og høres!!!!!
Derudover er turneringen den eneste i
sæsonen, hvor man spiller som hold. Vi
ønsker at skabe et godt sammenhold mel-

lem juniorerne, og her er holdturneringen
et godt element. Vi har lavet et samarbejde med Rita omkring, at alle juniorerne
mindst 1 gang i løbet af sæsonen får en
regel- og etikettegennemgang. Juniorerne
er opdelt på ialt 6 forskellige træningshold,
og Rita har netop afsluttet en grundig gennemgang af reglerne for juniorerne. Det er
vigtigt at juniorerne kender reglerne godt.
De deltager i mange turneringer, og golf
giver kun mening, hvis alle spiller efter
de samme regler, og Rita er fantastisk til
at videreformidle det på en ”børnevenlig”
måde. En stor tak for det, Rita. For at få banetilladelse skal juniorerne bestå en regelprøve, samt gennemføre et fastlagt forløb
med adskillige prøver.Men vi mener at det
er vigtigt, at vi løbende opfrisker hukommelsen for juniorerne. Det ville vi voksne
måske også have godt af!!!!! Ellers deltager
der en del juniorer i kredsturneringerne,
som vi iøvrigt vandt sidste år. Det håber vi
gentager sig i år. Jeg skal meget opfordre
til, at de juniorer, der begynder at føle sig
hjemme på vores egen bane, og som deltager i Mandagstouren prøver kræfter med
en kredsturnering. Kredsturneringerne er
åbne for alle med banetilladelse, dog tildeles der maksimalt handicap 54.
Eller glæder vi os lige som klubbens øvrige
medlemmer over vejret og en bane som
efterhånden er blevet rigtig dejlig.
Vi synes greenkeeperne har gjort et flot
stykke arbejde med banen.
Per Naae Hornsleth
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Baneservice
Vi har sidste år omdøbt ”Banekontrol” til
”Baneservice” fordi baneservice er til for
medlemmernes skyld, og de kun er interesseret i vores fælles bedste, så tag godt
imod dem, og respekter den myndighed,
de har. Så derfor til alle golfspillere på
Herning Golf Klubs bane vil baneservice,
udover at medvirke til at fremme et gnidningsløst spilleforløb, påse følgende:
• At medlemmerne bærer gyldigt bagmærke.
• At hverdagsmedlemmer ikke spiller
parkbanen weekends og helligdage.
• At greenfeespillere har betalt korrekt
greenfee og bærer greenfeemærkat.
• At spillerne opfylder den til enhver tid
gældende handicapgrænse for spil på
banen.
• At spillerne overholder reglerne for
spilletempo.
• At spillere udviser fornøden omsorg
for banen, herunder:

• At opslåede turf genplaceres.
• At nedslagsmærker rettes op.
• At der rives i bunkers.
• At spillernes påklædning og opførsel
er indenfor gængse golfnormer.

OBS !!
Baneservice er udstyret med en medlemsliste og vil bortvise spillere, der ikke længere er medlem af Herning Golf Klub.
Baneservice er forsynet med id-kort.
Vi henstiller til at baneservice anvisninger og eventuelle påtaler respekteres og
efterkommes.
Ovenstående er udarbejdet af baneserviceudvalget og Herning Golf Klubs bestyrelse. Medlemmer af baneservice er:
Poul Steffensen, Poul Erik Møller, Vagn
Jørgensen, Flemming Wadim, Anders Zacho og Jørgen Toft.
Ordens- & Regeludvalget
Jørgen Munk

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

Witt A/S

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

Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · Tlf. 7025 2323 · E-mail witt@witt.dk · www.witt.dk
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vestjyskBANK Herning

”Ta’ os fordi vi er i
øjenhøjde”

70 22 00 82
www.lmvagt.dk

www.vestjyskbank.dk/herning

Dalgasgade 29 B · Herning · Tlf 96 63 25 00

Sandvigvej 1,
7400 Herning
Tlf: 9627 7500

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

Solidt engagement

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK
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HERNING GOLF KLUB
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Elitestart 2008
CHRISTIAN
LYKKE

Eliteudvalget

Første runde i Danmarksturneringen
blev afholdt d. 17.
og 18. maj 2008.
Vi har to hold som hører under eliteudvalgets vinger, og her vil jeg kort beskrive
hvordan det er gået.
Danmarksserieholdet spillede første
kamp i Tullamore lørdag. Det var lidt af
en speciel oplevelse for holdet, idet Tullamore havde svært ved at stille hold den
pågældende dag. Det resulterede da også
i en formidabel sejr på
14 - 0 til drengene på
Danmarksserie I holdet.
Næste dag spillede
Danmarksserieholdet i
Silkeborg. Her mødte
de betydelig mere modstand end dagen i før.
Det blev til en komfortabel sejr til Silkeborg
med cifrene 10 - 4 i
Deres favør.
Divisionsholdet havde
om lørdagen besøg af
Morsø. Det var et af de
hold som vi troede, at
vi havde en god mulighed for at vinde over,
men vi blev klogere,
desværre. En god Foursome med 2 sejre og
en enkelt tabt lovede ellers godt for eftermiddagens singler. Desværre tabte holdet de
fleste singler og resultatet blev en sejr på
11 - 7 til Morsø.
Søndag af sted til Viborg hvor den næste
kamp skulle spilles. Humøret var højt og
gårsdagens tabte kamp var glemt. Det
skulle dog vise sig, at Viborg var for stor
en mundfuld for holdet og cifrene på 13
- 5 bar dog også tydelig præg af, at vi
havde mødt en stærk modstander.
I forhold til de visioner der er opbygget

omkring de to hold, ja så ser det umiddelbart bedst ud for vores Danmarksseriehold, idet de kæmper for at rykke op i 4.
division til næste år. Divisionsholdet har
som målsætning for indeværende år, at
blive i 2. division og det skal der så kæmpes for i de næste kampe. Der er dog ikke
noget der er afgjort før den sidste bold er
slået og med den kampmoral holdene er i
besiddelse af, så er vi stadig optimistiske
i hele elite afdelingen.
Næste turneringsrunde er d. 7. og 8. juni
2008. Divisionsholdet møder Trehøje på
hjemmebane d. 7. juni og skal til Morsø
søndag d. 8. juni 2008. Danmarksserieholdet møder Silkeborg på hjemmebane
d. 7. juni og skal til Ikast d. 8. juni 2008.
Hvis du vil se noget
godt golf og følge
lidt med i din hjemmeklubs turneringer,
så er det her du bør
bruge et par timer!
Udvalg og spillere er
efterhånden ved at få
styr på den nye struktur som vi i fællesskab
har opbygget.
Se eventuelt mere på
klubbens hjemmeside, hvor Eliten har
beskrevet visioner og
målsætning frem til
2015.
Vi har været på træningstur til Gut Kaden
i Tyskland. Gut Kaden
er en mesterskabsbane
som ligger lidt nord
for Hamborg og har i
tidernes morgen været
en af de baner der er blevet brugt på
Europa turen. Det er Deutche Bank som
ejer banen og de store turneringer der har
været spillet der, er naturligvis Deutche
Bank Open. Desværre er der ikke nogen
PGA turnering i Gut Kaden dette år, men
det gør ikke banen mindre sjov at spille.
Det var alt for denne gang - Håber at Jeg
næste gang kan berette om sejre til både
Danmarksserieholdet og 2. divisionsholdet. God kamp til alle.

ELITESPONSORER
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

Øvrige sponsorer:
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Så kom det gode vejr!
KARSTEN
PAASKE

Baneudvalget

Da vejret endelig
artede sig, viste
banen sig fra sin
gode side.
Også i år overrasker græsset os greenkeepere i Herning Golf Klub. Vi tror
hvert forår, at vi lige skal starte stille og
roligt op med en masse små projekter,
men nej.
Vi har faktisk sidst i april og først i maj
været nødt til at klippe fairway hver dag
for at holde det bare nogenlunde i den
højde vi gerne vil have (15 mm). Normalt
er det tilstrækkeligt at klippe mandag og
onsdag, men det er det ikke i dette forår.
Greens er rimelige gode i år og det skyldes nok, at vi har haft mulighed for at
lufte dem i efteråret og passe dem på en
fornuftig måde, så der har været rimelig
mulighed for at sætte både rodvæksten
og bladvæksten i gang. Greens er også
blevet vertikalskåret, og vi planlægger i

skrivende stund at prikle dem med 12 mm
massiv spyd og efterfylde med en tilsvarende god vækstjord samt topdresse. Det
er en operation, som tager et par dage, og
det kan ikke undgås at gå lidt udover de
faste spilledage (tirsdags damer, onsdags
herrer og torsdagsseniorer). Det er et arbejde, der skal gøres 2 til 4 gange årligt,
hvis man vil have optimale greens, og det
vil vi gerne i Herning Golf Klub.
Nye forklæder: Som nogen nok har bemærket, har vi i år også udvidet forklæderne foran greens. De er nogle steder
blevet over dobbelt så store som hidtil, og
jeg vil gerne i den forbindelse minde om,
at man faktisk ikke trækker sin vogn over
et forklæde - lige som man heller ikke går
mellem green og en greenbunker og heller ikke over et teested med vogn.
Teesteder: Så er de sidste teesteder belagt
med rullegræs, også det nye på hul 8. Vi
venter nu på at de kan holde til det pres/
stress der opstår, når nogen går på det og
ikke mindst slår turf op igen og igen.
De teesteder, der blev anlagt i efteråret,
blev jo taget i brug fra sæsonstart. Det
var ikke dem alle, der kunne tåle det,

DANMARKS LANDSDÆKKENDE PRIVATHOSPITAL TILBYDER

UNDERSØGELSE OG BEHANDLING
INDENFOR MERE END 30 SPECIALER
Har du en sundhedsforsikring kan du bruge den hos os.
Du kan læse mere om de enkelte behandlinger
på vores hjemmeside www.daph.dk
For nærmere information er du velkommen til at
kontakte os på telefon 3637 2600.
AALBORG

ESBJERG

HERNING

HØRSHOLM

ÅRHUS

WWW.DAPH.DK

f.eks. blev teestedet på hul 3 slået helt
i stykker, og vi er blevet nød til i en
periode, at flytte teesteds-markeringerne
ned ved siden af, for at give græsset noget
fred og ro til at komme sig igen.
Short game: Christian Alstrup fra juniorudvalget kontaktede mig i foråret, for at
høre om mulighederne for at lave et par

steder med faste pladser til noget short
game, som er et tiltag for det korte spil.
Det fandt vi hurtigt ud af, at vi faktisk
næsten havde, i form af de to gamle
greens som ligger lige bag hul 18. Vi tror
og håber, det kan blive et sjovt og inspirerende område for juniorer, men også alle
os andre, som godt kunne blive lidt mere
stabile i det korte spil!
Husk nu, at der ingen jagttider er på os
greenkeepere!!
Det sker flere gange om året, at vi føler os
meget udsatte. Husk nu, at vi jo arbejder
for jer!
Vi spiller faktisk alle sammen golf, så vi
ved også tit, hvad I tænker, når vi kører
ind og klipper en green færdig, lige når
I står klar til indspil. Hvis vi bliver ramt,
ved I ikke vide hvad vi tænker, men det
får et efterspil!!
Fuglekasser: Tak for hjælpen til vores
trofaste fuglekasse-opsætnings-hold, som
fik de sidste stærekasser op. Selv samme
dag som opsætningen var afsluttet, blev
der set stære, som fløj ind i de nye kasser.
Det vil sige, at de som siger, at kasserne
skal hænge mindst et år før de bliver taget i brug, han godt finde på noget andet
og gå op i. Pt. er alle kasser i brug.
Alle ønskes en god sommer og et godt
golfår.
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Små køkkener er altid store nok
til en eksklusiv Designa-løsning

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

www.designa.dk

- så er det muligt
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ÅRETS STJERNEVIN

2008

Robertson, Syda frika

5 af 5 stjerner i www.vinavisen.dk:
”Perfekt rødvin. Den er simpelthen lækker.
Blød frugt, ﬁn sødme og en lang eftersmag”
R E S TA U R A N T

Rooiberg Shiraz 2007

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

6 FLASKER FOR

240,Normalpris 64,75

SPAR
V/ 6 FL.

148,50

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

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

Bordbestilling
9926 9927
tk@mch.dk

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

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

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

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

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

Sengen du vil hjem til...
Platanvej 8 - 10 · 7400 Herning
Tlf. 96 42 11 00 · Grc.dk

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

Sunds Møbler
Sundsvej . Sunds . Tlf. 97 14 17 00
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TDC Generationsturnering
En solrig pinse i starten af maj, blev
afsluttet med TDC generationsturnering
i 2 ægte- og en uægterække. 90 deltagerere var mødt humørfyldt op og klar til
at levere nogle rigtig flotte score. Et flot
antal gæster fra andre klubber var mødt
op og var med til at sætte deres aftryk på
turneringen.
Trods en del kø rundt på banen, så var
stemningen god og der blev hygget på
terrassen til de sidste kom ind.
I den uægte turnering var der 7 par og

der var ingen tvivl om hvem 1. præmien
skulle tilfalde.
Med 11 point ned til nr. 2 og en samlet
score på 57 point gik sejren til Kasper
Witt og Jens-Ole Bondrup.
I ægte turneringen var det mere kamp
om pladserne, men også flere præmier at
kæmpe om. I B-rækken fordelte pladserne
sig sådan:
1. Mikkel Hyldgaard Schønning
og Lotte Hyldgaard ..........................59 point
2. Rene og Johan Durup..................54 point

3. Søren og Morten Daniel
Kristensen ...........................................52 point
Og i A-rækken:
1. Lars og Niels Erik Slot ...............44 point
2. Morten og Frans Quistgaard
Andersen..............................................44 point
men 1 point dårligere på de sidste 9
3. Kristoffer og Kim Lauridsen ....42 point
bedst på de sidste 9
Præmierne var fra Inspiration, Proshoppen og Restauranten. Jeg takker alle for
en rigtig god dag.
Tanja Michelsen
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Armani Jeans - Burberry - MaxMara - Cacharel - Mulberry - Essentiel - Heatmade - Kenzo - Missoni
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Endnu en formidabel golftur
arrangeret af seniorherrerne
I 2008 turen gik til Mallorca i uge 13, med Falk Lauritsen rejser.
I år var det ikke seniorkomiteen, men i stedet var det Bente og
Niels fra Falk Lauridsen.der var ansvarlige som matchledere.
35 spillende seniorer, og 3 ikke spillende fruer havde indtegnet
sig. Vi boede på Hotel Cala Blanca i Palmanova. Hotellet ligger
helt ned til strandpromanaden, årstiden gør dog, at der ikke solbades. Vi havde fine værelser, der var rent og pænt, men det er
ikke nødvendig, at betale ekstra for havudsigt, idet der sent om
eftermiddagen ikke er sol på terassen, kun vind ind fra havet.
Morgensolen/ solopgangen er dog et særdeles betagende syn.

Vi var på ½ pension, morgenmaden aldeles strålende, lige fra
æg og bacon til frisk frugt. Aftensmåltidet bestod hver aften af
stor en buffet, så var man kun til fisk kunne det lade sig gøre, er
det absolut ikke smagen, var der mange andre kød- og fjerkræretter at vælge mellem, tilberedningen og smagen i retterne står
altid til diskussion. Vinkortet (kun spanske vine) tilstrækkelig
varieret til vort brug. Aftene afsluttedes ofte på de nærliggende
små cafeer.
Matchprogrammet bestod af flere delmatcher. Vi spillede stableford i A og B række, med lige antal deltager i hver række.
En holdmatch: 4 personer spillede sammen første dag, og var
så “hold” hele ugen, d.v.s. score fra de fire personer blev daglig
talt sammen. Individuel 1 + 2 præmie i hver række på hver spilledag. Gennemgående vinder + runner up i A og B rækken. Daglig nærmest flaget på et par 3 hul, og længste drive på et par 5
hul, de to sidste dage både for mænd og kvinder, for ellers mente
mændene, at det kun var
for damer. Desuden præmie for en birdie. Vi spillede 4 forskellige baner.
Bustransport til alle baner,
uden problemer.
Son Vida en smuk ældre
velholdt bane, med hurtige
greens, en prøvelse, når
vinterrusten stadig ikke er
pudset af golfspillet.
Son Quint en ganske
nyanlagt bane, med store

vidder, nyplantede “gamle” oliventræer, nogle af hullerne er
kuperede, en bane hvis den fremover får pleje, bliver rigtig god
og spændende.
Alcanada ligger ved Alcudia bugten, en fantastisk smuk beliggende bane, hvilken storslået udsigt fra mange huller, i.ø. en
svær bane, med meget hurtige ikke altid lige letlæselige greens.
Store kløfter der skal passeres i spillet, nok især for mændene.
En terrasse ved klubhuset med den flotteste udsigt over Alcudiabugten gav afslutningen et værdifuldt minde.
Park Puntiro ligger i nærheden af Palmas lufthavn, så vi så
og hørte fly hele tiden. Banen er relativ ny, med nogle velplacerede vandhazader og mange bunkers.
De 3 første matchdage sluttedes i Champagnestuen, med en
drink, præmieuddeling, og matchstatus. Perfekt information udskrevet til holdet. Næste dags matchprogram og holdinddeling
og scorkort udleveredes, så alle følte sig informerede. Stemningen til disse meetings var god, hvor der også daglig blev sunget
en sang. Festmiddagen som afslutning på ugens matchprogram
var med 3 rettersmenu serveret, incl, vin og cognac til kaffen.
Humøret efter en dejlig golfturnering var fin. Alle have varmen,
da det eneste sted restauranten kunne samle et så stort selskab
var på 1. sal med lavt til loftet. Vinderne blev kåret, præmier uddelt og vinderspeech holdt. I programmet var indlagt to fridage,
den første dag er tiltrængt, da ankomsten sker midt nat. Anden
fridag midt i ugen kunne bruges som man selv ønskede det. Lejede man en bil kunne man opleve det smukke Mallorca, på egen
hånd. Hjemrejsen foregår, som altid med charter sen aften/nat,
så det er godt, at søndag efterfølgende er hviledag.
Tak til matchlederne og alle de øvrige deltager for endnu en en
god oplevelsesrig golftur i seniorregi. Gunnar og Lissi Lassen
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Unge golfspillere får
penge for at læse
Nyt stipendium hjælper unge elitegolfspillere med at kombinere sport og uddannelse. Man skulle tro, at sandsynligheden for at få sat 3.000 kroner ind på
sin bankkonto hver måned er ringere end
sandsynligheden for at lave et hole-in-one.
Men faktisk kan flere unge elitegolfspillere nu se frem til en månedlig pengegave
lige så længe, de studerer. Danfoss, Syddansk Universitet og Sønderjyske Eagles
har nemlig for første gang herhjemme
skabt et stipendium, der gør det muligt
for unge elitegolfspillere at satse på deres
sport samtidig med, at de tager en videregående uddannelse. Det nye stipendium
bliver finansieret af midler fra Bitten og
Mads Clausens Fond.
- Det ligger os meget på sinde at støtte
regionens unge, og med golfstipendierne

ønsker vi at markere, at det godt kan
lade sig gøre at kan kombinere sport og
uddannelse. Uddannelse og hjernekraft
er samfundets vigtigste ressource, så det
betyder meget for os, at vi kan hjælpe de
unge med at blive klogere, uden at det
skal gå ud over deres muligheder for at
nå til tops i sportens verden, siger stabsdirektør hos Danfoss, Ole M. Daugbjerg.
Projektleder Jens Franck fra Syddansk
Elite på Syddansk Universitet, der administrerer stipendiet i hverdagen, er imponeret over initiativet.
- Det er et meget flot initiativ fra fonden og
Danfoss, siger Jens Franck fra Syddansk
Elite, der arbejder hårdt for, at flere elitesportsudøvere vælger at studere, mens
de dyrker deres sportskarriere. Syddansk
Elite har på halvandet år tid fået om-

vi støtter spor ten og kulturen

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

kring 70 sportsfolk tilknyttet - herunder
kendte profiler som håndboldspillerne
Cecilie Leganger og Jesper Jensen - som
får rådgivning og praktisk hjælp, så de
lettere kan klare at kombinere deres sport
med en videregående uddannelse, de kan
leve af efter sportskarrieren.
- Golfstipendierne betyder, at de unge
i endnu højere grad får øjnene op for
vigtigheden af at få en uddannelse, de
kan falde tilbage på, når karrieren er
slut, eller hvis nu det ikke skulle lykkes
at blive den nye Thomas Bjørn eller Iben
Tinning, siger han.

Betyder alt
For at komme i betragtning til det nye
stipendium skal ansøgerne spille golf for
Sønderjyske Eagles, der er et elitesamar-
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bejde mellem ni golfklubber i Sønderjylland. Samtidig skal man helst studere på
Syddansk Universitet i enten Sønderborg
eller Kolding, men man kan få stipendiet,
selv om man studerer andre steder.
Det store golftalent Sarah Åkerlind er
den første modtager af stipendiet, og
hun læser på fysioterapeutuddannelsen
i Odense. Sarah får sammen med stipen-

diet mulighed for at benytte sig af den
støtte og rådgivning, der tilbydes i Syddansk Elite. Det er den 20-årige køllesvinger taknemmelig for, ligesom hun ikke
beklager, at hun nu slipper for at skulle
kombinere 60-70 timers ugentlig sport og
uddannelse med et kassedamejob for at
betale husleje, bøger og udstyr.
- Man kan sige, at 3.000 kroner ikke er

meget, men for mig betyder de alt. Jeg
kan få noget at spise og koncentrere mig
om de to ting, jeg skal have fokus på - min
golf og min uddannelse, siger hun.
- Jeg vil golfen så meget, og håber, at jeg
en dag kan leve af min sport. Men jeg er
også glad for at have en uddannelse at gå
op i og kunne falde tilbage på, forklarer
hun.

Sarah Åkerlind får råd på greenen af
Thomas Nørret, der er sportschef i
Sønderjyske Eagles. Fremover får hun
også råd om uddannelse og råd til mad
på bordet. Hun har som den første modtaget Syddansk Elite Golfstipendium, der
er skabt for at støtte unge golftalenter i
at tage en videregående uddannelse.
Foto: www.mikkelogthomas.dk

SmallWorld ®

Stort tænkt. Praktisk udført. SmallWorld®.

Få 5 kokkehuer på 5 kvadratmeter

kvik.dk

14.208,-

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

ALLE HAR RET TIL ET FEDT KØKKEN
SILKEBORGVEJ 80 . HERNING . TLF. 97 22 22 02
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20 nye interesserede tirsdagspiger
Sikke et vejr – hvor er
det bare dejligt at spille golf, når solen skinner og banen er tør og fin. Dette kan også
ses på vore tirsdage, hvor der er kommet
flere til, efterhånden som vejret er blevet
bedre. At vi havde en aften, hvor vi havde
inviteret nye interesserede til at komme og
høre mere om vore aftener, hvor kvinder
spiller golf med hinanden, kan naturligvis
også have en betydning. Der mødte ca. 20
nye interesserede op, og en del af dem
spiller nu med om tirsdagen – hvilket jo er
rigtig dejligt. Mon ikke en del piger kunne
bruge tirsdagen til at spille i, hvor kæresten/ægtefællen kan passe børn og selv
spille om onsdagen! Der er stadig plads
til flere. Starten på året var ellers ikke for
lovende, idet banen jo stadig var meget
våd og der blev spillet til vintergreen, da
vi havde vores åbningsmatch tirsdag 8.
april, hvilket ikke lige er den start der ønskes. Der var kun 38 kvinder, som spillede
den aften, men vi havde en dejlig aften, og
det er jo rigtig dejligt at ses igen efter en
lang vinter. Der blev spillet 3-best ball og
vi nøjedes med 9 huller.

TIRSDAGSDAMER

1. præmien gik til Susanne Jensen, Gerda Engelbredt
og Ruth Hellerup med 43 point, 2. præmien gik til
Rita Lykke, Susanne Kjeldsen og Birgit Christensen
med 42 point og 3. præmien gik til Mette Christensen,
Signe Riis og Christin Lenholdt. Nærmest flaget kom
Mette Christensen og Ester Simonsen på de to par-tre
huller der var.

Sponsor var pro-shoppen og der var
rigtig fine præmier. Samme aften var
der også modeopvisning, hvor der blev
vist flotte ting frem af smukke kvinder
og en enkelt flot ung mand – (og der var
vist også nogle kvinder, som blev fristet
af det det nye look og fandt dan-kortet
frem) Det var bestemt spændende ting,
der blev vist frem. Heldigvis blev banen
bedre – og vejret ligeså, så den 15. april
spillede vi på sommerbane, selv om den
stadig var noget våd. Der var kun 26,
som spillede med.

Gr. A: 1: Birgit Christensen 36 p. 2: Birgit Thomsen 32
p. 3: Kirsten Pilgaard 32 p. Gr. B: 1: Rita Lykke 40 p. 2:
Lilli Brammer 31 p. Gr .C: 1: Lisbeth Clausen. 24 p.

Tirsdag 29. april. Ups-ups-ups – regn–
regn-regn – rigtig aprilvejr. Det silede
ned det meste af dagen og banen blev
igen meget våd. Ingen kan jo forudse en
sådan dag, og når man nu er skrevet på,
kommer man jo trods vejret, så der var alligevel 42 spillere, som trodsede regnen.
Gr. A: 1: Lissi Bang Lassen 74 slag. 2: Gerda Engelbredt
74 slag. 3: Ella Tolstrup 75 slag. Gr. B: 1: Birthe Slot 34
p. 2: Susanne Nellemann 33 p. Gr .C: 1: Gitte Bagge 16 p
på 9 huller. 2: Lydia Pilgaard 14 p på 9 huller.

Vores første match i den første forårsmåned var en snorematch – en sjov og
anderledes match, som trak 48 spillere
til. Wagner og Signal var sponsor og
denne pragtfulde aften nød vi solens
varme og de lange skygger, som blev
kastet på greens. Der blev spillet i 2 lige
store rækker med flotte score.
Gr. A: 1: Lone Langkilde 48 p. 2: Martha Vestergård 48
p. 3: Kirsten Pilgaard 47 p. Gr. B: 1: Majbrit Ø. Nielsen
51 p. 2: Lissi Alstrup 50 p. 3: Lilly Brammer 50 p. Nærmest flaget på hul 3 var Anni Andersen med 4,09 m. og
på hul 6 Kirsten Pilgaard med 3,37 m. De øvrige huller
blev ikke nået på første slag.

Foråret får nu endnu flere ud af hulen og
13. maj var der 52, som spillede med – og
heldigvis en del nye spillere.
Gr. A: 1: Sandie Valentin 38 p. 2: Karen Marg Lauridsen
32 p. 3: Linda Jensen 32 p. Gr. B: 1: Kirsten Sørensen 38
p. 2: Conny Fjord 37 p. 3: Gitte van Lair 37 p. 4: Birte Slot
33 p. Gr. C: 1: Tina Lykke 36 p. 2: Helle Sørensen 36 p.

Gr. A: 1: Hanne Zacho 29 p. 2: Birgit Thomsen 29 p. Gr.
B: 1: Susanne Nellemann 31 p. 2: Kirsten Sørensen 30 p.

Sidste match inden dette nummer af
Klub Nyt skal på gaden var 20. maj, hvor
der var 58 spillere – og sikke flotte scores
der kom i hus.

Den efterfølgende tirsdag var vi 41 deltagere og det var fuldt forståelig. Vejret og
banen var perfekt, hvilket også kan anes
på den flotte score.

Gr. A: 1: Birgit Thomsen 40 p. 2: Ella Tolstrup 35 p. 3:
Karen Marg. Lauridsen 33 p. 4: Martha Vestergård 33 p.
Gr. B: 1: Kirsten Sørensen 43 p. 2: Kirsten Neermark 37
p. 3: Anette Richter 35 p. 4: Gitte van Lair 35 p. Gr. C: 1:
Lisbeth Clausen 40 p.

Der er stadig en masse tirsdage, som
gerne skulle trække mange kvinder til.
Næste månedsmatch er vores populære
og vigtige Pink-cup, hvor vi håber rigtig
mange har lyst til at deltage. Overskuddet denne aften går til kræftens bekæmpelse og det er vist en sag rigtig mange
har lyst til at støtte – og hvorfor ikke
gøre det på en sjov måde. Vi kårer igen
den ”pinkeste” spiller og håber bestemt
at banen bliver meget pink at se på.
Klubben har sagt ja til, at den green-fee,
som kommer ind med gæstespillere også
vil tilfalde kræftens bekæmpelse, så tag
endelig en veninde med. Alle kvinder er
velkomne – også selv om de ikke spiller
tirsdagdamer almindeligvis.
Der vil også i år blive solgt lodder, så
husk at tage penge med og som dessert
får vi ”bryster” sponsoreret af Brøndums bageri. Det plejer at være en rigtig
festlig aften
Der er denne aften flotte præmier sponsoreret af Diners Club, Golfino, NoaNoa,
Rosendahl, Marabou og Bodum. Sponsorerne er med til at sikre, at hele det indsamlede beløb går til Kræftens bekæmpelse. Pengegaver, som der kunne være
nogle, som ønsker at skænke Kræftens
Bekæmpelse, er velkomne – kontakt en
fra udvalget. Det er nemlig sådan, at
de klubber, som samler flest penge ind,
deltager i en landsdækkende finale den
26. september 2008 i Vejle. Det kunne
jo være sjovt, hvis vi i år kunne være
med denne dag. Stadig er nye spillere
velkomne og vi håber bestemt der kommer flere nye spillere med. Meld dig på en
bold via Golfbox en almindelig tirsdag
– vi spiller ikke i faste bolde – eller meld
dig til en månedsmatch, hvor udvalget
sætter matchen, så man kommer til at
spille med andre end de, man kender
bedst. På almindelige tirsdage er det i
orden at spille fra Grøn tee og gå 9 huller.
Spiller man kun 9 huller, kan man ikke
få præmier, men jo godt blive reguleret.
Til månedsmatcher skal der spilles fra
rød tee og man kan højst få 54 tildelte
slag. En forudsætning er også, at man
har gået nogle kaninmatcher og har spilleerfaring.
Birgit Christensen
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v50

skal vi ses?

LIFE IS BETTER LIVED TOGETHER

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

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

Partner Herning
Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

HTF

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

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

www.bonusbanken.dk

HERNING GOLF KLUB
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Kaninudvalget
Så kom vi endelig i gang. Torsdag den 17.
april havde vi kaninmatch for første gang
i år. Deltagerantallet var nu begrænset
denne dag, men da vejret blev bedre,
blev der også større tilslutning til vores
matcher.
Vi fik de første 8 nye kaniner (vilde kaniner, som Peder A.G. synger) torsdag den
8. maj. Næste hold kommer den 15. maj og
så løbende fremover. Igen i år har de alle
været godt skolet fra Michael Handberg`s
Golf Academy. Husk at tage godt imod
dem når vi møder dem på banen.
Hvis du har tilmeldt dig til en kaninmatch, men er blevet forhindret, så ring
hurtigst muligt til kontoret eller til det
par, der har matchen. Navnene finder du
på golfbox tilmeldingsliste. Ikke noget
med bare at blive væk.
Vi gør endnu engang opmærksom på at
scorekortet skal være afhentet senest 15
minutter før start.
Vi har i kaninafdeling masser af glade
spillere, men vi savner markører, det vil
sige spillere med hcp. 36 og derunder.
Kan du huske, da du selv startede, at du
var glad for, at der var markører, der ville
bruge en aften på dig. Nu har du mulighed for at gøre gengæld. Så tilmeld dig på
golfbox, hvis du har en friaften.
Vi ved godt, at det nu er muligt at blive
reguleret på 9 huller indtil hcp 18,4. Men
da det drejer sig om kaninerne torsdag
aften, har vi i kaninudvalget bestemt, at
ingen markører bliver reguleret uanset
score. Brug i stedet for din energi på at
give kaninerne en positiv oplevelse med
gode råd og vejledning, så kan du brænde
banen af en anden gang.

Resultater

Den 24. april

Den 8. maj

Gruppe I: hcp. 49-54
1. Gitte Thyregod Skov 20 pt.
2. Hanne Kirkegaard 19 pt.

Gruppe II: hcp. 37-48
1. Finn Lykke 22 pt.
2. Niels Fabricius 22 pt.

Gruppe II: hcp. 37-48
1. Per Høj 23 pt.
2. Ketty Nørgaard 22 pt.
3. Pernille Grønkjær 21 pt.

Gruppe I: hcp. 49-54
1. Frank Nørgaard 26 pt.
2. Lars Ole Jespersen 23 pt.
3. Jørgen Kamp 18 pt.
Gruppe II: hcp. 36-48
1. Gitte Thyregod Skov 25 pt.
2. Cai Scheil 24 pt.
3. Githa H. Hansen 21 pt.

Nærmest flaget:
hul 3 Viggo Dahl Sørensen
2,70 m – hul 6 Frode Kirkegaard 4,60 m

Nærmest flaget:
hul 3 Leon Gregersen 13,08
m – hul 6 Hanne Kirkegaard
0,82 m

Nærmest flaget: hul 3 Jørgen
Kamp 1,79 m – hul 6 Lars Klode
1,91 m - hul 10 Lars Søndergaard 1,58 m – hul 12 ingen

Den 17. april
Gruppe I: hcp 49-54
1. Liselotte Aarenstrup 17 pt.

SUMMER IN THE CITY

VÆRDI AF SOLGLAS:

498,1.598,-

FOR ENKELTSTYRKE +/-6

Et par små formaninger
Brug de gode etiketteregler I har lært for
at afvikle spillet bedst muligt.
1. Gå hurtigt frem til bolden, tænk næste
slag mens du går.
2. Placer din bag så du kan gå den nærmeste vej til næste tee-sted.
3. Stå ikke på grenen og diskutere evnt.
uenighed.
4. Scoren skrives først ved næste tee-sted.
5. Luk hurtiggående spillere igennem.
6. osv. osv. I kender dem alle.

FOR FLERSTYRKE +/-6

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

Proﬁl Optik Wichmann · Bredgade 22 · Tlf. 97 12 20 88
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Up and coming...
Juni er jo traditionen tro en travl måned
turneringsmæssigt, og det er ikke anderledes i år, hvor der er 4 klubturneringer
på planen.

Huset emma
Dameturnering
Huset emma står bag
årets dameturnering, som i år afvikles
den 5. juni, som en gunstart fra kl. 13.00.
Vi forventer at deltagelsen slår alle rekorder, da der er bestilt både topbane og
kanonvejr.

JAI 5 – 15
Subelite
Allerede weekenden efter, søndag den 15.
juni, spilles der JAI 5-15 subelite match
for herrer. Igen i år håber vi på mange
turneringsdeltagere. De kan se frem til en
bane i top stand og det sædvanlige fine
traktement fra JAI’s side.

JBS herrematch
Igen i år skal vi hjælpe
JBS med at få eftermiddagen og ikke
mindst aftenen den 20. juni til at gå.
Udover selve turneringen er der jo forskellige spil, der skal deltages i undervejs,
og mon ikke der skal spilles et par spil
Meier. Som altid er der flotte præmier fra
JBS, og mon ikke det snart lykkes dem at

komme af med de ”3 års forbrug af rent
undertøj” som nu har været hole-in-one
præmie i flere år.

DESIGNA
snoreturnering
Denne turnering behøver

vist ingen præsentation og skulle du
endnu ikke have deltaget, så er du gået
glip af noget, og du skal derfor ikke tøve
med at få dig tilmeldt. Husk, der er kun
plads til 108 deltagere.
Hvornår den spilles – lørdag kl. 13.00 (når
branderten fra fredag er ”feset” af).

Royal Unibrew Player of the year
Vi har i skrivende stund gennemført to tællende turneringer til ranglisten og
vi må konstatere, at der er trængsel i toppen. Lotte Hyldgaard, der fører, har
vundet begge turneringer,
så hvis hun fortsætter på
den måde, så bliver det
svært at komme til, men
mon ikke hun stopper op
for at trække vejret, og
så gælder det om at være
klar til at slå til.
Se hele listen på hjemmesiden under turneringer
www.golfbox.dk

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

TJELEVEJ 28C · TJØRRING
7400 HERNING · TLF. 97 21 44 47
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Skolegade 1 – 7400 Herning
Tlf. 97 12 54 44
www.hotelcorona.dk

ADVOKATFIRMAET CLAUS KIÆR
ADVOKAT

CLAUS KIÆR
AUKTIONSLEDER
E-MAIL:

LAWCARE@MAIL.DK
FAX 9712 5381

TLF. 9712 8600
MØLLEGADE 1C
7400 HERNING

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

IF YOU CAN’T DECIDE WHICH
COLOUR YOU WANT
DON’T BLAME US

Poulsgade 20 · 7400 Herning
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Seniordamer

)NDUSTRIVEJ .ORD  q "IRK
 (ERNING

4LF  
4ILKNYTTET 2EVISOR'RUPPEN $ANMARK

WWWPARTNER REVISIONDK

Vi støtter
Herning
Golf Klub
Gør det muligt

nordea.dk

Hurra, Hurra, nu har vi endelig fået en
flot grøn golfbane med lækre velplejede
fairway og greens, efter at Karsten og
hans greenkeepere har knoklet for at vi
har en velplejet bane. Det er skønt efter at
vi hele vinteren har gået rundt i gummistøvler for ikke at blive sølet til i pløre. Vi
håber der ikke kommer de store skybrud
som vi har haft de senere år.
I år har vi samarbejde med seniorherrerne. Vi havde åbningsmatch sammen
med dem den 24. april, der var 60 herrer
og 38 damer, der mødte op og havde en
hyggelig dag med godt vejr på en flot
bane, det er skønt der møder så mange
op. Vi byder velkommen til nye og nuværende medlemmer.
Den 8. maj var det igen strålende solskinsvejr og der var der 35 seniordamer,
hvor nogle gik 9 huller, andre gik 18 huller, hvorefter vi hyggede os på terrassen.
Vi fra seniordameudvalget er glade for
at der er så mange der møder op om
torsdagen. Der er stadig plads til nye
medlemmer, som er meget velkommen til
at møde op.
Seniordamerne
Ella Tolstrup
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Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

G LF
- i korte ærmer

MATCHTURE
COSTA DEL SOL

TYRKIET

COSTA DEL SOL

MALLORCA

MALLORCA

TYRKIET

TYRKIET

TENERIFE

AZORERNE

FUERTEVENTURA

14/9 2008 kr. .................. 8.450 12/10 2008 kr. ................ 8.500
21/9 og 28/9 2008 kr. ..... 8.150 18/10 2008 kr. .................. 7.950
27/9 og 4/10 2008 kr. ..... 8.150 19/10 2008 kr. ................. 7.950

9/10 2008 kr. ..................... 7.650 2/11 2008 kr. .................... 8.450
SE KOMPLET PROGRAM PÅ www.matchtur.dk

ALLE OVENSTÅENDE MATCHTURE INKLUDERER:
Halvpension · Flytransport af golfbag · Fire runder golf
Trolley · Transport til og fra banerne · Aftergolf
Festmiddag · Dansk matchleder · Gode præmier
Dalgas Plads 16, 7400 Herning
Farvergade 4, 1463 Kbh. K
Golfafdelingen: 96 27 38 38
WWW.BRAVOGOLF.DK

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: VILLADSEN

5/10 2008 kr. ................... 7.950 26/10 2008 kr. .................. 9.550

