HERNING GOLF KLUB

Tirsdagpiger
slår et slag
for en god sag
Tirsdagspigerne har igen
i år valgt at deltage i Pink Cup.
Kræftens Bekæmpelse sponserer
præmierne, mod at tirdagspigerne
indsamler penge, som går til
forskning mod brystkræft.
Der var mange flotte præmier,
deroudover blev der solgt
solskygger og Pink Cup Lotteri.
Alt i alt blev der indsamlet
kr. 9.700. Det var meget flot.
Beløbet er sendt videre.

GULDSPONSORER:
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OPSLAGSTAVLEN
SEKRETARIATET

INFORMERER

Banekontrollen

Manglende regulering...

Banekontrollen er i fuld aktivitet. Heldigvis
har der ikke været de store episoder og tonen
mellem banekontrollen og vore medlemmer
samt gæster er fin. De har et lille suk - placer
bagmærket synlig - så banekontrollen på afstand kan se at tingene er iorden og dermed
ulejliger mindst mulig.

Mange henvender sig i sekretariatet og kan ikke forstå de ikke
er blevet reguleret i forbindelse med tirsdagsdamer, onsdagsherrer og seniorherrer/damer.
Vi kan kun påpege at det er det enkelte medlems ansvar at
scorekort bliver indleveret både når der skal reguleres ned
og når man har registreret runden som EDS.
HTN

HVOR BLIVER VORES DRIVING RANGE BOLDE AF
Allerede på dette tidlige tidspunkt af sæsonen har vi mistet mere end 2000 driving range bolde og vi aner IKKE hvor boldene er henne. Har du nogen ide om hvor de er, så kunne vi da godt finde på at udbetale en lille løsesum, der kunne føre
til fremskaffelse af blot nogle af disse »kidnappede« små stakler.... Henvendelse i Pro-shoppen.

HOLE IN ONE
Charlotte Orloff Madsen 13. maj 2005 hul 12 · Hanne Elkjær 14. juni 2005 hul 6
Lars F. Madsen 05. juni 2005 hul 6 · Villy Vra Nielsen 17. juni 2005 hul 6
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- der kom et brev
til Herning Golfklub...

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

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

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

Udkommer 1. september. Deadline for indlæg, som ønskes optaget, er 15. august.
BESTYRELSE

Vi ankommer i god tid til Herning, hvor
vi skal deltage i en match sponsoreret af
Designa. Allerede på parkeringspladsen
bliver vi budt velkommen af Ejnar Hansen fra Designa Køkkenet. Fin gestus,
dejligt når man kommer fra en anden
klub og ikke kender så mange.
Matchen er en såkaldt snorematch. Hver
spiller får udleveret en snor på _ meter.
Snoren må anvendes lige så mange gange, som spilleren har af slag. Nu skal
man pludselig tænke strategisk, ubrugte
snor/handicap godskrives ikke. Alligevel
er man ”nærig”, vil hellere ”gemme” og
strege et hul end at bruge snoren, dumt,
til sidst ender man naturligvis med at
komme ind uden at have brugt alle sine
snor/handicap.
Jeg skulle starte på hul 2. Spekulationer
om hvordan jeg fandt hullet havde jeg

heller ikke den dag, jeg blev budt velkommen af mine to søde medspillere og
guidet derud, alt i alt en dejlig start på en
god golfoplevelse.
Vi tre piger havde en rigtig hyggelig runde, og da vi kom ind fra runden ventede
der grillmad og en flaske vin/kande øl pr.
hold fra Designa Køkkenet, så alt i alt
blev vi rigtig forkælet, hvilket man også
kunne mærke alle satte pris på, stemningen var simpelthen i top hele aftenen,
hvor alle deltagere hyggede sig ud på de
små timer.
Designa og Ejnar Hansen fortjener megen ros for en sjov match og et virkelig
godt arrangement, jeg glæder mig allerede til næste år.
Trine Houman
Royal Oakz

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

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

- og der
kom endnu
en lille hilsen

Tak til Designa
Ejnar du er vor’ allerbedste ven
Ejnar skal vi lege lidt igen
Vi kommer når du kalder
Vi siger ikke nej
Til match i 2006
Tak for en god match og en dejlig dag
Designa Køkkener De ka’
»En af deltagerne«

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

Elitespillere fra Herning
Golf Klub til EM
Peter Meldgaard er af DGU udtaget til hold EM for herrer. EM spilles i England på Hillside Golfclub den 28/6 til 2/7.
Mathias Thalund er udtaget til hold EM for junior drenge. Denne turnering
spilles i Italien fra 5. til 9/7.
Cathrine Orloff Madsen er udtaget til hold EM for damer, som spilles
5-9/7 i Karlstad, Sverige.
Et STORT tillykke til alle tre spillere med dette flotte skulderklap.
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En Herning-golfer i British Open?
STEVE
SMITH

Klub-pro

Golf er efterhånden blevet den tredje største sportsgren i Danmark
hvad angår aktive udøvere, og interessen
er stadigvæk støt stigende, og Herning
Golfklub er ingen undtagelse.
Mange unge mennesker har ligeledes
valgt golfen som deres primære sport, og
vi har efterhånden i klubben et stort potentiale blandt vores bedste spillere, som
gør dem gode nok til at blande sig i toppen af den danske elite.

og proces orienteret forløb i HGK, som
man i klubben kan være stole over endelig bærer frugt.
At golf kan udøves på eliteniveau er ikke
noget nyt, men at klubben kan præsentere så mange gode spillere er nyt, og det er
en af grundene til at elitegolf i HGK har
flyttet sig enormt de sidste år, og dette
har bevirket at klubbens eliteafdeling

Herning Golfklub er også
en Sportsklub

kører på et højere niveau end tidligere.
Det skal ikke være nogen hemmelighed
at elitegolf koster penge, men med den
styrke vi efterhånden har i klubben, så er
det værd at satse på. Peter, Mathias,
samt Cathrine er alle udtaget til at spille
EM for henholdsvis herre, damer og junior, og de har ydet en stor træningsindsats for at opnå dette. Vil vi i HGK have
nogle gode ambassadører som repræsenterer klubben på bedste vis, så er vi som
klub nødt til at støtte og deltage aktivt i
at udvikle vores gode spillere til at blive
endnu bedre.
Kunne det ikke være spændende at følge
Peter Meldgaard til British Open, eller
Cathrine Orloff til Solheim Cup, dette
kunne være en kæmpe oplevelse for klubben.

Ambitionerne er høje

Peter Meldgaard, Mathias Thalund,
Søren Kjeldsen, Cathrine Orloff, og Michaela Dalsgaard, alle golfspillere som de
fleste medlemmer kender, og tit ser i vores sportsklub.
Disse spillere er et produkt af et større -

Elitespillere skabes ikke alene på golfbanen, men man er nødsaget til at have et
udvalg som skaber ideelle rammer, ideer,
samt planlægger spillerens individuelle
sæsoner med hvilke matcher der skal deltages i.

Først en ordentlig vurdering
så en ordentlig handel

DESIGN BIRK MØRK GRÅ

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

...du får det lidt bedre hos

Nybolig Midtjylland
Bredgade 11
7400 Herning
tlf. 7025 4050

..sammen med Nykredit
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trofaste caddies når herreholdet spiller
holdkampe.

Opbakning er kodeordet

Denne styregruppe har i den forgangne
vinter arbejdet stenhårdt på at udvikle et
nyt koncept i eliteafdelingen således at
der nu ligger en plan for hvordan vi i
fremtiden skal skabe gode vækst muligheder i eliten. Klubben har valgt at deltage aktivt i denne proces, da man ser golf
i HGK som ikke udelukkende kun et sted
for fritidsgolfere, men også en sportsklub
som skal være repræsenteret når der spilles store matcher i Danmark og udlandet.
Styregruppen har ligeledes været rundt i
det lokale opland for at fremlægge ideerne for mulige sponsorer, og dette er givet
en overvældende god respons. Eliteafdelingen har nu samlet et hold af sponsorer
så det giver HGK mulighed for at støtte
vores spillere endnu mere på det sportslige plan, således at de hele tiden har mulighed for at udvikle sig.

Der tænkes også på
fremtidens spillere i HGK
Kender i Bjørn, Anders, Christoffer, og
Anders.
Selvom vores nuværende spillere først lige er hoppet fra juniorstadiet, så skal
man altid være grundig forbedret til udklække nye gode spillere som kan gøre sig
glædende på diverse landshold.
Derfor har man i juniorafdelingen valgt
at etablere et træningshold som træner to
gange i ugen mod normalt en gang, dette
hold har fået betegnelsen ”boblerholdet”.
Spillerne på dette hold er nøje udvalgt af
klubbens to kompetente trænere Steve og
Jesper, som gennem deres juniortræning
gerne vil give de mest aktive, dem som
har lyst og vilje til at spille juniorgolf på
højt niveau, en chance for at gøre deres
drømme til virkelighed.

Ikke alene deltager de i mange matcher,
men de er allerede nu godt integreret i elitetruppen, og fungere i øjeblikket som

Til sidst en reklame for vores to bedst
placerede hold i danmarksturneringen,
herreholdet kan med en sejr hjemme mod
Silkeborg d. 6. august sikre sig adgang til
oprykningsspillet til første division. Damerne spiller ligeledes hjemme denne
dag og kan også spille sig frem til oprykningsspillet ved at vinde over et andet fusionshold FH Eagles fra Sønderjylland.
Så her er en kærkommen mulighed for at
se klubbens talenter, og opleve hvordan
golf spilles på eliteplan. En ting er at se
det i tv men den ægte vare er meget bedre.
Steve & Jesper
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Et billede siger mere
end mange ord...
ANDERS
JENSEN

Bunker
med 10 cm
0-2 sand

Baneudvalget
Green
tilsået med rødsvingel
og alm. hvene klippes
i en højde af 4,75 mm
med Triplex greenklipper

Vi har fået udarbejdet en planche
der fortæller hvad
vi arbejder efter.
Denne er meget mere overskuelig end
mange ord, og gengives herunder.
Svend er nu vendt tilbage efter 2 måneders sygdom. Det har være hårdt for det
øvrige greekeeperpersonlae, men nu
håber vi Svend er helt oppe på »dupperne«, og han vil prioritere højt, at vi får den
sidste finish på banen med, herunder specielt trimning m.v. af de omlagte huller.

Forgreen
klippes som tee-steder,
dvs. i 10 mms højde.

Fairway
med græsbestand af engrapgræs,
rajgræs, poa annua, hvene klippes
i 14 mms højde med cylinderklipper.

Semi-rough
i en bredde af ca. 5 meter
klippes med cylinderklipper
i en højde af 25 mm.

Rough
klippes med rotorklipper
i en højde fra 51-64 mm.
51-64 mm

Tee-stederne
tilsået med rajgræs,
engrapgræs og svingel
klippes med Triplex
Sidwinder i højden 10 mm.

25 mm
14 mm
Semi

Fairway

10 mm
Tee

4,75 mm
Green

• Blikkenslagerarbejde • Tag- og facadebeklædning •

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

• VVS til institutioner • Ventilationsanlæg • Gasinstallationer •

VVS til boligen og industrien

Service og vedligeholdelse

Rough

Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82 . Biltlf. 30 97 99 35
Fax 97 11 81 08

HERNING GOLFKLUB

KLUB NYT

7

..................................................................................................

8

KLUB NYT

HERNING GOLFKLUB

..................................................................................................

Seniorafdelingens match
mod Himmelbjergets Golf Klub
3. pr. Svend Ditlevsen....................30 point
Ole D. Jensen..........................33 point
Gruppe 37 og opefter:
1. pr. Jens Erik Friis ......................36 point
2. pr. Peter Olesen ..........................32 point
3. pr. Tage Mikkelsen ....................32 point

Nærmest hullet
på 4 par 3 baner:
Damer hul 6
Damer hul 10
Damer hul 12
Herrer hul 3
Herrer hul 6
Herrer hul 10
Herrer hul 12

THØGER
ROHDE

Seniorudvalget

Torsdag den 2. juni havde vi besøg
fra Himmelbjergets Golf Klub.
Det var et genbesøg fra vores tur sidste
år til deres klub, som har en meget
spændende bane, der er ret ny, kun 3-4 år
gammel.
Til matchen her i Herning, hvor damerne
var inviteret med, var vi 24 damer og 41
herrer.
Vejret var rimeligt, lidt regn fra starten,
men i løbet af dagen blev det opholdsvejr, og vi fik en god dag med hyggeligt
samvær.

Jytte Danielsen ..............64
Conni Fjord ..................3.27
Marie Damgaard ........5,50
Kr. Larsen ....................4,21
Jørgen Møller ..............1,53
Svend Ditlevsen ......10,45
Thorkild Breen ..........0,89

Da vores damer gerne vil spille i deres
egen række, var matchen delt op i herreog dame-rækker.

Hos damerne var der
2 rækker: Fra 0-30 og
fra 31 og opefter.
Gruppe 0-30: 31 og opefter:
1. pr. Inge Esman ............................38 point
Misse Andersen ....................31 point
2. pr. Marie Damgaard ..................37 point
Inger Vindum ........................31 point
3. pr. Mette Engelsgaard ..............26 point

Hos herrerne blev vinderne:
Gruppe 0 -24: Gruppe 25-36:
1. pr. Chris Fløe................................35 point
Jørgen Christiansen ............35 point
2. pr. Claus Dige ..............................32 point
Vagn Jørgensen ....................33 point

Herning
Holstebro
Viborg
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Fællestræning
for seniordamer

Seniorherrerne
holder sommerferie
Igennem de seneste år har seniorafdelingen gennemført matcher hver torsdag
året rundt, men regnen har været fjenden
på vores dejlige bane.
Da mange af vores medlemmer er i som-

merhus eller på andet måde holder ferie,
har vi besluttet, at der ikke i ugerne 28-29
og 30 vil blive officielle matcher på torsdage. Man er selvfølgelig velkommen til
at møde op for at spille med andre, men
vi vil ikke være til stede for at planlægge
matcher.

Nu i 4 byer, større udvalg, bedre service

Hver onsdag møder 10 seniordamer flittigt op til fællestræning.
Steve og Jesper skiftes til at have
fornøjelsen af at undervise os, og
begge trænere gør en
kanongod indsats
for at forbedre instruktion er supergod. de har godt humør og stor tålmodighed. Denne fællestræning kan anbefales! Holdet blev
overtegnet og et fredagshold oprettet.
Tak til Steve og
Jesper for en god
indsats.
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Dameben og korte bukser
BIRGIT
THOMSEN

Tirsdagsdamer

Foråret er forbi,
nu venter vi bare
på, at sommeren
starter med dejlig
solskinsvejr, så vi kan finde de korte
bukser frem, og få farve på de hvide ben.
Tirsdagsdamerne er tilmeldt Ladies Section. Der spilles over tre tirsdage, hvor
de 8 bedste scores tæller i A (slagspil) og
B (stableford) rækken. Vi dyster med andre klubber om at kvalificere os til at
spille semifinale/finale 24 og 25 september i Himmerlands Golfklub.
10. Maj: Første spilledag i Ladies Section. Omkring halvtres damer havde spillet, trods blæst, hagl og torden. Banen er
flot, så det er en fornøjelse at spille.
A-rækken:
1. Gerda Engelbredt ............................75 nt
2. Eva Backhausen ..............................78 nt
3. Karen Lauridsen ..............................78 nt.
B-rækken:
1. Merete Leidorf ..................................33 pt
2. Jonna Nielsen ....................................32 pt
3. Sonja Jensen ......................................32 pt
C-rækken:
1. Agnete Lund ......................................28 pt
Der var mange som hyggede sig i restauranten bagefter.
17. Maj: I sol og blæst spillede næsten
tres damer. Det blev til mange flotte resultater og nogle fik ny handicap. Restauranten havde igen dejlige forslag til
mad bagefter, der var rigtig mange, som
tog imod tilbuddet.
A- rækken: (slagspil)
1. Charlotte Hansen ..............................69 nt

2. Karen M. Lauridsen........................71 nt.
3. Helle Nederby ..................................71 nt.
4. Lissi Bank Lassen ..........................74 nt.
B-rækken: (stableford)
1. Nanna B. Pagh ..................................42 pt
2. Ulla Ørum-Petersen ........................38 pt
3. Lis Trankjær......................................35 pt
4. Anne G.Sørensen ..............................34 pt
5. Frida Nielsen......................................34 pt
6. Merete Leidorf ..................................34 pt
7. Ellen Jensen........................................33 pt
C-rækken:
1. Anne Mette Laursen........................36 pt
24. Maj: Anden spilledag i Ladies Section, og igen kunne vi se, at rigtig mange
spillede på vores flotte bane. I dag var
hul 16 åben, i sin fulde længde, den har
været kortet af p.g.a. reparation. Vi glæder os til at spille alle huller i normal
længde, om ikke så længe.
Der kommer stadigvæk nye spillere til,
også helt unge spillere, det er vi meget
glade for, det er dejligt med en blandet
flok. Et stort velkommen til jer alle, vi
håber, at i hurtig falder godt til, og føler
som os andre, at det er et godt samlingssted, hvor vi kan hygge os sammen, både

på og udenfor banen.
A- rækken:
1. Eva Bachhausen 71 nt
2. Birgit Thomsen ................................72 nt
3. Birgit Mærkedal................................73 nt
B-rækken:
1. Brita Jørgensen..................................35 pt
2. Merete Leidorf ..................................35 pt
3. Sonja Jensen ......................................35 pt
4. Ella Tolstrup......................................34 pt
5. Magny Madsen ................................34 pt
C- rækken:
1. Birgitte Østergaard
31. maj: Tredie og sidste spillerunde i Ladies Section. Vejret var os ikke venlig
stemt, nogle måtte have regntøjet på. Alligevel kom der mange flotte resultater frem,
og de tæller godt i L.S. konkurrencen.
Vi har fået en melding – efter anden
spillerunde. A-rækken ligger som nr.4
og B-rækken som nr.6, vi krydser fingre for, at den sidste fine runde er nok til,
at begge rækker kommer med med til finalen. Alle A og B spillere, kan i så fald
tilmelde sig, det vil vi gerne opfordre jer
til – herom mere, når vi kender slutresultatet.

HERNING GOLFKLUB
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A rækken:
1. Hanne Elkjær ....................................68 nt
2. Lissi B. Lassen ..................................69 nt
3. Birgit Thomsen ................................70 nt
B-rækken:
1. Rita Olesen ........................................36 pt
2. Connie Fjord ......................................36 pt
3. Brita Jørgensen..................................36 pt
4. Ella Tolstrup......................................35 pt
C-rækken:
1. Anne Mette Laursen........................25 pt
7. Juni: Månedsmatch: Pink Cup
Vi har igen i år valgt at deltage i denne
match. Kræftens Bekæmpelse sponserer
præmierne, mod at tirsdagspigerne indsamler penge , som går til forskning mod
brystkræft. Der var mange flotte præmier, derudover blev der solgt solskygger
og Pink Cup Lotteri. Alt i alt blev der indsamlet kr. 9.700. Det var meget flot. Beløbet er sendt videre.
Tillykke til vinderne i A og B rækken, vi
håber, at i kommer videre til finalen 23.
september i Fåborg Golfklub.
Vi siger også tak til Restauranten, for
den dejlige mad ”indbagt kylling” med
salat + kaffe, som vi fik til den meget favorable pris. Også en tak til Bavinchi,

Sjællandsgade, som sponserede nogle
lækre ”brystkager” til kaffen.
Vejret var flot, en dejlig bane, som toogtres
piger kunne glæde sig over. Alle skulle
spille stableford ( i to rækker ), det tror jeg,
at mange syntes, var rart at prøve igen, efter en hel måneds slagspil i A-rækken.
Vi fik også til dagens match besøg af journalist Michel Søvsø, fra Herning Folkeblad,
som skrev en artikel om tirsdagsdamerne.
Vi siger mange tak for det fine indslag, det
er dejligt, at der vises interesse for damerne.
Vinderne i A-rækken:
1. Rita Olesen ........................................38 pt
2. Lene Bang ..........................................33 pt
3. Rita Facius..........................................33 pt
Vinderne i B-rækken:
1. Nanna B. Pagh ..................................40 pt
2. Merete Leidorf ..................................33 pt
3. Ella Tolstrup......................................33 pt
Nærmest flaget: Sponsor: Hos Lis
Hul 3.
Gerda Engelbredt
Hul 6.
Støt HGK’s
Kirsten Pilgaard
Hul 10.
Annie Jensen
Hul 12.
Annie Jensen

Længste Drive:
A-rækken: ....................................Lene Bang
B-rækken: ............................Nanna B. Pagh
Dame/Herrematch 27. maj blev desværre aflyst p.g.a. manglende tilslutning.
Vi håber, at den bliver taget på programmet til næste år igen.
Kommende matcher: Bykamp mod
Holstebro (hjemmebane) tirsdag 14 juni.
Udflugt til Trehøje Golfklub tirsdag den
21 juni. Veninde/månedsmatch tirsdag 2
august. Hvis ikke du allerede har truffet aftale med en veninde, så gør det nu. Hvis ikke man kan/vil have en veninde med, skal
du blot skrive dig på listen alligevel, så finder vi en, som du kan spille med. Udvalget
siger tak for 1. halvleg, det har været rigtig
dejlig, at se så mange friske piger slutte op
om de mange arrangementer der har
været. 2. halvleg starter 26 juli. Vi håber, at
i alle får en dejlig og solrig sommerferie.

sponsorer - de støtter os
Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

KO B R A
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Solen kom til Designa match
Lørdag den 11. juni dannede rammen
om Designa Classic snorematch. Vejret
var med os og mange havde fundet
sommertøjet frem. Selve dagen startede ikke alt for godt, men som vi nærmede os starttidspunktet kl. 13. brød
solen mere og mere igennem.
Mange mødte lidt spændt frem. Hvordan skulle dette spilles? Hvad må snoren bruges til? Ja, spørgsmål var det
mange af, men alle blev informeret og
den spændende og sociale match kunne skydes i gang.
Alle havde deres normale antal slag på
banen derudover kunne de ”gratis” benytte en snor af _ meters længde lige
så mange gange, som de havde slag på
banen. Snoren kunne bruges overalt indenfor banens afgrænsninger. Snoren
blev brugt flittigt og som det fremgår
af resultatlisten blev det en dag med
meget høje scores (desværre- for nogen

– uden regulering). Det gav en masse
god snak og hele matchen blev afviklet
i en særdeles hyggelig atmosfære.
Efterfølgende havde Marguarita tændt
op i grillen. Der blev grillet bøffer og
pølser i en uendelighed. Desuden var
der masser af salat og andet tilbehør.
Sponsor placerede så nogle flasker vin
på bordene og i løbet af kort tid var
stemningen helt i top. Det blev for
mange en lang og rigtig god dag. Ja,
endda for de der skulle deltage i JAI
matchen blev det sent - så næste dags
36 huller må have været hårdt. Ikke
mindst sponsoren Designa var stærkt
medvirkende hertil. Designa (v/Ejnar
Hansen) gav heldigvis tilsagn om at
være sponsor på matchen i 2006. Vi ser
allerede nu frem til dagen.
Tak til køkkenet for rigtig god mad –
tak til mine hjælpere Lone og Esther i
matchledelsen.

Men lidt malurt skal der dryppes i
bægeret. Hvorfor var vi kun 41 deltager til denne spændende match? I matchudvalget har vi år – med månedsmatchen - forsøgt at lave en række
spændende matcher, der fremmer det
sociale liv i klubben. Hvad er galt?
Er vi ikke rigtig dus med tilmeldingsformen via nettet? Skal vi sideløbende
have tilmelding på opslagstavlen? Eller hvad er galt. Giv venligst dit besyv
med – lad os høre fra dig.
Jørgen Simonsen

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

M
M I C H A
FORÅR

2005

NÆRMESTE FORHANDLER
OPLYSES PÅ TLF. 96 29 43 00
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Nordvestjysk seniormatch
Torsdag den 16. juni var Herning vært
for Nordvestjysk seniormatch. Matchen
er en turnering mellem klubberne Viborg, Holstebro, Dejbjerg, Lemvig, Nordvestjysk og Herning.
Det er en meget populær match, der samler fuldt hus fra alle klubber. Der kan
være 120 deltagere i matchen og hver
klub kan møde med 20 deltagere. I alle
klubberne er der lange ventelister, men
der er kun plads til i alt 120.
Dagen startede med lidt regn fra morgenen, men det blev hurtigt dejligt vejr, og

banen var god, selvom vi skulle spille hul
13 og 16, som par 3 og 4 – mange af de
fremmede spillere syntes nok at Hernings bane er lidt svær, visse steder kunne det også være svært at komme ud af
roughen.
Efter matchen var vi samlet til en dejlig
og veltillavet frokost, og med 120 deltagere var der stoppet i restauranten, men
restauratørerne klarede det fint.
Der var enkelte flotte resultater, så der
var nogle, som skulle have reguleret deres handicap, men ellers var de flestes re-

sultater mellem 20 og 30 point.
Ved matchen spilles der om et klubresultat. De 2 bedste scorer fra hver række –
A.B. C - tæller. Denne gang var det Herning, der vandt matchen, hvad der aldrig
før er sket.
Resultaterne blev:
Herning ............................................215 point
Viborg ..............................................207 point
NVJ ....................................................193 point
Dejbjerg............................................190 point
Holstebro..........................................167 point
Lemvig..............................................162 point

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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Herning-eliten med i toppen
JAN
KJELDSEN

Eliteudvalget

”Danmarks flotteste damehold” ja
sådan kaldes holdet, og da jeg kun
har mødt ganske få damehold i dan-

marksturneringen, er det ikke helt ved siden af – en ting er dog ganske vist, og det
er et faktum at holdet fører 1. division vest.
Efter 1. spillerunde lå holdet i toppen
med 4 points for 2 kampe, og efter 2. spillerunde liggere de fortsat i toppen – nu
med 8 points. 2. spillerunde indeholdt 2
hjemmekampe for damerne og 1 hjemmekamp for herrerne, men desværre lykkedes det ikke for Aarhus at samle et hold

ELITESPONSORER

JN Greb

MIDTSKROT
Hammerum

til lørdagens holdkamp. Udeholdet blev
dømt som taber med
9 - 0 . Den efterfølgende holdkamp blev
afviklet, og modstanderen var Esbjerg.
Et hold som Herning tidligere har mødt
med gode resultater – i den tidligere
kamp i denne sæson blev det til en sejr på
7 – 2. Herning holdet var godt rustet til
weekendens holdkampe, og da lørdagens
kamp ikke blev spillet, var spillerne meget opsatte søndagens kamp. Og der var
da heller ikke megen tvivl om resultatet –
måske en anelse på et tidspunkt og sejrens størrelse – men som holdkampen
skred frem, viste det sig hurtigt at det
kun var et spørgsmål om sejrens størrelse. Minsandten og lørdagens resultat 9-0
ikke blev gentaget – rigtig flot klaret af
damerne.
Der resterer nu kun 2 kampe, som afvikles den 6.+7. august mod Sønderjyske
Eagles. Det er sikkert også det eneste
hold der kan true herningholdet – Sønderjyske Eagles har kun tabt en kamp i
år, hvilket mærkværdigvis var mod Aarhus! Utvivlsom et par meget spændende
holdkampe den 6. august i Herning og
den 7. august på Sønderjyske Eagles
hjemmebane. Blot en sejr eller 2 uafgjorte er nok til at vinde rækken, og dermed
kvalificeret til at spille om oprykning til
Elitedivisionen.
Det ville være naturligt at bringe et holdbillede – det må vente til en senere lejlighed – vi er sikkert mange der glæder os
til dette. Rygtet vil vide, der måske udsendes en plakat med næste blad?

HERNING GOLFKLUB
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Den 7. august afvikler herreholdet ligeledes en særdeles vigtig hjemmekamp. Ligesom dameholdet havde herreholdet ikke sat points til inden 2. spillerunde, og
efter 2. spillerunde har holdet fortsat ikke
tabt en holdkamp i år.

Nøglekampe for
både damer og herre
7. august - kom og kik!
Det blev til en stor sejr på hjemmebane i
lørdagens match mod Odder – efter de 3
foursome var der dog ikke noget der tydede på storsejr. 2 vundet og en tabt – resultat ved middagspausen var 4-2, men
derefter var det meget ensidigt – Herning
vandt alle singlerne mere eller mindre
overbevisende – slutresultatet 16 – 2 .
Her slår Hans Martin Ærthøj mod green
på hul 18 i foursome med Søren Kjeldsen.
Matchen blev dog først vundet efter hul 1
– på grund af beskaffenheden på hul
16, blev hul 1 spillet 2 gange.

Mellem bags skimtes Hernings Thomas
Bjørn – Bjørn – som gik caddie for Jesper
Kjeldsen. Et job han klarede med bravur
– og sikkert medvirkende til holdet sejr.
Bjørn er et af klubben store talenter i juniorafdelingen, og flere af dem går caddien for elitespillerne, for at ”snuse” lidt til
stemningen og lære lidt om holdkampe.
På forhånd var holdet fra Silkeborg det
hold som kunne blive vanskelig at slå,
derfor var udekampen i Silkeborg en
slags nøglekamp. Taktikken var naturligvis at få så mange point som muligt
med hjem, således hjemmekampen ”bare” skal vindes med en bedre score, for at
blive endelig vinder af rækken.
De 3 foursome bragte ingen afklaring,
idet en match blev vundet, en blev spillet
lige og en match blev tabt. Pausestilling
3 -3. De 6 singler bragte ej heller nogen
afklaring, da det blev til 3 sejre og 3 nederlag. Et slutresultat på 9-9.
Herefter er stillingen efter 2. spillerunde en
fortsat føring til Herning holdet med 7 points – 1 mere end Silkeborg på 2. pladsen.

Vi vil herigennem opfordre så mange
medlemmer som muligt at kigge ud på
golfbanen den 6. august og følge de to
spændende holdkampe – der betyder faktisk en hel del at mærke opbakningen fra
klubbens medlemmer, og der er ganske
flot golf at kigge på.

Fornemt trænerbesøg
i Herning Golfklub
Fredag den 1. og lørdag den 2. juli får
klubben besøg af den kendte amerikanske golftræner Gregor Jamieson. Han
kommer fra Orlando i Florida, og har
haft mange kendte golfspillere under behandling – bl. a. Maarten Lafeber, Ernie
Els, Colin Montgomerie, Thomas Bjørn,
Steen Tinning, Anders Hansen, Mads Vibe-Hastrup, Iben Tinning samt Peter
Meldgaard (Herning Golf Klub).
Om fredagen møder cirka 70 dansk
trænere til et større heldagsarrangement,
og om lørdagen er der trænings-lektioner
for flere af landets bedste amatører.
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Vindere af JAI 5-15 sub-elite

Birdie, Eagle, Albatros..!
Hos os handler det om løver
Kig ind i “løvens hule” og få
en prøvetur i Danmarks mest solgte
bilmærke. For 6. år i træk!

Uanset hvilken model du vælger,
kan du være sikker på at driftssikkerhed, økonomi og køreglæde
går op i en højere enhed.
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Er det iorden, jeg dropper her?
BO
BACKHAUSEN

Regelspalten

På hul 18 har vi
fået en ny sø.
I øjeblikket er der
en symfoni af pæle
om-kring søen.
Som det eneste sted på banen kan vi her

se 3 pæle side om side – en gul, en rød og
en blå med sort top.
Lad os se på, hvor dan droppereglerne er
med så mange pæle.
Som altid når der skal droppes,
er det vigtigt først at bestemme det sted, hvor bolden sidst passerede områdets grænse.
Det være sig en
vandhazard eller
et område med
”ground under
repair”. Hvis din
bold sidste gang passerer vandhazardens grænse,
der hvor der står gule pæle, skal du fra
det punkt sigte mod flaget og gå lige tilbage. Du kan evt. også slå en ny bold fra det
sted, hvor du oprindelig slog i hazarden.
Hvis din bold sidst passerede hazardens
grænse i det område, hvor der er røde pæle, har du de samme droppemuligheder
som ovenfor. Derudover må du også
droppe ud til siden indenfor 2 køllelængder fra det sted, hvor bolden sidst krydsede hazardens grænse.

Når man dropper, må man aldrig droppe
nærmere flaget.
Når man dropper fra en hazard, skal man
droppe til et sted på banen, der ikke er en
hazard og ikke er en green. Du kan altså
godt være tvunget til at droppe i
område med blå pæle. I dette
tilfælde i området 1. Hvis
de blå pæle har blå
top, er der spilleforbud i området, og du skal
så finde ud
af, hvordan du
så kommer videre.
Man finder
”det nærmeste
sted for lempelse”. Dvs. du finder det
sted, hvor du hverken i din stance eller i
området for dit sving vil være generet.
Fra dette sted må du droppe bolden indenfor 1 køllelængde. ( ved 2 på figur 3)
Droppet ved 1 koster 1 strafslag, mens
drop-pet ved 2 er uden straf.

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

Hotel Corona
Skolegade 1 . 7400 Herning . Tlf. 97 12 54 44 . Fax 97 21 04 37
eside:
Hjemm orona.dk
lc
te
o
.h
www
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Hvis du ikke kan finde din bold i ”ground
under repair”, får du lempelse ved at bestemme det sted, hvor bolden sidst forsvandt ind i området. Man anser den tabte bold for at ligge på dette sted (ved
krydset på fig. 4). Derefter kan du tage
lempelse som ovenfor
Jeg hører tit en spiller spørge sin markør:
”er det i orden jeg dropper her?” Det er
for mig at se et overflødigt spørgsmål, der
kun tjener til at bede markøren om et bedre drop, end man egentlig er berettiget til.
Hvis man ved, hvor bolden sidst har pas-

seret hazardens grænse (og det er jo en
betingelse for overhovedet at få lempelse
fra hazarden), ja, så er der kun de 2-3 rigtige steder at droppe, som reglerne giver
dig ret til.
Spørgsmålet til markøren skal altså være.
”Er vi enige om, at min bold sidst passerede hazardens grænse her?”. Derefter
kan du selv foretage det korrekte drop.
Jeg har skrevet denne regelspalte uden en
eneste reference til regelbogen. Øv dig i
at bruge bogen ved at finde de paragraffer, der passer til denne regelspalte!

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

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

www.almbrand.dk

Alm. sund fornuft
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ADVOKATFIRMAET

CLAUS KIÆR

ADVOKAT

CLAUS KIÆR
AUKTIONSLEDER

TLF. 9712 8600
FAX 9712 5381

1
BREDGADE 6
7400 HERNING

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

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

HERNING GOLFKLUB
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Kaninnyt og et par formaninger
KNUD
PILGAARD

Kaninudvalget

Nu står ferien for
døren og vi har i
de sidste 3 måneder spillet kaninmatch hver torsdag med stigende deltagerantal. I starten var vi ”kun” ca. 40
spillere, men i de sidste matcher har antallet været oppe på ca. 70 spillere. Det er
dejligt med så stor deltagelse, men da vi
har manglet markører, har det givet problemer med at nogle runder har taget for
lang tid. 9 huller må højst tage 21/2 time.
De nye kaniner vi har modtaget fra begynderudvalget har været godt skolet. Flere af
dem scorer så godt på de 3 obligatoriske
matcher, at de går så langt ned i handicap,
at de søger nye udfordringer, og ikke kommer mere til kaninmatch. Når vi møder dem
på banen, så husk at tage godt imod dem.

Endnu engang gør vi opmærksom på, at
du kan spille med i kaninmatcher, så
lang tid du har over 36 tildelte slag. Når
du kommer under 36 tildelte slag, er du
mere end velkommen som markør.

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 greenen og diskutere
evnt. uenighed.
4. Scoren skrives først ved næste
tee-sted.
5. Luk hurtiggående spillere igennem.
6. osv. osv. I kender dem alle.
Som tidligere nævnt holder vi ferie i juli
måned, men er på banen igen torsdag
den 4. august. Vi gør allerede nu opmærksom på, at i september måned starter vi kl. 17.00. Mødetid senest kl. 16.45.

Vores afslutningsmatch er lørdag 24.
september, så vi vil anbefale alle at holde
kalenderen fri til en fantastisk match og
fest. Vi vil sætte alle kræfter ind på, at
det skal blive en god fest og kan røbe at
der vil være mange præmier, så glæd jer.
Til slut vil vi ønske jer alle en god sommer, med masser af gode golfoplevelser.

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

www.bonusbanken.dk

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

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

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

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: VILLADSEN

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

