HERNING GOLF KLUB

47 pink
ladies
indsamlede
11.000
kroner
Det sjoveste denne aften var
måske nok kåringen af ”den
pinkeste lady”. Sikken fantasi
der var lagt for dagen, så det
var en flok ”pinke” kvinder, der
gik på banen denne aften – og
selv det inderste tøj, var pink
hos vinderen, som blev Inger
Christiansen.
Læs artiklen på side 12 og 13.
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OPSLAGSTAVLEN
S E K R E TA R I AT E T I N F O R M E R E R

Bagmærker
Bagmærker skal bæres synligt som et bevis på, at man er medlem, og at kontingentet er betalt. Derfor undrer det os meget, at
vi stadig har uafhentede bagmærker liggende.

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

Hole-in-One
Vi har fået ny sponsor til Hole-in-One, som til alle, der
laver det perfekte slag eller bare er ualmindeligt heldige,
giver en meget god flaske cognac (juniorer kan bytte denne
flaske til noget for dem sjovere).
Reglerne siger, at den der laver Hole-in-One (reglerne er
hængt op ved flasken i klubhuset) skal aflevere sin bold
og et underskrevet scorekort, hvorefter man i præmie får
udleveret en flaske cognac i restauranten.
Etiketten siger, at man inviterer alle i klubhuset på en
genstand og hvis én flaske ikke er tilstrækkeligt, må man
selv betale.
Alle medlemmer af en dansk golfklub, der i løbet af
sæsonen laver Hole-in-One, præmieres med et diplom og
et læderbagmærke fra Nykredit. Sekretariatet sørger for
indberetning til DGU.
Vi har endnu ikke haft Hole-in-One i Herning Golf Klub i
denne sæson.

Golf Restauranten
tilbyder
Hele juli måned

Lækker frokostplatte +
1/2 ltr. fadøl
Kun

98,-

Æg med rejer, fiskefilet med citron,
skinke med italiensk salat, ost og kiks, brød og smør.
Vi glæder os til at forkæle dig
i Golfklubbens Restaurant

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

Turneringsudvalget
Sponsordag 2007
I år har vi i Herning Golf Klub planlagt vores sponsordag til
fredag den 31. august.
Programmet for dagen vil i store træk se således ud:
08.00 – 09.30
Morgenmad og afgang til starthul
09.30 – 14.30
Turnering (type overvejes)
14.30 – 15.30
Frokost og præmieoverrækkelse
15.30 – 17.00
Foredrag ”Opbygning af et vinderteam”
med Ulrik Wilbek, der fra den 1. juni 2005 har været træner for
det danske herre-landshold i håndbold.
Alle sponsorer vil inden ferien modtage information om dagen
og vi håber, at man allerede nu vil reservere dagen.
Som en lille påskønnelse af det store frivillige arbejde, der ydes
i Herning Golf Klub vil vi også give alle udvalgsmedlemmer
mulighed for at deltage i turnering og arrangement, så skulle
der være udvalg, der har planlagt ”et eller andet” denne dag, så
skulle der være tid nok til at flytte det.
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Mange gode idéer...
HANS
BUNDGAARD

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

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

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

Udkommer primo september
Deadline for materialer er 20. august
BESTYRELSE

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

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

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

Formanden

I skrivende stund
er det snart midsommer, og inden
længe er den første
sommermåned gået. Indtil videre har det
vejrmæssigt været en rigtig god sæson,
hvor vi er blevet forskånet for store
vandproblemer på banen. For tiden har
vi en meget god og fantastisk flot bane
efter min mening.
Vandproblemerne arbejdes der med at
minimere. Herning Kommunes tekniske
forvaltning har i foråret foretaget nogle
undersøgelser af jordarealerne omkring
banen og fundet at en omlægning af
åen i en kanal langs motorvejen vil være
mulig. Derved kan man undgå at åen ved
højvande oversvømmer store dele af golfbanen. Derfor har vi nu rettet henvendelse til byrådet, med ønsket om at der kan
findes penge til at løse opgaven. Vi håber
og tror på at det vil lykkes. I forhold til
omkostningerne ved at anlægge en ny
bane et andet sted ved Herning, er det
småpenge der skal til for at sikre at vores
nuværende bane kan fungere på lige fod
med andre baner, også når det har regnet
meget. Skulle golfbanen ad åre blive flyttet til et andet område ved Herning er en
investering i omlægningen af åen ikke
spildt, for hvis Herning Kommune senere
skal bruge arealet til boligbyggeri eller
andet er en omlægning nødvendig under
alle omstændigheder.
Alle klubbens medlemmer var inviteret

til en drømmedag lørdag den 16. juni i
klubhuset. Her kunne medlemmerne få
mulighed for at komme med ideer til i
hvilken retning de mener klubben skal
udvikle sig. Desværre benyttede kun en
snes personer sig af muligheden. Fra
bestyrelsens side havde vi gerne set at
mange flere var mødt op med gode ideer.

Golf var alligevel svært at spille den dag,
da det regnede det meste af tiden - en omgang vand som dog var meget tiltrængt
for banen. Fra de fremmødte kom der
mange gode ideer, som bestyrelsen kan
arbejde videre med. Derfor en stor tak til
jer at I ville ofre nogle timer til fordel for
klubbens fremtid.
Vi må jo ikke glemme at det er en klub
og ikke en kommerciel forretning vi er
medlem af, hvorfor vi alle må og bør gøre
vores til at få den til at fungere optimalt
og til fælles glæde.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne ønske alle klubbens medlemmer en fortsat
rigtig god sommer og dermed også god
golfsæson.
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Livet som begynder er ikke altid nemt!

MICHAEL
HANDBERG

Begynderudvalg

Som nybegynder i
en golfklub af Hernings størrelse er
det ikke altid nemt
at gøre alt korrekt
i den første tid, der er faktisk en del ting
der skal huskes, ikke bare golfteknisk
men så sandelig også en hel masse andre
praktiske ting. Derfor er det også rart
at vide at klubbens øvrige medlemmer
står klar med råd og vejledning på den
fede (konstruktive) måde. Alligevel sker
det desværre også at vi får lidt kedelige tilbagemeldinger fra nybegynderne,
hvor medlemmer af klubben efter min
mening ikke har udvist den nødvendige
fleksibilitet over for nye medlemmer af
vores klub.
Golf er jo egentlig for langt de fleste af
os tænkt som en hobby, alligevel ser man
ofte normalt begavede folk opføre sig på
en mildest talt ubegavet måde så snart
de når parkeringspladsen på en golfbane.
Beskeder bliver ofte leveret i en tone man

ikke engang vil anvende over for sin
hund. Som helt ny i klubben kan det godt
virke ret voldsomt at få læst og påskrevet
af et medlem som har spillet længe nok
til at udvikle denne ubegavede måde at
kommunikere på.
Ofte er det på klubbens Pitch and Put
bane (blandt venner kaldet øvebanen eller
par 3 banen) venlige medlemmer forsøger
at lære de nye denne golf-agtige måde at
samtale på. Sjovt nok er det næsten altid
når parkbanen er lukket og de agtværdige medlemmer ser sig nødsaget til at
søge tilflugt til disse ydmyge huller. For
øvrigt er det også en Pay and Play bane
hvilket betyder at man kan gå lige fra
gaden uden at vide en klaphat om golf.
Heldigvis sker det engang i mellem at det
der skulle være en overhaling af et nyt
medlem ender med en elegant returnering
- som denne lille episode fortæller. Et par
af vore gæve piger fra hold 2 var ude og
træne (ja, det opfordrer vi dem faktisk til
i begynderudvalget) på hul 3 var de tæt
på at blive ramt af en bold - sendt af sted
af en golfer der har spillet så længe at
man nu er fritaget for at råbe Fore (de er
vist også fritaget for at rive i bunker og

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

rette nedslagsmærker op) - da de kiggede
op kunne de se en meget elegant herre
skridte hurtigt hen mod dem. I deres
store naivitet troede de faktisk han ville
undskylde - men det var langt fra tilfældet, næ tværtimod ville han lige fortælle
at han mente de spillede alt for langsomt
og om de nu også var sikre på at de måtte
gå der. Frisk og frejdigt svarede de: ”Næ
vi er helt nye og lige startet for en uge
siden” og til min store fryd tilføjede de ”er
du også ny - så skævt som du slår”.
Selv om jeg godt ved at ens golfspil er det
vigtigste i verden så prøv at aflevere dit
budskab på en måde som tjener dig og
klubben til ære.

Grønne teesteder
Indførelsen af grønne teesteder gør det
lettere for begyndere at følge spiltempoet
på banen, vi har derfor fra begynderudvalgets side indstillet til bestyrelsen
at de lidt komplicerede regler omkring
banetilladelse slettes således at begynderne slipper for at skulle huske på dem
også. Vi håber selvfølgelig at dette ønske
efterkommes.
Fortsat held og lykke med golfen.

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

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

www.sapa.as

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

Århus
Bredskifte Allé 11
8210 Århus V
Tlf. 86 10 18 55
Fax 86 10 18 25

HERNING GOLF KLUB
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STEVE’s SOMMER GOLF SKOLE
3 DAGES SOMMER
GOLF-SKOLE

SOMMER-TILBUD
i JULI MÅNED
PING KØLLER

uge 27 - 28 - 29 - 30
hver dag kl. 10.00 -11.45
Dag 1: Det lange spil med video
Dag 2: Det korte spil med video
Dag 3: Putting m. video & SAM-putteanalyse

PRIS PR. PERSON KR. 500,(max. 4 deltagere på hvert hold)

-20%

som gives på et
bonusbevis, til køb
i shoppen inden 30/9
(Kun lagervarer)

FIVE
POLO
2 STK.

299

www. steve-golfakademi.dk
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94 seniorer til match
JØRN
BALLISAGER

Seniorherrer

Torsdag d. 14.
juni var der fællesmatch mellem
vores dame- og
herreafdeling og da der var besøg fra
Himmelbjerg Golf Clubs seniorafdeling,
kom vi op på det store antal tilmeldte.
Matchen blev afviklet i dejligt vejr og
på en velplejet bane, der var klippet ”helt
ned”, så alle kunne finde deres bold, når
blot man holdt sig fri af roughen.
Der var mange gode matchresultater og
de fleste præmier blev i Herning.

Vi vil senere tage stilling til, om vi næste
år skal på genbesøg i Himmelbjergs Golf
Clubs bane.

Næste fællesmatch
Vores næste fællesmatch for dame-herrerafd. er torsdag d. 9. august, hvor vi skal

på udflugt til Varde Golfklub.

Tilmelding på golfbox
Vi har i vores afdeling arbejdet meget for
at få folk til at tilmelde sig til matcher/
turneringer på golfbox. Det gå rigtig fint.
Nu skal vi have de sidste med, så kan

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

3ODWDQYHM± '.+HUQLQJ
7HOHIRQ
ZZZNWYYVGN

Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82

HERNING GOLF KLUB
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vi anvende golfbox ved udskrivning af
startlister, ændring i handicap op/ned
og kontrol af, hvor mange gange man har
deltaget, hvor Falk Lauritsen og Vestjysk
BANK er vores sponsorer. Har man deltaget 9 ud af de 12 gange får man sit navn på
listen uanset om man er præmiemodtager.
For at få de sidste med til tilmelding
på golfbox, bringes her en vejledning i,
hvordan man tilmelder sig enten hjemmefra eller på standeren i klubhuset. Står
du ved standeren i klubhuset og ikke kan
få det til at virke, så søg hjælp hos en af
de mere rutinerede eller mød op en halv
time før teeoff.

Rette e-mail
Vi har nu 93 i vores ”arkiv”. Har du fået
computer for nylig eller har ændret din
e-mail, så gå ind på din side i golfbox og
ret i din profil. Så modtager du også vores
månedshilsen.

Tilmelding på golfbox
Der ophænges ikke tilmeldingslister
på opslagstavlen til vore alm. torsdagsmatcher/turneringer. Benyt golfbox.
Du gør følgende hjemmefra
på din computer:
Login på golfbox (www.golfbox.dk)
Klik på kalender oppe til venstre
Find rækken med senior-herrers torsdagsturnering
Åben denne evnt ved at gå helt ud
til højre.
Tilmeld ved at markere ”Tilmeld” .
Får nu mulighed for at komme med
nogle bemærkninger.
Tryk tilmeld igen.

Tilmelding til match/turnering
på stander i klubben:
Træk dit DGU- kort igennem.
Indtast pinkode, som passer til dette
kort (har du glemt denne, så kan du få
lavet en ny pinkode om på 22 sek. ved
at gå ind til Jørgen M. el. Jørgen FJ.)
Tryk på ”Turnering”.
Find din aktuelle turnering( seniorturnering torsdag d.)
Tryk ”Tilmeld”.
Tryk derefter ”Tilmeld ” igen.
Bemærk: Tilmelding på golfbox slutter onsdag kl. 24.00.
Du får besked på golfbox om, at du er
tilmeldt til denne turnering.
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Grønne teesteder - en god beslutning...
KNUD
PILGAARD

Kaninudvalget

Vi har nu i skrivende stund spillet
5 matcher fra de
grønne teesteder.
Resultaterne viser, at det var en god
beslutning at lave de nye teesteder. Der
har også været en del positive tilkendegivelser. Efter at det er blevet varmere, er

deltagerantallet til vores matcher blevet
større, hvilket kun er meget positivt.
De nye kaniner vi har modtaget fra begynderudvalget, har som sædvanligt
været godt skolet. Mange af dem ser vi
desværre kun til de 3 obligatoriske matcher. Da er de allerede gået så langt ned i
handicap, at de søger nye udfordringer.
Du er altid velkommen til vore matcher.
Har du et hcp. på 36 og derunder, og har
lidt erfaring, så går du med som markør,
og med hcp. fra 37 og opefter spiller du
med som kanin.

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 teested.
3. Stå ikke på greenen og diskutere evnt.
uenighed.
4. Scoren skrives først ved næste teested.
5. Luk hurtiggående spillere igennem.
6. osv. osv. I kender dem alle.
Den 7. juni havde vi igen besøg af Jørgen Munk Poulsen, som gav en grundig
orientering om forskellige problemer på
vores bane. Det er aftalt at Jørgen kommer igen i august og september.
Der er ingen matcher i juli måned. Første match efter ferien er torsdag den 2.
august.

Et boliglån
med stort

Ella Toulstrup og Per Høj - vindere af
kaninafslutningen 2006.

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

Vi gør allerede nu opmærksom på at i
september starter vi kl. 1700, mødetid er
derfor senest kl. 1645.
Kaninafslutningen er lørdag den 22. september, så vi vil anbefale, at man allerede
nu reserverer denne dag til golf klubbens
bedste afslutningsfest.
Til slut vil vi ønske jer alle en god sommer, med masser af gode golfoplevelser.

Resultater
Torsdag den 24. maj
Gruppe I: hcp. 49 – 54
1 Jane Bøndergaard ...............................29 pt.
2 Michael Henriksen .............................28 pt.

HERNING GOLF KLUB
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Janne Bøndergaard, Margit
Buskbjerg og
Malene Sand
efter en 9.
hullers kanin
match.

3 Jens-Ole Bondrup ...............................26 pt.
4 Rikke Lyse Hansen ............................24 pt.
Gruppe II: hcp. 37 – 48
1 Laila Jespersen ....................................24 pt.
2 Erik Mikkelsen ....................................22 pt.
3 Tommy Bo Jensen ..............................21 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 ingen – Hul 6
Susanne Lodahl 0,00 m – Hul 10 Kurt
Odgaard 1,39 m – Hul 12 Leif Voetmann
2,49 m. Alle i 2 slag.

Torsdag den 31. maj
Gruppe I: hcp. 49 – 54
1 Andy Wilhem ......................................31 pt.
2 Leif Voetmann ....................................29 pt.
3 Ketty Nørgaard ...................................24 pt.
Gruppe II: hcp. 36 – 48
1 Jens-Ole Bondrup ...............................26 pt.
2 Irene Hansen ........................................24 pt.
Nærmest flaget: hul 3 Leif Voetmann
1,64m – hul 6 Kresten Vester 0,14m – Hul

10 Henrik Stigel 4,63 m – Hul 12 Henrik
Stigel 0,79 m.
Torsdag den 7. juni
Gruppe I: hcp.. 49 – 54
1 Githa Hansen .......................................25 pt.
2 Michael Jensen.....................................21 pt.
3 Cai Schell...............................................18 pt.
Gruppe II: hcp. 36 – 48
1 Per Høj ...................................................27 pt.
2 Harry Kristiansen ...............................24 pt
3 Leif Voetmann ....................................23 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Lars Klode 4,74 m
– Hul 6 Pernille Grønkjær 11,52 m – Hul
10 Jens Grønkjær 0,70 m – Hul 12 Michael
Jensen 0,70 m.
Torsdag den 14. juni
Gruppe I: hcp. 49 -54
1. Inger Bisgaard....................................19 pt.
2. Karen Dalsgaard................................18 pt.
3. Pernille Grønkjær ..............................18 pt.
Gruppe II: hcp. 37 – 48
1. Per Pedersen........................................29 pt.
2. Hanne Østergaard .............................19 pt.
3. Karen Stær...........................................18 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Per Pedersen 1,48
m – Hul 6 Per Pedersen 1,39 m – Hul 10
Bente Heldgaard 11,26 m – Hul 12 ingen.

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

Forestil dig at du står og nyder
sensommerens orange eftermiddagssol.

Combo 323

Vejl.

15.999,-

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

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

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

Visionsudvalget

Bestyrelsen havde
indbudt klubbens
medlemmer til en
”Drømmedag” den
16. juni. Arrangement var indledningen til et forløb i
bestyrelsens arbejde omkring udvikling
af Herning Golfklub.
Vi har valgt at samarbejde med DGU omkrig dette forløb, da vi her har mulighed
for at benytte konsulenter, som har en
stor erfaring fra lignende projekter fra
andre golfklubber i landet.
Efter et indlæg af breddekonsulent Jonas
Meyer fra DGU blev deltagerne delt i
flere grupper, hvor der var mulighed for
at forholde sig til forskellige opgaver.
Her var det blandt andet opgaven at
finde såvel positive som negative forhold
omkring klubben – det eneste krav var,
at der skulle være flest positive. Det viste
sig forholdsvist hurtigt, at det var nemt
at finde mange positive elementer omkring klubben. Flere af disse elementer
kan udvikles videre, men det vil naturligvis være ønskeligt at vende flest mulige
af de negative elementer til positive.
Senere på dagen var en anden opgave

at byde ind med de drømme, som man
mente var ønskelige for klubben, uden
at tænke på økonomi. Også her var
kreativiteten stor og der indkom mange
interessante og spændende elementer.
Det er nu planen, at de mange input
fra ”Drømmedagen” indgår i det videre
forløb i retning af at udvikle en virksomhedsplan for klubben.
Flere af de forslag, som fremkom i løbet af dagen, kan realiseres forholdsvist
hurtigt, hvorimod andre kræver nogen
overvejelse (nyt klubhus, bedre øvebane,
overdække ved driving range, yderligere
9 huller m.v.) Ligeledes var der flere forslag, som allerede indgår i bestyrelsens

overvejelser, men der fremkom også nye
tanker og ideer, som fortjener nærmere
behandling.
Generelt var der en livlig og aktiv debat,
som blev afviklet i en hyggelig og meget
positiv atmosfære, og fra bestyrelsen
skal lyde en stor tak til de fremmødte, for
deres ideer til bestyrelsens videre arbejde
med udvikling af klubben.
Sidst i juli måned er der planlagt det
næste møde med DGU og ”Visionsudvalget”, hvor der samles op på det indkomne
materiale fra ”Drømmedagen”. Det videre arbejde forventes at fortsætte hen over
efteråret, således en virksomhedsplan
måske kan blive færdiggøres i år.
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Så lykkedes det endelig…
Divisionsholdet fik sin
første sejr søndag d.
20. maj 2007 med cifrene 13 - 5 i vores favør. Lørdag spillede vi
mod Silkeborg som er et meget stærkt hold
og som indtil videre kun har tabt knebent
til Juelsminde. Trods det var troen på, at vi
kunne besejre Silkeborg på hjemmebane
tilstede. Vi måtte dog efterfølgende konstatere, at de var for stor en mundfuld for os
og vi tabte med cifrene 11 - 7. Ikke noget
stort nederlag, men kampen var desværre
tabt. Alle var opsatte på at vinde mod
Dejbjerg om søndagen og kampånden fejlede ikke noget. Formiddagen i Foursome
gik som første gang vi mødte Dejbjerg på
deres hjemmebane, altså 4 - 2 til os. Det gav
selvfølgelig blod på tanden til eftermiddagens runder i singler. Da spillerne rundede
på hul 10 var stillingen meget lige for alle
spillere, så spændingen var intens til det
sidste. Efter en del dramatik på nogle af
hullerne, blev det til en endelig sejr til os
på 13 - 5.
I sidste klubnyt skrev jeg, at en sejr over
Dejbjerg var nødvendig hvis vi skulle bevare troen på at blive i 2. divison. I Dejbjerg
tabte vi 8 - 10 og vandt i Herning 13 - 5. Det
giver os umiddelbart en bedre score set i
forhold til en evt. nedrykning til 3. division,
hvilket desværre stadig kan blive aktuelt
for os. Derfor er en sejr eller uafgjort i en af
de sidste 2 turneringer en nødvendighed,
hvis ikke vi skal overlade afgørelsen til Dej-

ELITEUDVALGET

bjerg, som selvfølgelig også vil kæmpe for
deres forbliven i 2. division. Vi skal møde
Silkeborg på udebane lørdag d. 11. august
2007. Det bliver en meget svær kamp mod
et top motiveret hold fra Silkeborg, som
samtidig har hjemmebane fordel. Vi giver
os dog ikke uden kamp og vi vil give alt
hvad vi har i os til denne kamp.
Søndag d. 12. august 2007 møder vi Juelsminde på hjemmebane. De er vant til en
meget kuperet bane og er stærkt spillende
på hjemmebane. Jeg tror vi har en chance
mod Juelsminde på vores parkbane i Herning, som vi alle ved skal spilles med omtanke og strategi. Hvis vi vinder eller bare
spiller uafgjort i den kamp, vil risikoen
for nedrykning blive minimeret en del,
selvfølgelig afhængig af hvordan Dejbjerg
klarer de sidste kampe. Jeg bad i sidste
”Klub-Nyt” om at give holdet opbakning til
deres kampe. Da bladet udkom, var datoen
for de kampe jeg opfordrede til desværre
overstået. Derfor vil jeg nu opfordre til at
møde op d. 12. august 2007 hvor vi møder
Juelsminde på hjemmebane. Vi får brug
for al den opbakning som kan opdrives.
Det var alt for denne gang. Håber i næste
Klub-Nyt at kunne skrive, at vi stadig har
et hold i 2. divison? Mit første indlæg før
sæsonstart var mere optimistisk, idet jeg
her håbede på at skrive om oprykning til
1. divison. Jeg kan jeg dog bekræfte, at det
ikke vil ske i indeværende sæson.
God sommer til alle!
Christian Lykke

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

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

Læs mere på
www.falklauritsen.dk
Tlf. 70 10 26 88

ELITESPONSORER
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

Øvrige sponsorer:

MIDTSKROT
Hammerum

www.steve-golfakademi.dk
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11.000 kroner til brystkræftsagen
TIRSDAGSDAMER

Hvilken sommer, hvor
har vi været heldige
med vejret, idet vi stort set har haft tørvejr de tirsdage, vi har spillet – med
undtagelse af en, hvor regnen stod ned i
stænger og det tordnede.
Den 15. maj spillede vi alle Stableford. Vi
var 33 spillere.

Vindere denne aften
Gruppe A:
Nini Skovgaard, 34 p. Birgit Thomsen,
32 p. Rita Olesen, 32 p.
Gruppe B:
Ella Tolstrup, 33 p. Birgit Christensen, 33 p.
Gruppe C:
Poula Lodahl, 25 p.
Den 22. maj spillede vi Pink cup. Vi var
47 spillere og havde en rigtig god match.
Den egentlige årsag til afholdelsen af
matchen er jo brystkræftsagen og dermed at få indsamlet så mange penge som
muligt. Vi fil godt 11.000 kr. indsamlet
– dels ved match fee dels ved lotteri, hvor
disse ellers måske ikke så almindeligvis
lotterispillende kvinder rigtig fik pungen
op. Det var en rigtig dejlig og sjov aften,
så stor tak for jeres støtte.
Det sjoveste denne aften var måske nok
kåringen af ”den pinkeste lady”. Sikken
fantasi der var lagt for dagen, så det var
en flok ”pinke” kvinder, der gik på banen

denne aften – og selv det inderste tøj,
(som ellers ingen anden end de nærmeste
får at se), var pink hos vinderen, som blev
Inger Christiansen.

Vindere denne aften
Gruppe A:
Hanne Kirkegaard, 37 p. Birgit Thomsen,
33 p. Birgitte Østergaard, 33 p.

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

Gruppe B:
Mette Christensen, 41 p. Conni Fjord, 39
p. Birgit Christensen, 37 p.
Nærmest flaget blev ved:
Hul 3: Conni Fjord med 5,92 m.
Hul 6: Hanne Kirkegaard mrd 2,23 m.
Hul 10: Ella Tolstrup med 2,73 m
Hul 12: Lone Gredal med 2,56 m.
Den 12. juni spillede vi bymatch mod
Holstebro – denne gang i Herning. Vejret
var med os – dejlig solskin og en flot
bane at vise frem – heldigvis, for en del
Holstebropiger huskede kun Herningbanen fra regnvejrsdage. Vi var 59 spillere,
hvoraf der var 21 spillere fra Holstebro.
De fem bedste fra hver hold tæller og det
blev således:
Holstebro:
Lise Lotte Madsen, 34 p. Margit Winter, 32

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Plastikkirurgi
Psykiatri
Rygkirurgi
Sportsmedicin
Tandimplantater
Ultralydsskanning
Urologi
Øjenkirurgi

ADVOKAT

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

E-MAIL:

LAWCARE@MAIL.DK
FAX 9712 5381

TLF. 9712 8600
MØLLEGADE 1C
7400 HERNING

HERNING GOLF KLUB
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p. Bodil Skytte Madsen, 32 p. Aase Christensen, 30 p. Nancy Holm Sørensen, 28 p.
Herning:
Brita Jørgensen, 38 p. Kirsten Sørensen,
37 p. Conni Fjord, 35 p. Sonja Jensen, 35
p. Birgit Christensen, 34 p.
Nærmest flaget blev ved:
Hul 3: Rita Lykke – Herning
Hul 6: Betty Bodilsen – Holstebro
Hul 10: Birgit Linneberg - Holstebro
Hul 12: Birgit Linneberg – Holstebro
Sammentalt vandt Herning flot med en
score på 179 point mod Holstebros 156
point.

Glæd dig til udflugt
Næste begivenhed er vores velkendte og
sjove udflugt, som i år gik til Harre Vig.
Denne tilbagevendende dag, som mange
af os ser frem til, finder sted den 26. juni
– og så vil der jo være rigtig god plads
denne aften til alle I andre, som jo er
lige så glade for at spille golf, som vi er i
tirsdagsklubben.
Vi er slet ikke færdige med sæsonen, så
der er stadig mulighed for at deltage.
Prisen er bare 30 kr. for de almindelige

aftener og lidt mere til månedsmatcherne,
hvor vi jo spiser sammen.
Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret, så I der kan se, hvad der skal ske!
Også nye spillere er velkomne til vore

tirsdage. I kan bare skrive jer på med
spillere på Golfbox, som I gerne vil spille
med. Vi er ikke faste hold.
Birgit Christensen

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

www.bonusbanken.dk
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Alle de briller du kan bære
- til en suveræn pris ...
Nu er det slut med at ærgre sig over briller,
der ikke passer til lejlighed eller påklædning.
Med VISIONs Multi Leje kan du leje ALLE de
briller du lyster - og prisen er lige så gennemskuelig som brilleglassene.
Du betaler kun kr. 4,- i leje pr. dag - uanset antal
briller (med enkeltstyrke). Du betaler et engangsbeløb fra kr. 400,- pr. brille (med enkeltstyrke).
F.eks. 3 par briller kun kr. 1200,-. Kom ind og
hør mere om VISION Multi Leje.

HERNING GOLF KLUB
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Solbeskinnet JAI 5-15
Det var svært at finde ret meget at klage
over den dag denne turnering løb af
stabelen. Vejret var sol, sol, sol og atter
sol! Temperaturerne nåede op omkring
de 32 grader! Turneringen var fuldtegnet
med 96 deltagere, som kom fra fjern
og nær! Banen var i super stand – dog
lidt tør nogle steder, hvilket vi jo ellers
ikke er forvent med. Banen var lukket til
kl. 17.07, hvor de første ikke-deltagende
kunne booke tider. På grund af varmen
var tempoet dog ikke helt, som vi havde
forventet, hvilket betød, at vi sendte de
første med tidsbestilling ud med ca. 20
minutters forsinkelse. Jeg oplevede utrolig forståelse fra stort set alle (kun en enkelt undtagelse) – tak skal I ha’ for det!!
Som sædvanligt havde sponsor, Villy Jensen, sørget for at spillerne ikke kom til at
sulte. Der var dejlig mad i restauranten
indeholdende morgenmad, smørrebrød til
frokost og beuf stroganoff til aften – alt
sammen rigtig lækkert.
Desuden var vores forretningsfører med
frue, Jørgen Munk og Rita Schultz, så
søde at tilbyde deres assistance ved at
køre rundt med drikkevarer, så ingen
behøvede at tørste – tak for et godt initiativ! Også tak til alle, der hjalp med at få
afviklet turneringen.
Scores var også helt fantastiske, selvom
der naturligvis også var mindre gode
scores imellem – disse kunne skyldes hedeslag! Turneringen består af en fourball
om formiddagen efterfulgt af singler om
eftermiddagen. Der var præmieoverrækkelse kl. 20.00 og resultaterne kan I se
her:
Bedste fourball, brutto, med 70 slag:
Thomas Korsgaard Schmidt (Silkeborg)
Anders Zacho (Silkeborg)
Bedste fourball, netto, med 63 slag:
Kenn Sikjær (Herning)
Keld Th. Jensen (Herning)
Bedste single, brutto, med 76 slag:
Kjeld Yde Sørensen (Trehøje)
Bedste single, netto, med 72 slag:
Anders Zacho (Silkeborg)
Bedste placeringer samlet (fourball +
2 singler) brutto:
Nr. 1 med 226 slag:
Thomas Korsgaard Schmidt (Silkeborg)
Anders Zacho (Silkeborg)
Nr. 2 med 234 slag:

Brian Olsen (Odense)
Henrik Bastkjær (Odense)
Nr. 3 med 240 slag:
Martin Hald (Kolding)
Brian Rasmussen (Kolding)
Bedste placeringer samlet (fourball +
2 singler) netto:
Nr. 1 med 216 slag:
Bjarne Nielsen (Åskov)
Ove Holm Hansen (Åskov)
Nr. 2 med 222 slag:
Michael Andreasen (Herning)
Bjarne Stegger (Herning)
Nr. 3 med 235 slag:
Jan Kyed Sørensen(Silkeborg)
Henrik Boi Pedersen (Silkeborg)
Winnie Laustsen

udstyr nok til Et helt liv

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

fra kr. 314.995,-

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

Viborgvej 103-107 · 7400 Herning · 96 26 62 00
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De gode takter fortsætter
CARSTEN
JENSEN

Matchudvalget

Sæsonen fortsætter, som den startede, med et stigende
antal deltagere til
turneringerne set i forhold til 2006. Det er
specielt glædeligt, at vi blandt deltagerne
ser mange nye ansigter. Til alle, der i år
har deltaget for første gang, skal der lyde
et stort velkommen – det skal der naturligvis også lyde til alle, der har deltaget
tidligere. Jeg håber, at alle, såvel nye som
gamle, får nogle gode turneringsoplevelser, som gør at I har mod på at deltage i
de resterende turneringer i 2007 og også
allerede nu ser frem til 2008.
TDC Generationsturnering var ikke på
programmet sidste år, men med 96 deltagere må det siges, at den blev en succes,
der tåler gentagelse.
Vogue/Derma Dameturneringen, som vi
desværre måtte aflyse i 2006 pga. for få
tilmeldinger, er kommet tilbage på sporet,
efter at den er flyttet tilbage til sin gamle
plads på Grundlovsdag (Fars dag). Fra
en tilmelding på 28 sidste år er der i år
en stigning på 100% - svarende til 56
deltagere.
Også JAI var fuldttegnet i år med 96

deltagere mod 80 i 2006, en stigning på
20%.
I de 5 afholdte turneringer har der i alt
deltaget 427 spillere. Nogle af disse er
udenbys spillere og der er selvfølgelig
og heldigvis gengangere fra turnering
til turnering. I alt har der deltaget over
225 Herning medlemmer, nogle af dem
flere gange.
Da også de kommende turneringer ser ud
til at blive fuldt booket op, satser vi på at
lande et godt stykke over 1000 deltagere,
når sæsonen skal gøres op. Det bliver en
turneringssæson, som ikke er set før i
hverken dette eller sidste årtusinde.
ÅBNINGSTIDER:
MAN-FRE 10-17.30
LØR
10-13.00

FASTE TILBUD

1 STK. 99,-

2 STK. 199,-

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

Respekt for
turneringsledelsen
Når der er så mange deltagere i turneringerne, og det må jeg indrømme
er kommet bag på os, så opstår der af
og til forsinkelser i afviklingen eller det
viser sig, at vi ikke har fået sat os på et
tilstrækkeligt antal starttider.
Det har alle dage været således, at banen/1. tee åbner et antal minutter efter at
sidste bold er gået ud. Det betyder også,
at ved en evt. forsinkelse, så man vente
til turneringen er ”færdig” med at bruge
1./10. tee. Dette gælder stadig, selvom vi
har indført tidsbestilling. En kvittering
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på at man har en starttid, er
ikke beviset på, at man skal
slå ud kl. et eller andet. I
langt de fleste tilfælde holder
det heldigvis stik, men hvis
der opstår forsinkelser af
den ene eller anden art, skal
man opfatte tiden, som man
har bestilt, som sit nummer i
køen og man må derfor vente
til det bliver ens tur. Man
skal i hvert fald ikke, som
det er sket ved en turnering
for nylig, give sig til at overfuse turneringslederen, fordi
turneringen ikke er færdig til
forventet tid. Hvis man ikke
forstår det, vil jeg anbefale,
at man læser den serie artikler, trykt i Dansk Golf sidste
år, som omhandlede ”Golfens
sande værdier”. Disse artikler udtrykker på bedste vis,
hvordan vi omgangstonen
bør være på golfbanen.

Check dit scorekort
Hvis man lige bruger et minut

eller to, når man kommer ind
efter en turneringsrunde (og
alle andre runder) på at gennemgå scorekortet hul for hul
med sin markør, kan man spare sig selv for mange kvaler
og måske få del i præmierne.
Når turneringsledelsen sidder og registrerer scorekort i
forbindelse med en turnering,
finder vi scorekort, som ikke
er korrekt sammentalt, eller
hvor stableford point ikke er
registreret korrekt i forhold til
spillerens handicap.
I langt de fleste tilfælde sker
der ikke noget ved det, da der
i golfreglerne ikke er krav om
at spilleren skal kunne tælle
eller regne (tak for det!). Det
er dog klart, at der ikke kan
være foretaget en ordentlig
kontrol af scorekortets antal
slag og point spiller og markør i mellem. Hvis det var tilfældet, ville sådanne fejl ikke
forekomme.
Man skal være opmærksom
på, at man kan komme i rigtigt uføre hvis man underskriver og afleverer et scorekort,
hvor der er noteret en for lav
score (antal slag) på et hul.
Så bliver man diskvalificeret!!
Hvis man derimod skriver
under på en for høj score på
et hul, så har man bare dummet sig, for en sådan score
skal være tællende og man er
måske gået glip af en præmie.
Derfor skal man ikke, når man
nu alligevel har brugt godt og
vel 4 timer i en turnering,
springe de sidste 2 minutter
over, bare fordi man skal give
dame- eller taberøl.

Støt HGK’s sponsorer
- de støtter os

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Partner Herning

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

Hernings mest sælgende
ejendomsmæglere
Vi har lidt mere at byde på

Åbningstider EDC Boligmarked: Hver dag 9.30-21.30

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

TELEFON 96 26 06 00
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Hej Klub Nyt. Sådan en elektrisk bagvogn er alle
tiders for os gamle. Men den kan aktiveres ved et
uheld, som det skete for mig ved green på hul 9. I
jagten på min vogn røg der en fiber i mit baglår,
så vogn og bag kørte i åen. Som det fremgår af
billederne er det tidligere beredskabsgeneral Mogens Andersen, der primært var i åen og samle
bag og vogn op. Vogn, bag og jeg har det efter
omstændighederne godt. Med venlig hilsen Helge
Gammelmark

HERNING GOLF KLUB

KLUB NYT
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ALLE HAR RET TIL ET FEDT KØKKEN

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

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

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

Sandvigvej 1,
7400 Herning
Tlf: 9627 7500

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

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

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

COGNAC
www.braastad-cognac.com

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

Sengen du vil hjem til...

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

Alm. Brand - Herning

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

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

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

www.almbrand.dk

Alm. sund fornuft
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ROYAL Player of the year

Siden sidste nummer af KlubNyt har vi
haft yderligere 2 turneringer, som tæller til ranglisten ”ROYAL Player of the
Year”, nemlig TDC Generationsturnering
og Vogue/Derma Dameturnering. Disse 2
turneringer har skabt ændringer på ranglisten, men Anders Lynge Andersen fører
stadig foran Kim, Christian og Kristoffer,
som har byttet lidt pladser indbyrdes.
1. Anders Lynge Andersen 96,00
2. Kim Jensen 75,00
3. Christian Alstrup 71,00
4. Kristoffer Lauridsen 70,00
5. Birgit Christensen 68,00
6. Anders Lykke Christensen 65,00
7. Søren Skoubo Kjeldsen 59,00
8. Morten Sørensen 56,00
9. Inger Christiansen 52,00
10. Annette Richter 50,00
Det bliver spændende at se, hvordan JBS
Herreturnering og DESIGNA indvirker på
listen. For tildeling af point henvises til
hjemmesiden (Turnering/Royal Player).

Klubmesterskaberne
Selvom sommerferien endnu ikke er begyndt, skal vi allerede nu til at lade op
til Klubmesterskaberne. De finder sted
i weekenden den 25. og 26. august og
der spilles som sædvanligt i 10 rækker
fra juniorer over mid-age til veteraner.
Vi forventer også i år en tilmelding, der
gør, at vi kan få kåret de rette vindere
i de forskellige rækker og at der opstår
spænding om hvem, der klarer cuttet og
hvem der kan ”nøjes” med tilskuerens
rolle søndag.
Alle, der ikke mener sig i besiddelse af
et handicap, der gør, at de vil deltage i
denne klubbens fornemmeste turnering
opfordres til at komme og følge slagets
gang både lørdag og søndag. Der er

sikkert en og anden, der kan bruge lidt
moralsk støtte, når antallet af slag sniger
sig opad. Husk at klubben i forbindelse

med præmieoverrækkelsen byder på lidt
at spise og drikke, mens vi hylder klubmestrene.
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RUNDE KANTER
- en blød revolution

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

1 ÅRS
KØKKENTJEK
på alle køkkener
monteret af
Designa

Find nærmeste butik på www.designa.dk

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning
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Golfrejser med Bravo Tours

MALLORCA:

TYRKIET - BELEK:

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

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

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

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

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

golfrejser
2007-2008

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

på www.bravotours.dk
eller 70 10 10 87

TILMELD DIG VORES
GOLFNYHEDSBREV PÅ

www.bravotours.dk
OG FÅ DE SENESTE
NYHEDER

www.bravotours.dk/golf

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

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: VILLADSEN

DANMARKS BEDSTE MATCHTURE

