HERNING GOLF KLUB

Mestre og
runner-ups
årgang 2007
Der var drama til det sidste
i flere af rækkerne til de årlige
klubmesterskaber, som afholdtes
i weekenden 25.-26. august.
Se reportagen på side 4 og 5
hvem der blev mester og hvem
der blev runner-up.
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Pas godt på dit
DGU-kort

Generalforsamling 2007

Alle medlemmer af Herning Golf Klub har et DGU-kort! Det gælder, om man er aktiv eller passiv, fuldtids- eller hverdagsmedlem,
junior, yngling eller senior! Medlemskategori og handicap knytter
sig elektronisk til dette kort via DGU’s database.
Vi udsteder i løbet af en sæson en del nye DGU-kort til medlemmer, som af den ene eller anden grund har mistet kortet, eller som
har fået kortet beskadiget! Indtil nu har dette været omkostningsfrit for det enkelte medlem, men ikke for klubben!
For eftertiden vil dette ikke være tilfældet, idet DGU kræver sig
betalt for denne ydelse til klubberne! Derfor vil Herning Golf Klub
fremover opkræve kr. 100,00 for at udstede disse erstatningskort.
Pas derfor godt på kortet, så du sparer dig selv for denne udgift.
Vær opmærksom på, at du også skal gemme kortet, hvis du i en
periode ændrer dit medlemskab til passivt! Du skal nemlig bruge
det samme kort igen, når du igen bliver aktivt medlem.

Herning Golf Klub afholder ordinær generalforsamling torsdag
den 29. november 2007 på Østergaards Hotel.
I vedtægternes § 8 står der: ” Forslag fra medlemmer til
behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til
bestyrelsen inden 15. oktober.”

Bridge i HGK
Bridgeklubben EAGLE er en klub for bridgespillere, som er
medlemmer i Herning Golfklub. Der spilles mandag og onsdag
fra kl. 19.00 i perioden oktober/november til sidst i marts.
Vi har plads til nye spillere på begge disse dage.
Der spilles turneringsbridge og vi er inddelt i 3 rækker, så der
er plads til både nybegyndere og øvede. Vi har en meget hyggelig og afslappet atmosfære. Der afholdes juleafslutning og
årsafslutning med god mad og drikke.

Kunne du tænke dig at blive medlem?
Sidst i august vil der blive opsat en liste, hvor du kan tilmelde
dig. Listen bliver ophængt ved indgangen til damegarderoben.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til en
af os i udvalget. Du finder os på hjemmesiden.
Brita L. Jørgensen

Bagskabe
Efter at klubben her i foråret/sommeren 2007 har installeret 58
nye dobbelte skabe med og uden el-tilslutning, råder klubben
nu over i alt 477 skabe! Fordelingen er, at 203 af disse skabe
befinder sig foroven og 274 forneden. 286 af skabene er enkelte,
altså til 1 sæt udstyr, og 191 er dobbelte! Man skulle jo så tro, at
behovet efterhånden er ved at være dækket. Vi har i skrivende
stund ca. 30 ledige skabe i alle kategorier. Det vil sige, at vi har
ledige enkelte, dobbelte og dobbelte med el-tilslutning.
Desværre efterspørger medlemmerne flere og flere skab forneden, og det er altså noget, som vi stadig har svært ved skaffe,
idet vi jo af pladshensyn altid får et skab foroven og et forneden, når vi udvider antallet af skabe! Desuden øges behovet for
dobbelte skabe, idet udstyret, især vognene, efterhånden fylder
mere og mere.
Vi har, på trods af udvidelsen med de 58 nye skabe, stadig en
stor venteliste af folk, som ønsker dobbelte skabe forneden. Da
der ikke er udsigt til, at vi i den nærmeste fremtid bygger flere
skabe, må vi bede medlemmerne på ventelisten væbne sig med
tålmodighed. Vi vil fremover tillade os, at tildeling af skabe
forneden sker efter en form for aldersprioritering, idet vi vil
give de ældste (over 50) og de yngste (under 13) på ventelisten
fortrinsret! Til slut en lille opfordring: Har du et skab forneden,
som du alligevel ikke bruger, og som du derfor måske gerne
vil af med, så henvend dig på klubbens kontor. Vi kan så helt
sikkert gøre et medlem på ventelisten glad!

OPHØRSUDSALG • ALT SKAL VÆK
VIND EN MAX 3 HJUL VOGN
eller
lse med træning
Alle dem som aflevere kuponer i forbinde
ger i lodtrækning
delta
ber
okto
&
er
køber træning i septemb
om en Max Vogn til en værdi af 999,-

PRO
SHOPPEN
97 22 59 83
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Ak, det sku’
vær’ så godt…

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 november
Deadline for materialer er 15. oktober
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

HANS
BUNDGAARD

Formanden

I mit sidste indlæg
i KLUB NYT ultimo juni, kunne
jeg nævne, at vi
siden banens åbning i foråret har været forskånet for
større vandproblemer og at banen havde
vært særdeles god og flot lige siden, men
sådan er det ikke længere.
Inden udgivelsen af KLUB
NYT primo juli var vandproblemerne der desværre
igen, og i næsten lige så
stort omfang som i vinter.
Banen blev lukket total og
har ikke været åben i fuldt
omfang siden. Her medio
august har vi igen fået åbnet alle 18 huller, dog med
hul 13 og 15 i reduceret udgave og mange
af de øvrige huller lider stadig meget af
de store oversvømmelser på området.
Som tidligere nævnt har vi hele foråret
været i dialog med embedsmænd på Rådhuset omkring vandproblemerne, og en
ansøgning var også sendt til politikerne,
men situationen her i juli måned gjorde,
at vi måtte have sagen forceret. Vi måtte
i direkte dialog med politikerne hurtigst
mulig for at få sagen fremskyndet, for
ellers kunne det let blive en trussel mod
klubbens eksistens. Det lykkedes os også
her primo august at få foretræde for et
samlet Teknik- og Miljøudvalg samt repræsentanter for Byplanudvalget. Politikerne udviste meget stor forståelse for
klubbens problem. Behandlingen af sagen har nu fået topprioritet på Rådhuset.
Embedsmændene har fået to måneder
til at få en endelig løsningsmodel klar.
Det bliver formentlig i form af en aflastningskanal, der føres øst om golfbanen
og med et slusesystem i begge ender
af den bestående å, således at vandet
ved forhøjet vandstand, ledes udenom

golfbanen. Samtidig skal der monteres
en pumpe ved den nordlige sluse, der kan
pumpe vandet ud fra golfområdet, når
sluserne er lukket. Det forventes, at en
aflastningskanal kan være klar til foråret,
således at vi fra næste sæson kan undgå
de store vandproblemer på banen.
Det har været en frustrerende sommer.
Økonomisk har det kostet klubben meget
på flere måder. Mistede greenfee-indtægter i juli måned beløber sig til ca. kr.
100.000. Mistet spilletid for medlemmerne, manglende omsætning for restaurant
og pro/-shop og næsten
umulige arbejdsbetingelser for greenkeeperne.
Det har til tider set ret
håbløst ud, og der har
været mange reaktioner
fra medlemmer. Nogle der
venligt har spurgt om der
er noget de kan hjælpe
klubben med - andre
der forventer at klubben
refundere greenfee-udgifter ved spil på
andre banen i perioden, hvor banen har
været lukket.
Vi skylder golfklubberne i Ikast og Brande tak, fordi de har været imødekommende med halv greenfee i perioden med
helt eller delvis lukket bane i Herning.
Efter at have været pro i Herning Golf
Klub i 8 år ønsker Steve at prøve nye udfordringer. Steve har derfor opsagt sit job
hos os for at flytte til Hedeland Golf Klub
ved Roskilde fra årsskiftet. Klubben siger
Steve stor tak for hans indsat i klubben gennem de seneste 8 sæsoner. Som
afløser for Steve har bestyrelsen valgt at
ansætte Steves hjælpetræner gennem de
sidste år - Jesper Kjeldsen - som ny pro
fra næste sæson. Da klubben ikke har
mange elitespillere at træne for tiden, har
bestyrelsen besluttet at Jesper foreløbigt
skal klare træningen alene.
Til slut vil jeg håbe, at vi må blive forskånet for alt for meget vand i den resterende
del af sæsonen, således at der kan spilles
golf på vor bane selv om betingelserne
ikke kan blive optimale.
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Klubmesterskaberne 2007
CARSTEN
JENSEN

Matchudvalget

I weekenden den 25.
- 26. august afholdt
Herning Golf Klub
de årlige klubmesterskaber. De afholdes for at finde klubbens pt. bedste golfspillere, hvorfor der
spilles uden handicap. Man stiller op i
forskellige rækker afhængig af alder og
der spilles 72 huller (op til 35 år), 54 (35
– 50 damer & 35 – 55 herrer) og 36 (ældre
end 50 damer & 55 herrer) fordelt over
de to dage.
Hvor sommeren sidste år var varm og
tør, så har vejret i 2007 jo vist sig fra en
ganske anden side og det var faktisk et
spørgsmål om det overhovedet ville være
muligt at afholde et sportsligt korrekt
klubmesterskab. De sidste 14 dage op
til turneringen har vejret dog artet sig
godt med sol og blæst og med en kæmpe
indsats fra greenkeepernes side for at

trimme banen (græsset gror ca. 2 cm. om
dagen på golfbanen), har det været muligt
at åbne banen i næsten fuld længde. Med
en stor indsats fra en række frivillige
hjælpere, er de sidste finpudsninger af
banen blevet gjort og dermed har det været muligt at afvikle et sportsligt korrekt
klubmesterskab.
Efter lørdagens runde, var stillingen således, at de førende blot skulle holde kon-

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

centrationen søndag og spille sikkert for
at hive klubmesterskabet hjem. Det viste
sig også som den korrekte opskrift for
de fleste rækker, men i løbet af søndagen,
sneg der sig dog en vis spænding ind i
turneringen igen.
I veteranherrerækken blev føringen efter
lørdag brudt, idet sidste års mester Jørn
Johannesen på søndagens første 9 huller
hentede Jørn Tholstrups føring på 5 slag
og på de sidste 9 udbyggede den med
yderligere 4 slag for at genvinde titlen.
I juniordrenge rækken lå Martin Hornshøj i front over hele turneringen. Efter
at have spillet 71 af de 72 huller var det
dog lykkedes Nicolaj Olesen at komme på
siden af Martin, men nerverne svigtede
Nicolaj på sidste hul, hvor han hentede
en trippel bogey (3 slag over hullets par)
mod Martins bogey (1 over par), således
at Martin blev den fortjente klubmester.
Størst drama indfandt sig dog i herrerækken, hvor klubbens pro, der tiltræder en
stilling i Hedeland Golf Klub 1. januar
2008, havde sidste chance for at gentage
klubmesterskabet fra 2003. I lang tid så

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

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

www.sapa.as

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

Århus
Bredskifte Allé 11
8210 Århus V
Tlf. 86 10 18 55
Fax 86 10 18 25
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det også ud som om, at det var en formalitet for Steve at vinde, men Mads E.
Nielsen kom rigtig stærkt på søndagens
sidste runde for at ende i totalt 302 slag
for 72 huller, svarende til 75,5 slag pr.
runde, nøjagtig det samme som Steve.
Derfor skulle de ud i omspil ”sudden

death”. På første omspilshul lykkedes det
Mads med et pragtsalg, fra et umuligt
leje, at få sin par.
Da Steve også fik par, måtte de videre
på næste hul. Her viste Steve sin klasse,
idet han fik en sikker par, mens Mads
med en tur i søen og indkassere en dob-

belt bogey og en plads som nummer 2 i
klubmesterskabet.
I forbindelse med præmieoverrækkelsen
var medlemmerne, som sædvanligt indbudt til at hylde klubmestrene og runner
up’s i klubhuset og flere end 100 var
mødt op.

Mestrene og ”runner up”
i de forskellige rækker blev:
Junior piger (72 huller)
Cille Ullitz, Mette Stampe

Senior damer (36 huller)
Dina Jensen, Hanne Zacho

Junior drenge (72 huller)
Martin Hornshøj, Nicolai Olesen

Senior herrer (36 huller)
Allan Schou, Kristian Skelkjær

Damer (72 huller)
Tanja Byskov Michelsen,
Randi Nyby Hansen

Veteran damer (36 huller)
Lissi Bank Lassen,
Birgit Mærkedahl

Herrer (72 huller)
Steve Smith, Mads E. Nielsen

Veteran herrer (36 huller)
Jørn Johannesen, Jørn Tholstrup

Midage damer (54 huller)
Lene Bjærre, Lone Hessellund

Du kan se den totale stilling på
hjemmesiden under Turnering og på
resultattavlen i klubben.

Midage herrer (54 huller)
Nils Overgaard, Lars Madsen
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Baneudvalgets planer
JØRGEN
MUNK

Baneudvalget

Bestyrelsen har
henstillet til baneudvalget, at dette
skal planlægge arbejdet på og omkring banen, som skulle
vi være her til evig tid.
Der har jo i en årrække været stor tro på,
at vi skulle have en ny golfbane, hvorfor
der de seneste år er gjort for lidt for at
optimere den nuværende bane. Men der
er nu enighed om, at uanset om vi flytter
eller ej, skal den nuværende bane trimmes, så den igen bliver Danmarks bedste
parkbane.
Bestyrelsens beslutning giver naturligvis
baneudvalget mulighed for en bedre planlægning for en længere periode – og der
er mange projekter, som vi gerne ser løst
indenfor de næste 4-5 år.
Det altoverskyggende problem er som bekendt, at banen oftere end tidligere bliver
oversvømmet, fordi vandstanden i Herningsholm Å er højere end sædvanligt.
Der er mange teorier om hvorfor dette
sker, men uanset grunden hertil, må der
altså gøres noget radikalt.
Det er derfor såvel bestyrelsens som ba-

neudvalgets håb, at vi med kommunal
velvilje kan få etableret en aflastningskanal udenom golfbanen til at sikre os mod
overraskelser ved store regnskyl. Den
nuværende å skal naturligvis bevares, da
den jo indgår som en naturlig del af banen, men ved hjælp af et slusesystem kan
det lade sig gøre at lede ekstraordinært
store regnskyl ind i den nye kanal, mens
den nuværende å skal være ”hovedkanal”
i normale perioder.

Søer sammenlægges
Af andre større projekter er der planer
om ekstra dræning af hullerne 5, 6 og
7. Planen er derudover at forbinde de to
søer på hul 7 med åben eller rørlagt grøft
og videreføre dette til søen på hul 5. De to
søer på hul 5 sammenlægges og passagen
mellem 5. green og 6. teested indgår i
denne sø. Der etableres så en bro mellem
5. green og 6. teested (evt. i design som
den berømte bro på St. Andrews?)
Og når vi nu er ved at udvide søarealet,
hvorfor så ikke lade venstre greenbunker
på hul 5 være en sø, som den jo alligevel
er en stor del af året?
Når søerne på hul 5, 6 og 7 er blevet kædet
sammen, skal der fra søen i hul 6 etableres
el-pumpe, så vi kan pumpe overskydende
vand ud i grøften til venstre på hul 6,
der jo via søen og grøften på hul 14 har

forbindelse til Herningsholm Å. Det er
ligeledes vort håb, at vi i samarbejde
med Herning Kommune kan iværksætte
en forbedret pleje af bevoksningen på
banen. Vi har måttet fælde mange træer,
og der skal fældes endnu flere de kommende år. Derfor skal laves en plejeplan,
der indbefatter genplantning, så vi stadig
har en parkbane med tydelig markering
af de enkelte huller.
Vore stier trænger til en mere stabil
belægning. Det gælder især cykelstien
tværs over banen. Her er igennem årene
fyldt alt for store sten på, når der opstod
huller. Vort ønske er, at skrabe et stort
lag af denne sti og så i stedet for sten
at opbygge den med stenmel. Sten på
banen er af forståelige grunde ikke noget
greenkeeperne – og især maskinernes
klippeled – er begejstrede for.
Derudover har baneudvalget følgende
projekter, der – afhængig af økonomien
– gerne skulle løses indenfor de næste
4-5 år:
Alle teesteder på par 3 huller slides meget og bør gøres bredere. Dette gælder
primært herreteesteder, der som bekendt
slides mere end dameteestederne
Reparation af alle walkways omkring
greens.
Hul for hul er planlagt følgende projekter:

3ODWDQYHM± '.+HUQLQJ
7HOHIRQ
ZZZNWYYVGN

Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82
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Hul 1: Omlægning af herre og dame
teested. Dræn af green til rør mellem hul
11 og 18. Reparation af bunkerkant.
Hul 2: Reparation af herre teested. Reparation af bunkerkant. Anlæggelse af
sti fra drivingrange til øvebanen bag
herreteested.
Etablering af ny
bro bag hul 17. Skal også benyttes som
adgang til øvebanen. Opsætning af net
til afskærmning af dametee fra drivingrange. Alternativt påtænkes plantning af
en ekstra række birketræer, der nok vil
være både bedre og kønnere.
Hul 3: Omlægning og udvidelse af herre
og dame teested. Reparation af bunkerkant.
Hul 4: Reparation af herre og dameteested. Reparation og opbygning af bunkerkant.
Hul 5: Greenbunker ændres til sø. Alternativt repareres området mellem greenbunker og sø. Grøft (åben eller rørlagt)
etableres tværs over fairway (mellem
søen og sø på hul 7).
Hul 6: Reparation af sti fra tee til green
Etablering af pumpe for fjernelse af
vandproblemerne på hul 5, 6 og 7.
Hul 7: Reparation af sti mellem 6 og 7.
Grøft (åben eller rørlagt) etableres mellem
søen i venstre og højre side.
Hul 8: Dræn mellem green og å bag
green.
Hul 9: Oprensning af sø til højre for
green. Reparation og opbygning af bunkerkant. Omlægning af sveller i overgang.
Hul 10: Omlægning og udvidelse af
herre og dame teested. Reparation af
bunkerkanter.
Hul 11: Reparation af herre og dame
teested.
Hul 12: Omlægning af herre og dame

teested. Dræning af green til pumpebrøndene foran green. Reparation af
bunkerkant. Udskiftning af sand i begge
greenbunkers.
Hul 13: Reparation af bunker ved green.
Brønd i sø flyttes til fairway.
Hul 14: Oprensning af å og sø foran
green. Fairwaybunker i venstre side fjernes.
Hul 15: Udvidelse og omlægning herre
teested. Reparation af dame teested.
Dræning af fairway til sø samt etablering af pumpe til å. Dræning af green.
Bevoksning i lille sø foran green fjernes.
Det belastede område ned til åen anlægges som semirough indtil nysået græs
har fået fat. På begge sider af området
etableres fairway.
Hul 16: Reparation af drænrender.
Hul 17: Reparation af herre teested.
Dræning af fairwaybunker i højre side.
Reparation af bunkerkant. Udskiftning
af sand i greenbunker.
Hul 18: Reparation af lille herre teested.
Brønd i sø flyttes til fairway. Fairway
lægges mod højre

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

Der er opstået ny sikkerhedsrisiko ved
spil fra det høje teested, idet flere longhittere forsøger at slå ind over træningsbanen. Derfor overvejes flere muligheder
såsom nedlæggelse af det høje teested,
etablering af nyt teested langs åen, plantning af træer, opsætning af palisade eller
lokal regel om, at der ikke må drives ind
over drivingrange.

Vi håber det holder…
Og så håber vi fortsat, at det efterhånden
gamle vandingsanlæg fortsat holder. Anlægget har set bedre dage, og i dag er det
desværre ikke muligt at vande fairways.
Selv om vi jo i perioder har rigeligt med
vand på banen, skal green stadig vandes,
og får vi en tør periode på blot 14 dage,
trænger mange af vore fairways også til
vand. Vi håber anlægget holder, for etablering af et nyt løber let op i 1 million kr.
Sluttelig er det et stort ønske fra greenkeeperne, at der opbygges en plads med
støbt bund til opbevaring af topdresmateriale. En praktisk placering ville være
på pladsen ved hul 5.
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Status efter 3 spilleomgange i sammenslutningen Nordvestjyske Golfklubber
JØRN
BALLISAGER

Seniorherrer

Seniorherrer deltager hver sommer i
6 matcher arrangeret af seniorafdelingerne i Dejbjerg,
Holstebro, Nordvestjysk, Viborg, Lemvig og Herning.
Fra hver klub må der maks. deltage 20
spillere, da man synes, at med et deltagerantal på over 120 kan det være van-

skeligt at afvikle en match på en rimelig
tid. Såfremt en klub ikke stiller med 20
deltagere, kan man supplere fra andre
klubbers venteliste.

Fra Herning har deltagerantallet været følgende:
Viborg 15 stk. Dejbjerg 17 stk. Holstebro 16 stk. og Lemvig 13 stk. Som det ses
har vi ikke de første 4 gange kunnet stille
med 20 deltagere. Matchen afvikles i 3
rækker med individuelle præmier for hver
7. deltager i hver række. Antallet af præ-

mier, som vi i har fået med hjem, er ikke
overvældende - i Holstebro var det helt
pænt. Der føres også en oversigt over,
hvordan de enkelte klubber klarer sig. Den
enkelte klub får points for førstepladser i
de 3 rækker og derefter de 3 højeste score
- i alt 6 spillere fra hver klub. Resultaterne
efter de 3 første matcher ses på de 2 oversigter. Nu må vi se, om vi i de 3 sidste
matcher kan bevare vores 5 plads! Hvem
vil være med til dette? De næste matcher
er d. 20. sept. i Nordvestjysk og i Herning
d. 11. okt. Kom og vær med.

Bymatch i Nordvestjysk Old Boys - sommer 2007
10. Maj
21. Juni
19. Juli
16. August
20. Sept.
11. Oktober

Viborg
Dejbjerg
Holstebro
Lemvig
Nordvest
Herning

RESULTAT

Dejbjerg
186
206
196

Holstebro
177
185
214

Lemvig
185
173
192

Nordvestjysk
180
159
189

Herning
164
172
193

Viborg
191
165
197

588

576

550

528

529

553

1

2

4

6

5

3

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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Græsset gror som bare pokker
KARSTEN
PAASKE

Greenkeeper

Allerførst vil jeg
godt sige tak til
alle dem, der kom
til min reception,
og tak til alle dem som har stoppet mig
og ønsket mig tillykke med fagprøven,
der betyder, at jeg nu er færdiguddannet
greenkeeper.

stået vand på greens, selv om der er kommet nogle voldsomme regnbyger, men det
har der jo så til gengæld gjort mange andre steder på banen. I den forbindelse vil
jeg også godt takke alle de medlemmer,
som har givet os greenkeepere et klap
på skulderen for vores indsats, for det er
ikke altid lige sjovt og køre rundt og lave
grimme spor og efterlade noget, som vi
ikke selv er tilfreds med.
Ind imellem møder vi også medlemmer,
der mener sig berettiget til reduktion i
medlemskontingentet eller overvejer at

flytte til en anden klub, der ikke har vore
vandproblemer. Jeg ved godt, at vandproblemerne ikke er af nyere dato, men
er sikker på, at såfremt vi får etableret
den ønskede aflastningskanal uden om
banen, så vil vi kunne styre vandmasserne og igen få en dejlig helårsbane. Og
er vandproblemerne først løst, er de fleste
nok enige om, at der er mange fordele ved
at spille på vor bynære bane. Så hold ud
lidt endnu og glæd jer til i fremtiden at
kunne spille på en af Danmarks bedste
parkbaner.

Og hvad er en
greenkeeper så?
Kort fortalt er det en person, der har
lært en masse om forskellige græsarter/sorter, jordbundsforhold, mikro/makro
næringsstoffer, ph værdi i jord og vand,
gødningsforhold, beskæring af træer og
buske, liv i søer og vandløb og meget
meget mere. Som den opmærksomme
læser har set, har vi i baneudvalget valgt
nogle ting ud, som vi mener der skal
gøres noget ved nu, for igen at gøre denne
smukke, gamle bane mere attraktiv.
Vi må jo nok erkende, at der de seneste
år ikke er gjort hvad der er nødvendigt,
for at leve op til det, som står på vores
hjemmeside: ”en af Danmarks smukkeste
parkbaner ”. Det betyder bl.a., at der skal
ryddes meget op i de mange trægrupper
og læbælter, som er mere eller mindre
groet til. Men med den sommer vi har
haft i år, har der ikke været tid til meget
andet end klippe græs og pumpe vand
væk, og jeg kan godt forstå, hvis I undrer
jer over, at vi har klippet nu, hvor banen
har været helt eller delvis lukket.
Men det er der naturligvis en forklaring
på!: Hvis vi springer over den daglige
klipning, kan vi simpelthen ikke komme
med igen, fordi græsset gror som bare
pokker, selvom vi udelukkende gøder
en lille smule på greens. Det positive, vi
kan fortælle er så, at vi, mens banen var
lukket, kunne komme ud og prikle greens
et par gange mere end normalt og køre afspændingsmiddel på, som gør at vandet
bedre kan trænge gennem filtlaget og ned
i vækstlaget. Der har faktisk ikke rigtig

Et boliglån
med stort

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

www.handelsbanken.dk
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Thomas Bjørn Short Game
Som det nok er mange rutinerede golfspilleres oplevelse, så
er det at putte, chippe og andre kortspilsfinesser, nok ikke det der trænes mest.
Nej vel…..Det er over på rangen med det
sidste nye slagtøjsinstrument i Weber
grill størrelsen, for at se, om ikke vi kan
drive bolden ud på 197 meter i stedet for
177….!!
Kloge hoveder har i tidens løb fundet ud
af, at det f.eks. gentagne gange at kunne
putte en bold i koppen fra 1 meters af-

JUNIORUDVALGET

stand, det er der stablefordpoint i !!
Juniorudvalget valgte derfor i juni måned
at tilbyde klubbens juniorer at deltage
i Dansk Golf Unions landsdækkende
turnering i det korte spil, opkaldt efter
Danmarks golfspiller nr. 1.
Egentlig er unionens Short Gane kun for
juniorspillere med HCP mindre end 37,
men vi havde valgt at lade alle juniorer
deltage og dermed afprøve deres evner i
det korte spil. De juniorer der deltog med
HCP større end 36 kunne dog ikke gå videre i Golfunionens landsdækkende konkurrence, men stadig nyde konkurrencen
imod dem selv og de andre juniorer.
Det blev en god og fornøjelig dag. Vejret
var heldigvis på det tidspunkt fint, og
alle ca. 30 juniorer gennemførte fint de
otte kortspilstest, lige fra putning over
15 meter til diverse bunkerslag. En dejlig
opbakning fra 8-10 forældre, sikrede at
vi kunne afvikle testen på ca. 2 timer
med efterfølgende præmieoverrækkelse
i klubhuset.

Følgende juniorspillere
blev kåret
Piger 2: Cilie Ullitz
Drenge 3: Christoffer Alstrup
Drenge 2: Rasmus Fredensborg
Drenge 1: Nikolai Olesen
Ovennævnte har alle vundet retten til

at repræsentere Herning Golfklub ved
Dansk Golf unions distriktsfinaler i Thomas Bjørn Short game i august måned.
På vegne af juniorudvalget og vore trænere ønsker jeg vinderne tillykke, og
håber de får en god distriktsfinale i
august.
Erik Godthaab
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Vi holdt skansen..!
Lørdag d. 11. august
2007 skulle vi spille
mod Silkeborg på
udebane. Der var ikke den store optimisme før kampen og det skulle bla. ses
i lyset af, at Silkeborg var tophold i vores
kreds og i den første kamp på hjemmebane tabte vi til dem. Ikke så stort et
nederlag, men at kunne slå dem på egen
bane var nok for stor en mundfuld.
Det viste sig
da også at
holde stik og
vi tabte med
cifrene 16 - 2.
Det ødelagde
dog
ikke
stemningen
til den næste
kamp hvor vi
skulle møde
Juelsminde.
Søndag var
dagen hvor
alle sejl var sat til. Det var her vi skulle
bestå eller dumpe, forblive i 2 division
eller rykke ned i 3 division. Første gang
vi mødte Juelsminde var på deres hjemmebane og her tabte vi med cifrene 14
- 4, samtidig med at Juelsminde har taget
point fra topholdet Silkeborg, så var det
ikke en nem kamp for holdet.

ELITEUDVALGET

Formiddagens Foursome blev vundet
med cifrene 4 - 2 og det var et godt udgangspunkt for eftermiddagens singler. I
singlerne blev der kæmpet fra alle sider
og endelig lykkedes det os at skrabe den
anden sejr hjem i indeværende sæson. Vi
vandt 3 af singlerne - Spillede en uafgjort og tabte 2 matcher. Så det endelige
resultat blev en sejr til Herning Golf
Klubs 2. divisions herrer med cifrene
11 - 7 i vores
favør.
En stor tak
skal lyde til
hele holdet for
en flot præstation i den
sidste og afgørende kamp.
Det er rart
selv at kunne
afgøre om vi
skal forblive i
2. division, eller er nødt til at overlade afgørelsen til
andre klubber og dermed lægge skæbnen
over i deres hænder.
Det var alt for denne gang og jeg vender
tilbage i det sidste Klubnyt med en årsberetning for eliteafdelingen.
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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Og heksen blev sendt til Bloksbjerg
Lørdag den 23. juni
afviklede vi Designa
matchen. Banen var i
meget fin stand og vejrguderne viste sig
fra den pæne side, idet et truende regnvejr
udeblev og alle kom tørskoet i land..
Denne turneringsform, hvor man måtte
bruge en ½ meter snor lige så mange
gange, som man havde slag på banen
plus antal tildelte slag bevirkede naturligvis særdeles høje scores – som det
fremgår af nedenstående resultatliste.
Hvilket igen havde en god indvirkning på
deltagernes humør.
Designa-turneringen var placeret dagen
efter JBS-turneringen. For nogle få var
det hårdt med to sociale turneringer lige
efter hinanden og for ”enkelte” særdeles
hårdt. Mange utrykte tilfredshed med
at vi havde placeret disse to turneringer
sammenhængende – så valgte man sommerhuset fra i denne week-end. Skal vi
lave det samme næste år?. I turneringsudvalget modtager vi gerne kommentarer
hertil.
Selve turneringen forløb problemfrit og
snorene blev kraftigt benyttet. Det var da
også kun lutter smil, som mødte os, når
vi nåede frem med den forplejning, som
Designa skænkede til alle deltagere i form
af frugt, chokolade og drikkevarer.
Efterfølgende var der spisning og præ-

MATCHUDVALGET

mieuddeling og med Ejnar Hansen fra
Designa i sædvanlig oplagt stil blev det
en begivenhedsrig aften. Præmierne bestod af enorm flotte ”købmandskurve”

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

(leveret af Aktiv Super – sponsor for
Ande-turneringen). En enkelt af præmierne gik videre, idet vedkommende ikke
deltog i den efterfølgende spisning og
ikke havde meldt afbud til turneringsledelsen – husk, hvis du er forhindret i at
være til stede ved præmieuddelingen, at
meddele dette til turneringsledelsen.
Ejnar lovede at være sponsor i 2008 idet
man ikke ”endnu” var kommet over de
100 deltagere og så længe man ikke var
det ville Designa forsat sponsere (jeg tror
vi lukker matchen ved de 99 næste år!)
Nu var det Skt. Hansaften og greenkee-

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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perne havde tilrettelagt et bål bag søen på
hul 18 og med meget stor hjælp fra Flemming Wadim blev bålet tændt i sikkerhedsmæssigt forsvarligt stand. Der blev
sunget og heksen blev sendt til Bloksbjerg. Efterfølgende fortsattes i klubhuset
til sent på aftenen og efter denne gode dag
er jeg sikker på, at vi skal lukke tilmeldingen ved de 99 næste år. Tak til Designa og
Ejnar Hansen for sponsoratet – vi glæder
os allerede til næste år.

Resultateter
A- rækken
1. Birgit Thomsen ........................................51
2. Svend Herold Andersen ........................50
3. Lone K. Hesselund ..................................48
4. Randi Nyby Hansen ...............................47
B-rækken
Hans Jørn Elholm ........................................58
Anders L. Andersen ....................................56
Birgit Christensen ........................................53
Magny Madsen .............................................52
C-rækken
Tommy Bo Jensen........................................54
Bente Sejling..................................................53
Peter Sejling ...................................................53
Lone Jessen ....................................................52
JS
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Optiker Frank Greensome
igen et tilløbsstykke
Overskriften lyder måske lidt flot i betragtning af, at der ikke var helt fuldtegnet denne gang. Men vi synes at 88
deltagere var flot, banens tilstand taget
i betragtning.
Vi forstår godt, at mange tilmelder sig.
For det første er det en social turnering
og for det andet får man meget for turnerings-fee´en. Optiker Frank var den generøse giver af flotte præmier – også mange
klappepræmier – bolde, tees og bolcher til
alle deltagere samt et flot frokostbord. Og
udvalget, men hører også gerne indlæg
fra jer.
I propositionerne havde vi lavet en inddeling i lige store rækker dette blev vi
tvunget til at ændre – ellers skulle vi dele
de par, som havde samme antal slag i
to forskellige rækker. Dette igen betød
at der i C-rækken kom flest deltagere,
hvorfor der i denne gruppe var en ekstra
præmie.
Optiker Frank kunne denne gang ikke
selv være til stede ved præmieoverækkelsen – en galdestensoperation kom i
vejen. Men alt forløb planmæssigt og
der var store roser til Optiker Frank for
arrangementet.
Optiker Frank har givet tilsagn om, at
være sponsor og det ser vi frem til.
deltagerne betalte kun kr. 50 for alt dette.
Selve turneringen blev afviklet hurtigt
og problemfrit – de første var inde efter
3 timer og 45 min. Mange havde valgt en
anden makker end den sædvanlige samlever, så der blev heller ikke denne gang
brug for en advokat. På vores vej rundt
under turen mødte vi glade deltagere,
også selvom scoren ikke var helt i top.
Som noget ud over det sædvanlige kan
vi glæde os over, at det lykkedes parret
Diana og Flemming Jensen at score en
eagle på banens hul 14.
Der blev opnået fine resultater og uden
på nogen måde at ville pille ved resultatlisten. bør vi måske overveje at indføre ¾
handicap. Når en høj og lavhandicapper
sættes sammen. får de en utilsigtet fordel.
Vi drøfter naturligvis dette i turnerings-

Resultatliste:
A-rækken
1. Lene Bjærre/Lars Nielsen .....................42
2. Martha Vestergaard/Morten Andersen 42
3. Randi Hansen/Jesper Kjeldsen............41
B-rækken
1. Diana Jensen/Flemming Jensen ..........45
2. Rita Lykke/Finn Kiil ..............................42
3. Birthe Samsøe-Schmidt/
Jørgen Samsø-Schmidt ...............................39
C-rækken
1. Mette Toft/Marius Iversen ...................42
2. Lis Frandsen/Benny Nielsen................41
3. Kjersti Thomsen/Morten Sørensen ...41
4. Hanne Thomsen-Mülbrand/
Preben Laursen.............................................39
Jørgen Simonsen

HERNING GOLF KLUB
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Træt af at støvsuge ..?
Velkommen i (golf)
(golf)klubben!

ionst
k
u
d
Intro lbud i
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e
t
p
9,se
kr. 2.39
ra
Priser f

Realisér din drøm om mindre husligt arbejde og mere fritid.
Verdensintroduktion af den nye model fra iRobot – Roomba® 560.
En selvkørende robotstøvsuger, som er både effektiv og billig.
Den rengør og oplader selv, uden din hjælp!

Et tryk på en knap …
og iRobot Roomba® er i gang med
støvsugningen for dig, mens du kan
lave noget andet! Nemmere bliver det
ikke. 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. Roomba®s specialdesignede sidebørste når helt ud til kanter og i hjørner
og med den indbyggede trappesensor
undgår Roomba® automatisk trapper.

Roomba® er bl.a. udstyret med:
• Fjedrende stødliste, som gør at Roomba® kun
berører forhindringer ganske let
• Sensorer, som leder den rundt og forhindrer
den i at falde ned af trapper
• »Anti-tangle-system«, der gør at Roomba® ikke
hænger fast i frynser og ledninger.
Tilbehør:
• Ladestation, som Roomba®
selv returnerer til
• Fjernbetjening m.m.

Nærmeste forhandler
oplyses på tlf. 7025 2323.
Tjek www.witt.dk/nyheder

Vejl. kr. 3.699,-

Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning Tlf. 7025 2323 · Fax 7025 4823 · E-mail witt@witt.dk · www.witt.dk
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Herning Centret
Herning Centret

Birc Estate

AT BYGGE
ER AT SAMARBEJDE...
Et godt resultat når man kun i fællesskab! - i et tæt og
ansvarligt samspil med bygherre, arkitekt, rådgivere og
håndværkere.
Samarbejde, kvalitet og kreativitet har altid været hovedhjørnestene i CC’s byggerier - og det er måske grunden
til, at vi har fået lov at bygge så meget som vi har...
...overalt i Danmark.

Banegårdspladsen

x

y

z
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å
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os
Partner Herning

HTF
Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

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

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

www.bonusbanken.dk
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Er vand nu så sundt
som man påstår?
MICHAEL
HANDBERG

Baneudvalget

I en tid hvor stort
set alle ens kollegaer løber rundt
med drikkedunke
på arbejde, og kigger skævt til en stakkels ryger (jeg fatter
ikke at de ikke behandler os bedre - vi
skal jo ikke være her så længe) mens
de ivrigt forklarer hvor vigtigt det er
at drikke mindst 1 1/2 liter vand om
dagen, må jeg indrømme at jeg stadig er
lidt skeptisk over for denne væske. Jeg
husker endnu hvad den gjorde ved min
cykel efter bare 2 år i regn, og min mistro
er ikke blevet mindre efter jeg har set
hvad den selv samme væske har udrettet
på vores golfbane.
Jeg indrømmer gerne, til denne snævre
kreds af læsere (hvis antallet af læsere
er det samme som antallet af skribenter
er det jo ikke mange), at jeg tilhørte det
den lille flok der i starten af maj måned faktisk syntes at banen trængte til
lidt vand, en udtalelse jeg har fortrudt
mange gange siden. Nu ved jeg jo ikke
om det er min fortalelse der er skyld i

det hele, men vand fik vi da i hvert fald i
rigelige mængder. Netop mens dette indlæg skrives er der meget debat omkring
DGIs nye vandland, måske kommunen
blot skulle overveje at tilbyde at stille
parkbanen til rådighed, så slipper de dels
for at gøre noget som helst for at hjælpe
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

HGK og dels for at skaffe vand til projektet, det har vi i rigelige mængder - og et
vandland i naturskønne omgivelser det
må da lige være i DGIs ånd.
Jeg har da også med glæde kunnet konstatere at det gamle udsagn om, at næst
efter ens egen lykke er andres ulykke nu
ikke at foragte, stadig gælder.
Pludselig er der begyndt at dukke annoncer op med »DGU kort gives - ingen
vandproblemer« formuleringen er måske
ikke den bedste jeg har oplevet. Jeg er
ikke helt klar over om det der med »ingen vandproblemer« henviser til ejerens
almene sundhedstilstand, vi nærmere os
jo alle prostata-alderen, eller om den
dækker over en slet skjult fryd over
HGKs problemer, jeg håber naturligvis
på det første, for der er ikke noget værre
end at skulle op og pisse 3 gange per. nat
har jeg hørt.
Er der da slet intet positivt ved alt det
vand? Jo, heldigvis har jeg ladet mig
fortælle at en lille gruppe af »golfspillere«, golfspillere i anførselstegn, for de
tilhører den, heldigvis lille, gruppe af
spillere der endnu ikke har forstået den
sande ånd i golfspillet, i daglig tale kaldet handicapfiflere, er meget glade, og
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her mener jeg naturligvis ikke dig som
bare plejer dit handicap lidt til husbehov.
Som en af disse besynderlige skabninger
for nylig sagde: »Det er dejligt at man
ikke kan blive reguleret i Herning - for så
kan man jo bare spille til uden der sker
noget«, der er ikke noget så skidt at det
ikke er godt for noget eller nogen. Fra et
begyndersynspunkt er det selvfølgelig
meget uheldigt at man ikke rigtig kan
spille sig ned, for det vil de gerne, og jeg
mener, at man fra klubbens side burde
overveje i det mindste at lade kaninmatcherne være tællende, kan dette ikke ske
administrativt i klubben bør man søge
DGU om dispensation.
Og hvad har alt det så med nybegyndere at gøre? Faktisk en hel del. Det
er selvfølgelig smadder ærgerligt som
begynderformand at se, at netop som de
fleste nybegyndere er frigivet og glæder
sig til at komme ud og prøve kræfter
med parkbanen, ja så er den lukket, og
når man endelig kan spille på den, ja, så
kan man ikke blive reguleret. Træls fordi
man ved hvor meget de har glædet sig til
det, men også træls fordi vi gerne næste
år skulle kunne give plads til ca. 60 nye
medlemmer, som måske tænker »kan det
virkelig betale sig at starte i Herning?«
Da jeg selv startede for snart 10 år siden
(kan desværre ikke ses på mit spil) gik
rygterne på at det var umuligt at blive
optaget som medlem og at klubben var
fyldt med snobber. Begge dele viste sig
ret hurtigt at være usande. I dag lider
vi stadig under at folk tror at der er
ventelister i Herning, snobberiet er byttet ud med at man aldrig kan spille på
banen. Ærgerligt med sådanne rygter,
som jo mærkeligt nok ofte bliver startet af klubbens egne medlemmer, for
hvordan skulle de ellers opstå? Specielt
ærgerligt fordi vi mener at vi har et godt
begynderprodukt som samlet set ikke
er dyrere end andre klubber, og fordi vi
faktisk langt hen af vejen har en god
klub. Der er selvfølgelig meget der kan
blive endnu bedre, men jeg mener at på
hvert eneste hold af nybegyndere er der
spændende mennesker som hver især
bidrager med positive indslag til gavn
for klubben. Heldigvis bliver de efter en
4 - 5 år lige som os andre, lidt smågnavne
og sure. Jeg ved godt at der står ærgerligt
mange gange i dette afsnit, men det er
lige hvad det er.

Det er da også med stor
glæde at man for første
gang kan læse i Herning
Folkeblad at der faktisk er
et par stykker på Herning
Kommune (sportens by?)
der er begyndt at vise bare
en smule interesse for at
hjælpe klubben, og jeg håber virkelig at de vil blive
holdt fast på deres løfte om
en løsningsmodel indenfor
2 måneder, for jeg tror at
alle medlemmer i HGK har brug for at
»gå på vinterferie« med udsigten til at
vi i 2008 vil være bedre stillet end i 2007.
Omvendt bør vi medlemmer så bakke op
omkring klubben for at vise at vi er en
klub, og ikke blot simpel købeidræt. Jeg

er sikker på at det nok
skal lykkes bestyrelsen
at fastholde kommunen
på deres løfter, så I kan
rolig fortælle alle der påtænker at starte en golf
karriere at HGK lige er
stedet for dem.
Jeg har været lidt langt
omkring, jeg har for første gang spurgt et par
stykker, hvad jeg skulle
skrive om og jeg har
vist berørt de fleste input jeg fik, nej for
resten, der var en der bad mig sige at vi
vil have Burger tilbage på menukortet
- så fik jeg det hele med. Med håb om en
tør, lang og varm sensommer ønsker jeg
alle fortsat god sæson!

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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Så nærmer vi os afslutning
for denne kaninsæson
KNUD
PILGAARD

Kaninudvalget

Vi har i skrivende
stund kun 5 matcher tilbage.
Der har været mindre deltagelse til vore matcher i år. Om
det skyldes vores ”våde” bane, er vi ikke
klar over. Vi må håbe at bestyrelsen får
løst problemet med banen hurtigst muligt, så der ikke bliver for mange pauser
til næste år.
Fra og med september skal al tilmelding
til kaninmatcher foregå via golfbox. Du
kan tilmelde dig hjemmefra via en computer eller bruge touchscreenstanderen,
som står i forgangen i klubhuset.
Som noget nyt er følgende blevet indført.
Når du i forbindelse med de 3 obligatoriske kaninmatcher skal have en underskrift på dit kort, foregår det fremover
ved, at du ved afhentning af dit scorekort, får et stempel og en underskrift af
matchlederne i matchrummet. Markøren
eller en anden spillers underskrift er ikke længere gældende, da der har været
noget ”snyderi”. Husk nu kortet når
du kommer til kaninmatch.
Husk at reservere lørdag den 22. september, hvor der er kaninafslutning. Vi spiller denne dag 18 hullers greensome, som
er en parmatch. Begge spillere slår ud på
alle huller. Parret vælger så den bold,
som ligger bedst, ( ikke nødvendigvis den
længste), og spiller hullet færdig med
den bold. Man skiftes til at slå, og den
hvis bold ikke blev valgt, slår 2. slaget.

Denne dag spilles fra røde og gule teesteder.
Efter matchen er der fælles spisning og
dans. Tilmeldingslisten vil blive hængt
op primo september. Da der kun er plads
til 80 personer, så vent ikke for længe.
”Først til mølle” princippet er
gældende og der er rift
om pladserne.
Da vi har erfaret,
at Steve ophører med at
være træner i Herning Golf
Klub fra
næste sæson, vil
udvalget
hermed
takke ham
for et godt
samarbejde.

Resultater
Torsdag den 28.juni,
her spillede vi bestball.
1. Bente Heldgaard, Gitte Uldahl, Jane
Bøndergaard og Bente Sejling med 32 pt.
2. Inge Marie Jensen, Helle Voetmann,
Bjarne Rasmussen og Peter Sejling med
31 pt.
3. Harry Kristiansen, Karen Dalsgaard,
Gitte Bagge og Lars Klode med 29 pt.
4. Anne Mette Johansen, Peter Jensen,
Leif Voetmann og Janus Nettermann
med 27 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Bente Heldgaard
4,03m – Hul 6 Gitte Uldahl 0,00m alle i 2
slag.

Torsdag den 2. august.
Gruppe I: hcp. 49-54
1. John Søgaard Kristensen 26 pt
2. Peter Dalsgaard 21 pt.
3. Anne Mette Johansen 18 pt.
Gruppe II: hcp. 37-48
1. Finn Lykke 22 pt.
2. Githa H.
Hansen
19 pt.
Nærmest
flaget:
Hul 3
Gitte Uldahl
5,43m – Hul
10 Hanne
Kirkegaard
1,95 m – Hul
12 Leo Mathiasen 2,80m, alle
i 2 slag.
Torsdag
den 9. august:
aflyst pga. torden
Torsdag den 16.august.
Gruppe I: hcp. 49-54
1.Jonna Vester 26pt
2. Michael Jensen 22pt
3. Freddy Christensen 19pt.
Gruppe II: hcp. 37-48
1. Frode Kirkegaard 24 pt
2.Niels Fabricius 21 pt
3. Lis Frandsen 19 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Jytte Nielsen 6,63m
– Hul 6 Bente Heldgaard 0,12m – Hul 10
ingen – Hul 12 Inge Marie Jensen 9,51m
alle i 2 slag.

Hernings mest sælgende
ejendomsmæglere
Vi har lidt mere at byde på

Åbningstider EDC Boligmarked: Hver dag 9.30-21.30

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

TELEFON 96 26 06 00
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Det er godt at være dansk i Norge
På fritids og feriemessen i Herning i februar fik jeg kontakt med
Steinar Gjertsen og Olav Magne Trydal,
som repræsenterede to baner i den sydlige
del af Norge, Sørlandet, nemlig Bjaavann
Golfklubb, som ligger i Kristiansand og
Kvinesdal og Omegns Golfklubb, som
ligger ca. 90 km. fra Kristiansand.
Jeg havde foreslået Tirsdagsdamernes
Bestyrelse at vi skulle tage en golftur til
Norge, og havde fået til opgave at undersøge sagen.
Som gammel nordmand/kvinde med kun
5 års golferfaring har jeg ikke set en
eneste golfbane i Norge, men er ofte blevet spurgt om, der da findes ordentlige
golfbaner i Norge. Så jeg var virkelig
nysgerrig og interesseret både på egne og
andres vegne.

TIRSDAGSDAMER

Det var med stor venlighed og interesse
de herrer hørte på min ide med Tirsdagsdamerne og de foreslog at jeg kunne
jo komme en tur i år og se og prøve
banerne.
Efter at have skrevet sammen i de kommende måneder, rejste Morten og jeg til
Norge en forlænget week-end.
Og jeg må sige vi fik en oplevelse ud over
det sædvanlige.
For det første sendte de os et gavekort

fra Color Line, så vi kunne sejle gratis.
Dernæst fik vi lov til at spille gratis på
deres baner. Og sidst men ikke mindst
fik vi meget fordelagtige overnatningstilbud. Så gæstfriheden og servicen var
helt i top.
Og banerne…. jeg siger jer….fantastiske.
Bjaavann golfbane ligger 15 km. fra Kristiansand centrum i Ålefjær. Banen er
designet af en af verdens ledende banear-
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kitekter Robert Trent Jones jr. Banen ligger i de smukkeste omgivelser rundt om
Bjåvannet. En bane i absolut topklasse.
Golfbanen i Kvinesdal blev kåret til Norges bedste bane, dagen før vi kom, så
de var meget stolte. Og med god grund.
Banen er designet af den skotske arkitekt
Graham J.Webster / Team Niblick. Det
var en stor oplevelse også at spille denne
bane, som ligger utroligt naturskønt.
Fælles for begge baner er at de var imponerende velplejet, med fantastiske greens.
Så på spørgsmål om de kan lave golfbaner i Norge, kan jeg kun sige : Prøv dem, i
finder dem ikke bedre andre steder!
I begge klubber er man meget interesseret
i gæster fra Danmark. Så hvis Pensionistklubben, Onsdagsherrerne, Rødderne,
Tirsdagsdamerne eller hvem det måtte
være fra Herning Golfklub, som har lyst
til at spille på disse to klubber i Norge,
vil jeg gerne være behjælpelig med at
etablere en kontakt. Jeg ved de vil være
behjælpelige med mange af de praktiske
ting, der skal til for at sætte en match.
Man kan nu komme til Kristiansand
fra Hirtshals på 2 ½ time med Color
Line, som i øvrigt har et samarbejde med
golfklubberne mht. rejse, overnatning og
greenfee. Så der er intet at betænke sig
på….det er Godt at være Dansk i Norge.
Med entusiastisk hilsen
Kjersti Thomsen
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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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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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EN STOR TAK
til alle der deltog i
Designa Snormatch
lørdag 23. juni
Vi fra Designa Køkken havde en hyggelig dag
og er stolte over, at så mange valgte at deltage.
Vi glæder os til et GENSYN I 2008
Vi bringer også en stor tak til Flemming Wadim,
der sørgede for at Sankt Hans bålet blev tændt.

Det ser enkelt ud, når det hele spiller smukt sammen, men
der ligger et stort forarbejde bag. Hos Designa tænker vi i
detaljer for at skabe smukke helheder. Du vil også opleve at
prisen er overraskende lav i forhold til kvaliteten.

designa.dk

De
Snor signa
mat
ch

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

Golfrejser med Bravo Tours

MALLORCA:

AZORERNE:

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

18. oktober 2007 fra kr. ....................... 7.500

20. oktober 2007 fra kr. .................. 7.700

25. oktober 2007 fra kr. ...................... 7.500

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

