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Første hole-in-one i næsten
1 ½ år på vores golfbane

Endelig, endelig, endelig…
Efter næsten halvandet års
ørkenvandring lykkedes det
endelig igen at ”få en bold
på tavlen” i klubhuset.
Det skete tirsdag den 8. Juli,
hvor Helle Voetman havde
indstillet sigtekornet perfekt
på hul 6. Som afslutning på
en af klubpro Jesper Kjeldsens
sommerskoler valgte Voetmanfamilien at spille en runde
golf – og bedre reklame kan
skolerne vel næsten ikke få,
så mon ikke sloganet næste
år bliver noget i retning af:
Vore elever går direkte ud
og laver hole-in-one!
På billedet kigger Helle
næsten vantro på bolden:
”Kan det virkelig passe?”
eller også er hun bare ked at
igen at miste en bold

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

Hole in One
7. juli 2008 - hul 6: Helle Voetmann

Generalforsamling 2008
Herning Golf Klub afholder ordinær generalforsamling torsdag
den 27. november 2008 på Østergaards Hotel.
I vedtægternes § 8 står der: ”Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen
inden 15. oktober.”

Tidsbestilling
Tidsbestilling er i Herning Golf Klub er en meget stor succes,
men der er naturligvis nogle få ting, der kan gøres bedre.
Bestilte tider skal bekræftes på touchscreenstanderen i forgangen tidligst 2 timer og senest 15 minutter før, ellers slettes den
bestilte tid automatisk og alle på bolden registreres på vores
”no show” liste.
Hvis man ikke har behov for den bestilte tid, skal den slettes fra
tidsbestillingen, så andre kan få glæde af den.
Hvis man bekræfter sin bestilte tid, så skal man også bruge
denne tid. Enkelte medlemmer kommer måske en halv time for
tidligt, bekræfter deres tid og går så tidligere ud. På denne måde
optages to tider og forhindrer måske andre i at få en tid.
Alle der forekommer på ”no show” listen 3 gange får et brev og
slettes fra listen. Hvis de igen kommer på ”no show” listen med
3 forekomster, vil de blive kontaktet personligt. ”No show” listen
blev tømt 1. juni, ca. 25 medlemmer har fået et brev og 345 medlemmer er stadigvæk på listen med op til 2 ubekræftede tider.
En opfordring: Ved bestilling af tider bør man koble sig på
eksisterende to-bolde og på den måde holde tider fri til bestilling
af tre- og fire-bolde.

Ansvarsforsikring
Dansk Golf Union har indgået en specialaftale med Nykredit
om en kollektiv ansvars-forsikring for skader opstået på golfbanen eller golfbaneområdet.

Den kollektive ansvarsforsikring dækker hvis golfspillerens
egen ansvarsforsikring ikke dækker eller hvis den skadevoldende golfspiller ikke kan identificeres.
Følgende vigtige jf. policen:
• Forsikringen dækker i Danmark på og ved gofbaner ejet eller
lejet af DGU’s medlemsklubber.
• Den ansvarspådragende handling skal stamme fra golfudstyr
samt et golfspil eller golfarrangement.
• Erstatningskrav skal uden ophold anmeldes til Nykredit.
• Anerkendelse af skader må kun ske med Nykredits samtykke.
• Er skadevolderen i forvejen dækket af en forsikring, der omfatter skaden, bortfalder Nykredits dækning.
• Dækning overfor skadelidte, hvis skadevolder er:
1. Golfspiller med aktivt medlemskab i en dansk golfklub
tilsluttet DGU.
2. Golfspiller med aktivt medlemskab i en af DGU’s udenlandske søsterorganisationer.
3. Hvis skadevolder ikke kan identificeres.
• Ingen dækning når det drejer sig om:
- Golfspiller med passivt medlemskab.
- Pay & Play spillere, der ikke omfattet af ovennævnte punkt
1 og 2.
- Tilskuere.
- Golftrænere og lønnede ansatte i golfklubben samt erhvervsvirksomheder, der arbejder i området.
- Skader forvoldt af dyr.
- Skader forvoldt under benyttelse af golfbiler.
Se de komplette forsikringsbetingelser på www.nykredit.dk.

Livet er kort - spil bridge
I Bridgeklubben Eagle spiller vi
bridge i klubhuset fra 1. november
til 31. marts. Vi har et mandagshold og et onsdagshold.
Vi optager gerne nye medlemmer. Singler eller par.
Ring 97 11 63 72 og
hør nærmere.
Anker Jensen
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Sikke en sommer og
sikke en bane - så flot!

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 2008.
Deadline for materialer 20. oktober
BESTYRELSE

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

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

HANS
BUNDGAARD

Formanden

Sommeren er gået
alt for hurtigt! Det
har været en sommer med herligt
vejr og en fantastisk golfbane såvel spillemæssigt som naturmæssigt. Regnvand
har ikke givet de store problemer på
banen indtil nu og vi håber, at det heller
ikke sker m.h.t. den resterende del af
året.
Som de fleste af medlemmerne sikkert
ved selvsyn har bemærket, så er det tidligere omtalte arbejde
med omlægningen af
Hammerum Bæk og
udgravning af det
store regnvandsbassin i fuld gang. Arbejdet ses ikke mindst
på grund af, at vi har
valgt at det opgravede
jord fra regnvandsbassinet anvendes til
at fylde på banens
laveste områder primært fairway hul 13
og 15.
I sidste sæson måtte
hul 13 og 15 i flere
måneder kortes af til
par 3 huller på grund
af vand på de lave
områder på fairways.
Nu er 13 og 15 desværre igen afkortet til
par 3, men denne gang med det formål,
at få hullerne til at fungere i fuldt omfang
fremover, selv når der kommer store koncentrerede regnmængder. Vi har valgt at
gøre brug af den mulighed der bød sig til
at få hævet de lave områder i forbindelse
med udgravningen af det store regnvandsbassin øst for green hul 15.
Vi kan kun beklage, at klubbens medlemmer for resten af sæsonen igen må leve
med et par afkortede huller og de gener

jordarbejdet giver, men det er gjort i en
god mening. Vi har heldigvis i år haft
mulighed for at forberede os, så både
scorekort og konverteringstabeller er ændret til den nye par-71 bane, hvor hul 13
og hul 15 er ændret til par-3 og hul 8 er
ændret til par-5.
Grave- og jordarbejdet vil blive udført i
den kommende tid og forventes afsluttet
primo oktober med såning af nyt græs
på de hævede arealer. På klubbens hjemmeside vises en skitse af golfbanen med
indtegning af de arealer, der fyldes op
med jord samt en tidsplan for arbejdets
udførelse. Klubben har samtidig benyttet
lejligheden til at få renoveret teestederne
på hul 13 og 15, samt foranlediget de
store visne grantræer
fældet langs hul 13,
hvilket igen har givet
et fantastisk vue til
hul 4. Af andre større
opgaver kan nævnes,
at det nye halvtag ved
drivingrange nu er
færdig og taget i brug.
Desuden er klubben
i fuld gang med at
udskifte oversigtstavlerne ved teestederne
med nye og meget
flotte informative
tavler.
Omkring FUTOPIA
7400 i Holing har der
i juli været afholdt
møde med Aktiv
Gruppen og Golf Management om Herning
Golf Klubs eventuelle
deltagelse i projektet. Referat fra mødet
kan ses på klubbens hjemmeside. Det er
Golf Managements ønske at høre klubbens medlemmer om ønsker og forventninger til en golfbane, herunder også
hvor meget man er indstillet på at betale
for en bane der opfylder ens ønsker. Derfor vil der her i efteråret blive foretaget en
medlemsundersøgelse.
Vi håber at alle vil tage godt imod spørgeskemaet og svare på spørgsmålene.
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Årets udflugt
Vi var 35 morgenfriske pige, der var klar
kl. 8.00 den 1. juli til
årets udflugt. Bussen havde en trailer
med til alle vores golfbags og vogne. Det
fylder jo godt, men chaufføren havde et
godt tag på det, selvom vi godt kunne se
på ham at det var lidt hårdt. Turen gik i
år til Skærbæk Mølle Golfklub. En dejlig
bane, der er smukt indpasset i naturen.
Man fornemmer slet ikke at banen kun er
ca. 3 år gammel. Den er måske nok ikke
så lang, men svær nok alligevel.
Ringkøbing Landbobank havde sponsoreret sandwichs til os, som vi kunne få
med ud på banen. De stod klar i klubhuset til os, lige som der var en kop kaffe til
de, der lige trængte til en lille opstrammer
inden runden.
Vejret var rigtig dejligt, og jeg tror alle
nød de 18 huller, selv om et par af
holdene skulle starte lidt langt vær fra
klubhuset. Efter runden var der tag selv
buffet. Da der ikke er nogen restaurant i
klubben hjalp alle til med at få det praktiske til at fungere både at få rettet maden
an og efter spisningen med oprydningen,
og TAK for det.
Vi spillede stableford i to lige store rækker og samtidig en bestball og dagens
resultater blev:
A-rækken: 1. Ulla Ørum Pederse 32 pt. 2.
Gerda Engelbredt 31 pt. 3. Lissi Bank Lassen 27 pt. (laveste hcp.) 4. Lone Langkilde
27 pt. B-rækken: 1. Kjersti Thomsen
30 pt. 2. Susanne Nelleman 30 pt. 3. Rita
Lykke 29 pt. 4. Rita Facius 27 pt. Nærmest
flaget: Hanne Zacho, Kirsten Pilgaard, Nini
Skovgaard og Anni Andersen. Bedste hold
blev: Kjersti Thomsen, Rita Lykke, Birgit
Christensen og Kirsten Hehr med 97 pt.
Dervar flotte præmier fra Bravo Turs til alle
vinderne, og Designa havde givet et tilskud
til betaling af bussen.
Kl. 17 var vi så klar til at tage tilbage
efter en dejlig dag, og busturen hjem er
heller aldrig kedelig, her er der altid plads
til en god historie og lidt ”vinsmagning”
og traditionen tro blev der afsluttet ved
klubhuset hjemme i Herning med de sidste rester. Vi tror alle havde en god dag,
og håber at endnu flere har lyst til at tage

TIRSDAGSDAMER

med på udflugt næste år. Så var der sommerferie resten af juli og første planlagte
spilledag efter ferien var den 5. august,
hvor 45 piger var på banen igen. Men vi
havde valgt først at lægge månedsmatchen den 12. august af hensyn til skolesommerferien. Denne månedsmatch blev
der spillet Hallington – (en slags spagspil
med bom). Vi var 45 spillere og der blev
spillet i 2 lige store rækker. Der kunne
godt blive lidt forvirring om hvordan det
nu var, man skulle regne de der Hallingtonpoints ud, men alle havde fået en for-

HERNING GOLF KLUB

Ja, ja, ja, ja, ja.
..
vi ved det go
dt!
Nu bliver vi
vist lidt for
sjove... :-)

nr.4
UDKOMMER
PRIMO SEPT.

...men vi har jo lovet
skribenter, (som måskalle vore pigeutilfredse med sidste e var lidt
blikfang), at næste reminders
reminder ville
have et anderledes
blikfang...
Ja, ja... vi ved det
godt
ved at blive lidt for - vi er vist
sjove, men
hvis du læser dette,
så virker det jo!
... og så til det alvor
lige: Det, vi
gerne vil have dig
til at læse, er at
vi gerne vil modt
age
fremragende indlæ et af de
g
afdeling til næste fra dig/din
nr
på mail til sædvanlig af KlubNyt
adresse:
sno@herningfo
lkeblad.dk
På forhånd tak, fordi
kan regne med dig... vi altid
du bærer over med (og fordi
vort tvivlsomme
forsøg på at være
morsomme...)

klaring hæftet på scorekortet, så alle fik
det klaret.
Bendtsen Biler var sponsor med mange
fine præmier til de dygtige vindere. Resultaterne blev: A-rækken: Lene Søgård
Andersen 79 pt. 2. Birgit Thomsen 2 pt. 3.
Rita Lykke 72 pt. 4. Martha Vestergaard
68 pt. 5. Ella Tholstrup 66 pt. B-rækken: 1. Lotte Søndergaard 71 pt. 2. Jonna
Vester 70 pt. 3. Rita Facius 69 pt. 4. Kjersti
Thomsen 68 pt. (laveste hcp.) 5. Majbritt
Østergaard 68 pt. Nærmest flaget: Hul
3 Birgit Thomsen 9,50, Hul 6 Lotte Søndergaard 1,86, hul 10 Kjersti Thomsen
1,60 og hul 12 Rita Facius 11,10.
Nu må vi så indse, at den bedste
del af dette års goldsæson er ved
at være forbi. Nu håber vi bare på
vejret i den resterende del vi arte
SEP. 2008·NR 4
sig, så vi stadig kan nyde at spille,
selvom, banen ser lidt rodet ud for
tiden, men som man siger ”det skal
være skidt, før det bliver godt”, det
håber vi så på det bliver, ellers kunne
vi godt tænke os et rullende fortov
fra hul 12 til hul 13, der er dæleme
langt, specielt når man skal forcere
de forskellige forhindringer, der er
undervejs.
Esther Simonsen

Dea
mand dline
a
18. au g den Ja, når Tirsdagspigerne bliver
gust mindet om deadline til et nyt indlæg
til "Klub Nyt” på denne måde, så er
det da ikke til at overse – vel?
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RESTEN
AF ÅRE
T:

ALLE SKO

ALT SOMMERTØJ

÷50%

÷75%

BEN ROSS
UDSTYR

REGNTØJ
OG VINDTØJ

÷20%

÷50%

Kig ind og se de gode
priser på både herreog damejern og -køller!

Udsalgstilbuddene
gælder så længe
lager haves – resten
af sæsonen

- dit golfsving er mit ansvar… Bestil en lektion NU!
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Sommer, sommer og sol...
CARSTEN
JENSEN

Matchudvalget

- havet og vinden
og duft af kaprifol.
Med det vejr som
vi har haft i store
perioder i sommer, har man jo lyst til at
bryde ud i sang. Havet kan vi ikke prale
af, og i år har vi ikke engang haft bare
den mindste smule ”tilfældigt” hav på vore
fairways. Vi har haft masser af sol og vind
og det har givet plads til en masse gode
golfrunder (har nogen set en kaprifol på
banen?). At banen har været spilbar på et
højt niveau i store dele af sæsonen (i hvert
fald den del der er gået), har også haft betydning for deltagelsen i vore turneringer.
I turneringsudvalget vil vi gerne bryste os
af, at det ikke kun er vejret, der har haft
betydning. Som det ser ud lige nu, har vi
ramt et mix af turneringsformer, der tiltaler en god mængde af vore medlemmer.
En anden årsag er selvfølgelig også vore
sponsorer, som med deres engagement
i turneringerne er med til at skabe gode
oplevelser for deltagerne. Vi er heldigvis i
den situation, at alle vore sponsorer, på nær
én er gengangere fra sidste år. Det vidner
om et godt samarbejde og en tilfredshed

Illustration A

hos sponsorerne, som vi noterer os med
stolthed.

Hvordan ser det så ud
med deltagelsen?
Som det ses af diagrammet (illustration A), har der været både op- og
nedture, men generelt har vi oplevet
en stigende tilslutning. Indtil nu er der,
i forhold til 2007, været en stigning i
deltagere fra 611 til 636 svarende til 4,1
%. De 636 deltagere dækker over 312
fysiske spillere, hvilket betyder, at hver
spiller har deltaget i ca. 2 turneringer i
gennemsnit. Tilbagegangen har været
mest markant på Åbningsturneringen

og JAI 5-15 Subelite. Åbningsturneringen måtte vi sætte et deltagermaksimum på, da banen jo kun var åben på
9 huller. Deltagelsen i 5-15 skal vi have
hævet til det gammelkendte niveau på
omkring 96 deltagere, blandt andet ved
at vi får reklameret noget mere for den
i omegnsklubberne og i de klubber,
hvorfra der typisk kommer deltagere.
Til gengæld har vi oplevet en stigende
deltagelse i Dameturneringen, som i
år havde en ny sponsor, nemlig ”huset
emma”, og i Frank Greensommer, som
nyder godt af sponsors velvilje og
de gode baneforhold. Nå ja, så blev
DESIGNA Snoreturnering jo klubbens

3ODWDQYHM± '.+HUQLQJ
7HOHIRQ
ZZZNWYYVGN

Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82
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Andel 2008

Royal Unibrew, der også er restaurantens
leverandør af kolde fadøl. De stiller med
præmier til top 6 på ranglisten, Præmierne uddeles i forbindelse med generalforsamlingen. Stillingen efter DESIGNA
Snoreturnering er: 1. Morten Sørensen
108,00. 2. Jens-Ole Bondrop 105,00. 3.
Lotte Hylgaard 97,00. 4. Rene Durup
85,00. 5. Githa H. Hansen 84,00. 6. Johan
Durup 83,00. 7. Svend Herold Andersen

80,00. 8. Helle Sørensen 77,00. 9. Carsten
Bach 74,00. 10. Birthe Slot 67,00. Hvis du
stadig mangler nogle point, er der ingen
grund til at fortvivle.
Der resterer stadig 3 turneringer, hvor
muligheden for at spille sig ind i toppen
er til stede for spillere så langt nede som
nr. 20 på listen (der er i alt 105 point hvis
man ender som nr. 1 i hver af de 3 resterende turneringer).

Illustration C
bedst besøgte turnering i mange år.
Ejnar har allerede lovet, at stille op igen
næste år, så du kan allerede nu reservere en lørdag lige omkring den 20. juni
– we will party. Selvom der er udsving i
antallet af deltagere, er der en fornuftig
fordeling af antal deltagere mellem de
forskellige turneringer - se ill. B og C.

ROYAL Player of the year

Illustration B

Turneringen er jo en gennemgående turnering, der belønner den spiller som stiller
op og som er med i toppen af de enkelte
turneringer. Som navnet siger, er sponsor

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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Flotte placeringer ved DM Short Game
Laurids kæmpede også noget
med der våde
greens - og heller
ikke han fik den
bedste start i uret
rundt - tilgengæld
sluttede han flot
af i bunker og
med lidt mere tur
i det kunne det
godt være blevet
til en 2. plads.

Kirstine, Charistian og Laurids foran indgangen til Odense Golf Klub,
hvor de på fornemste vis repræsenterede HGK. To 2. pladser og en 3. plads
ved DM i Short Game gjorde HGK til den mest vindende klub i Danmark.

Kirstine i gang med
første øvelse - uret
rundt - og selv om
den ikke lige kørte
for Kirstine blev hun
ved med at kæmpe og
sikrede sig en flot 2.
plads. Præstationen
var endnu flottere fordi
Kirstines modstander
ikke mødet op og hun
fik således ikke fordele
de andre hold havde,
nemlig at man kunne
studerer modstanderens bold. Spillerne
skiftes til at starte på
de enkelte øvelser.

Christian med caddi studerer næste øvelse, og det var han rigtig godt til, for ikke alene lavede han personlig rekord han fik også en flot 2. plads. I baggrunden
ses en noget nervøs far Erik. I det hele taget var der god opbakning til alle HGKerne.
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Indbydelse til spændende golfrejseaften mandag 15. september
kl. 19.00 i klubhuset
Den danske golfsæson er godt i gang, og allerede nu går rigtig
mange golfere rundt og overvejer, om de skal forlænge den
igangværende sæson eller tyvstarte den kommende sæson
med en uge eller to under sydlige himmelstrøg. Derfor arrangerer Herning Golf Klub og Bravo Tours en spændende og
informativ rejseaften for klubbens medlemmer.

Program:
Bravo Tours’ spændende golfrejsemål
• Matchture • Golfpakker •
Individuelle golfrejser •
Konkurrence • Specielle golftilbud

Tilmelding skal ske ved
henvendelse til Bravo Tours
på tlf. 96 27 38 38 eller
mail golf@bravotours.dk

Arrangementet forventes afsluttet
omkring 21.30-tiden. Det er
gratis at deltage, og
Bravo Tours byder
naturligvis på
kaffe og brød.

Bravo Tours sender årligt flere end 6.000 golfglade gæster til
Kenya, Sydafrika, Thailand, Mallorca, Azorerne, Tyrkiet, Tunesien,
Djerba, Gran Canaria, Tenerife og Fuerteventura. I ord, lyd og
billeder vil vi denne aften fortælle om disse spændende rejsemål
samt om vores to nyheder, Costa del Sol og Agadir i Marokko.

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

Witt A/S

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

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

”Ta’ os fordi vi er i
øjenhøjde”

70 22 00 82
www.lmvagt.dk

www.vestjyskbank.dk/herning

Dalgasgade 29 B · Herning · Tlf 96 63 25 00

Solidt engagement

NÆRVÆR - KOMPETENCE - DY NAMIK

sfh^kbi)sspld
sbkqfi^qflk

Sandvigvej 1, DK-7400 Herning
Tlf. 9627 7500

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

(4( +++%.&/25- (%2.).'
%NGDAHLSVEJ #   (ERNING
4LF  
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Danmarksturneringen
er slut for i år
CHRISTIAN
LYKKE

Eliten

Og hvordan er det
så gået?
De sidste runder
i Danmarksturneringen blev afviklet i weekenden d. 9. og
10. august 2008. Vi var inden weekenden
klar over, at der skulle noget ekstra til,
hvis vi skulle bevare vores status i 2. division. Vi lå desværre på en sidste plads i
puljen inden weekendens opgør mod Trehøje, som har vundet alle deres kampe.
Samt en hjemmekamp mod Viborg som
vi tidligere havde tabt til i Viborg. Det
virkede umiddelbart som en meget svær
opgave at løse for holdet, men vi havde
stadig håb.
Den sportslige målsætning for året er at

blive i 2. division i 2008 og for 2009, at
være iblandt de bedste i 2. division. Derefter oprykning til 1. division og længere
frem oprykning til Elitedivision. Efter
weekendens kampe må vi nok erkende, at
den sportslige målsætning skal revideres
til næste sæson.
Lørdagens kamp i 2. division mod Trehøje blev ikke nogen succesoplevelse. Vi
tabte desværre stort med cifrene 17 - 1.
Trehøje var en meget svær modstander
og de vinder da også puljen og skal spille
om oprykning til 1. division. Der var dog
stadig håb forude hvis Morsø kunne hente en sejr hjem mod Viborg den samme
dag. Desværre tabte Morsø i Viborg og
vores chance for at blive i 2. division var
hermed udtømt.
Søndagens kamp mod Viborg var derfor
ikke særlig spændende, idet nedrykningen var en realitet og kampen blot var en
formalitet. Udfaldet blev desværre også
derefter, idet vi tabte på hjemmebane med
cifrene 2 - 16.
Weekendens kampe for Danmarksserieholdet blev en mere positiv oplevelse.
Lørdag d. 9. august spillede vi mod Ikast
på hjemmebane. Her blev det uafgjort 7
- 7. Søndag d. 10. august 2008 skulle vi til
Tullamore hvor det blev til en overlegen
sejr på hele 12 - 2 til vores drenge. Puljen
blev vundet af Silkeborg og vi kom på
en tredje plads. Det lever dog ikke helt
op til den sportslige målsætning om at
være blandt de bedste i Danmarksserien
i 2008.
Sæsonen 2008 har desværre ikke levet
op til vores forventninger. Vi har måske
været for ambitiøse i forhold til vision og
målsætning for året. Det bliver en opgave
for spillere og Eliteudvalget at evaluere
sæsonen og rette ind i forhold til den aktuelle situation vi befinder os i.
Det kan godt være at de kan ”tæve” os
på banen, men vores gode humør kan de
ikke tage fra os. Så vi kommer igen til
næste år med fuld speed på!
Det var alt for denne gang - Golfsæsonen er
ikke færdig endnu og vi træner fortsat på
banen. Du vil høre nærmere hvad der skal
ske til næste år, når vi har en plan klar.

ELITESPONSORER
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

Øvrige sponsorer:
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Hcp, sommer og et efterårshold!
MICHAEL
HANDBERG

Begynderudvalg

Jeg sad forleden
og læste lederen
i Golf Magasinet
- den handlede om
handicap, ikke uvæsentlig for en begynderformand, da netop en af udvalgets
opgaver er at forklare de stakkels nye
medlemmer hvad et handicap er, hvordan man får et nyt, hvordan det regnes
ud - og sidst, men ikke mindst, hvordan
handicapsystemet er det helt unikke ved
golfspillet. Det der gør at alle kan dyste
mod hinanden uanset styrke - på en fair
måde. Handicapsystemet er en af grundpillerne i dette herlige spil.
Det er klart, at som nybegynder er der
rigtig mange der i starten ikke har problemer med at spille op til starthandicappet, ja, en del tror ligefrem det er flovt
at lave under 18 point på 9 huller. Som
nybegynder vil der selvfølgelig komme
mange "drømmerunder" de første år, indtil man har haft runder nok til at finde det

rette handicapleje, så en gang i mellem
kommer der score hvor mere garvede
medlemmer sidder og ryster på hovedet,
men på et eller andet tidspunkt vil nybegynderne også finde deres naturlige leje,
selvfølgelig ud fra den forudsætning, at
de følger ånden i spillet, og lader sig
regulerer - også i private runder. Skal
systemet fungere, er det vigtigt at man
forstår, at handicappet er udtryk for ens
potentiale ikke ens gennemsnits score.
Det er altså helt normalt ikke at kunne
spille op til ens handicap hver gang, gør
man det, er det en klar indikation af at
handicappet er for højt. Desværre ser
man oftere og oftere at store præmier
frister folk over evne, og handicappleje
bliver næsten legalt. Hvad rager det så
en begynderformand? Ja, det rager mig
faktisk en hel del. For når en nybegynder
kommer og spørger om man skal reguleres på en privat runde, fordi vedkommende har fået at vide af et medlem at
det er dumt "så vinder du jo aldrig noget"
- så siger det i hvert fald mig - at den
kedelige virus der hedder handicappleje
desværre også findes i HGK. En virus
der hurtigt bør gribes ind overfor, og med

DANMARKS LANDSDÆKKENDE PRIVATHOSPITAL TILBYDER

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

ESBJERG

HERNING

HØRSHOLM

ÅRHUS

WWW.DAPH.DK

de IT-redskaber der findes i dag bør det
være forholdsvis let, og jeg mener faktisk
at det er helt legalt at sige til en spiller,
at vedkommende er uønsket i matcher
såfremt der er mistanke om handicappleje. Heldigvis er nybegynderene ikke
så dumme, at de lytter til den slags råd,
faktisk aflevere nogle af dem scorekort
hver gang de har spillet en runde - også
de runder hvor der kun er blevet til 7
point! Det behøver I altså ikke - men det
er trods alt bedre at aflevere et scorekort
for meget end ét for lidt.
Kort før sommerferien for alvor satte ind
var hold 2 ved at være flyvefærdige, desværre faldt det også sammen med at det
meste af klubben gik på en velfortjent
sommerferie. Vi har, fra udvalgets side,
fundet det meget vigtigt, at alle de der
ønskede det, også skulle have mulighed
for at spille golf i juli måned. Derfor har
udvalget i hele juli måned haft gang i
butikken, og spillet "provisoriske" kaninmatcher med begynderne fra hold 2,
så de har haft mulighed for at opnå det
eftertragtede lyseblå bagmærke. Udvalget har selvfølgelig sikret sig at dette
er sket med yderst kompetente markører, og efterfølgende er tanken da også,
at begynderene spiller kaninmatcher så
man også får denne dimension med af
begynderforløbet.
I år har man fra bestyrelsens side også
bedt os om at afvikle et efterårshold,
og dette løber af stablen den 16. og 17.
august - hvilket vil være datid når dette
læses. Sidste år kunne der ikke samles
nok til et hold, men i år har vi haft den
glæde at ikke mindre end 18 p.t. er tilmeldt. Vi glæder os som sædvanligt til at
arbejde og træne med disse nye medlemmer, og med de sidste 18 har klubben i alt
fået tilført ca. 85 nye medlemmer i år. De
3 hold har slidt lidt på udvalget, derfor
er det også glædeligt at vi har kunnet
byde velkommen til Leif Andersen i
udvalget. Jeg tror, de fleste medlemmer
i HGK kender Leif - om ikke andet så
under navnet "Lille Leif". Vi ser sikre på
at Leifs lune facon passer perfekt ind i
begynderudvalget.
Fortsat god sæson!
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EN STOR TAK...
til alle der deltog i
Designa Snormatch
lørdag 21. 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 2009 på vores
ﬂotte bane.

De
Snor signa
mat
ch

En stor tak skal også lyde til matchledelsen,
restauratøren samt medhjælpere.

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

- så er det muligt
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ÅRETS STJERNEVIN

2008

Robertson, Syda frika

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

Rooiberg Shiraz 2007

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

6 FLASKER FOR

240,Normalpris 64,75

SPAR
V/ 6 FL.

148,50

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

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

Bordbestilling
9926 9927
tk@mch.dk

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

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

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

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

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

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

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

Sunds Møbler
Sundsvej . Sunds . Tlf. 97 14 17 00
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Baneudvalget informerer
BENT
GREEN

Baneudvalg

Det har indtil nu
været en rigtig
god sommer, der
har bevirket, at vi
i modsætning til mange andre baner har
kunnet glæde os over, at græsset har
groet rigtig godt. Ja græsset har groet
så meget, at al disponibelt mandskab
(greenkeepere har jo også ret til ferie med
familien i sommerperioden) udelukkende
har været beskæftiget med at slå græs,
hvilket naturligvis er gået ud over andre
påtrængende projekter. Dem håber vi så
at få tid til senere på året.
I forhold til sidste år har vi også været
forskånet for de helt store oversvømmelser. Vi har stort set fået ligeså meget regn
i år som sidste år, men det er kommet i
passende doser. Banen har dog i perioder
været meget våd – specielt på første del
af hul 13 og sidste del af hul 15. Men som
det tydeligt fremgår, bliver der nu gjort
noget radikalt ved problemet.
Vi er nemlig kommet i besiddelse af en
masse jord! Helt nøjagtigt 18.000 m³!
Herning Kommune udgraver et stort
regnvandsbassin bag 16. herreteested,
og jorden herfra udlægges på hul 13 og
15. Derved hæves terrænet så meget, at vi
forhåbentlig fremover undgår oversvømmelser på disse fairways.

Arbejdet medfører naturligvis en del
ulemper for såvel klubbens medlemmer
som greenfeespillere, men det håber vi
alle har forståelse for. Der har jo i mange
år været talt om, at banen synker og at
der måtte gøres noget. Så det gør vi altså
nu! Arbejdet med udgravning og udlægning af sand/jord kører som planlagt og
forventes afsluttet først i oktober, hvorefter arbejdet med pålægning af muldjord,
finplanering, evt. gødning samt græssåning påbegyndes. Så går alt vel har vi
grønne og spilbare fairways først eller
midt i sæson 2009.
I forbindelse med ændringerne på hul 13
fjernede vi i al hast de gamle træer langs
åen. Det viste sig nemlig, at de var dårlige
og alligevel skulle fjernes i løbet af en
kortere periode. Vi valgte derfor at fjerne
dem når vi alligevel skulle til at arbejde
på hullet. Der bliver næppe genplantet

træer på hul 13, men det overvejes at
plante enkelte træer på den modsatte side
af åen på hul 4.
Skaderne på hul 17 og 18 bliver også
repareret i efteråret, så vi slipper for de
midlertidige lokale regler på disse huller.
Vi regner med at få lavet jordbundsanalyser af de hævede arealer samt dele af de
øvrige fairways for at få sikker viden om,
hvorvidt der mangler kalk, former for
gødning og mikronæringsstoffer m.m.
Pålægning af jord er det mest synlige arbejde i øjeblikket, men der udgraves også
en helt ny å, der gerne skulle medføre, at
der kommer mindre vand i Herningsholm
Å, og vi derved undgår oversvømmelser i
forbindelse med store regnskyl. Længden
på den nye å er godt 1500 meter.
Sidst et stort tillykke til greenkeeper
Henrik Lau, der netop har bestået sin
fagprøve med bravur.
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En typisk 4-bold fra vor matchtur sidste vinter til Gran Canaria. Billedet er fra
1. tee på Maspalomas banen.

Velkomst og matchinformation fra FLR’s gensynsmatch på Herning Golfklubs
Parkbane, 15. august 2008. 100 golfere deltog fra 22 forskellige golfklubber
i Danmark, som har været deltagere i FLR’s matchture i 2007 og/eller 2008.

Golf matchture under varme himmelstrøg
med Falk Lauritsen Rejser
Falk Lauritsen Rejser A/S (FLR) er en lokalt
charterrejsearrangør med hovedsæde i
Herning og med en salgsafdeling i København. FLR sælger overvejende europæiske
rejseoplevelser, men dog også til destinationer i Caribien og Thailand.
Desuden har FLR en mindre afdeling som
beskæftiger sig med golfrejser. Disse golfrejser kan være selvstændige golfgrupper
eller individuelle golfere, som blot køber et
antal starttider på forskellige golfbaner
hjemmefra, men det kan også være en såkaldt matchtur.
En uge på en matchtur er bygget op omkring en 4-dages golfmatch, hvor der spilles på fire forskellige og meget varierende
golfbaner. Matcherne ledes igennem hele
ugen af danske matchledere, som har adskillige års erfaring i netop denne form for
golfrejser. Efter hver dags golfrunde mødes alle golferne over en drink inden aftensmaden, hvor dagens scores/resultater
gennemgåes og der uddeles mindre præmier i de forskellige rækker. Ligeledes bliver næste golfrundes startlister omdelt,
scorekort udleveres, og de nødvendige informationer gives omkring næste dags
golfbane m.v.
Matchprogrammet består normalt af flere
delmatcher. Der spilles stableford i A- og B
række, med et lige antal deltager i hver
række. En holdmatch som består af 4 personer, der spiller sammen den første dag,
og er så ”hold” hele ugen, d.v.s. score fra
de fire personer bliver dagligt talt sam-

men. Individuel 1. & 2. præmier i hver
række på hver spilledag. Normalt er der
også nærmest flaget på et par 3-hul,
længste drive på et par 5-hul, og nogle
gange gives der også præmie for birdies.
Som afslutning på ugens matchprogram
afholdes der en gallamiddag, hvor der bliver serveret en tre retters menu incl. kaffe
og cognac. Herunder kåres de gennemgående Winner + Runner UP i A- og B rækken. Det vindende hold i holdturnering
kåres ligeledes.
En matchtur er typisk med et deltagerantal
på ca. 30-36 deltagere og er altid af én
uges varighed. Disse matchture gennemføres udelukkende i vinterhalvåret, startende
omkring 1. oktober og slutter ca. 1. april.
Golf-programmet for efterår/vinter 2008/
2009 har følgende indhold:
1. Uge 40 & 41, med afg. 27.09.08. og
04.10.08. Matchtur til Mallorca. (dog kun
få pladser tilbage)
2. Uge 6 & 12, med afg. 30.01.09. og
13.03.09. Matchtur til Gran Canaria
3. Uge 14, med afg. 28.03.09. Matchtur til
Mallorca
På Mallorca spilles følgende golfbaner: 1.
Vall D’or banen. Hjemmesiden er: www.
valldorgolf.com. 2. Son Vida banen. Hjemmesiden er: www.sonvidagolf.com. 3. Park
Puntiro banen. Hjemmesiden er: www.
golfparkmallorca.com. 4. Son Quint banen.
Hjemmesiden er: www.sonquintgolf.com.
På Gran Canaria spilles følgende baner: 1.

Salobre banen. Hjemmesiden er: www.salobregolfresort.com. 2. Meloneras banen.
Hjemmesiden er: www.lopesanhr.com/
golf. 3 Maspalomas banen. Hjemmesiden
er: www.maspalomasgolf.net. 4. El Cortijo
banen. Hjemmesiden er: www.elcortijo.es.
I en matchtur er følgende inkluderet: Flyrejse fra/til Billund eller Kastrup samt
transport fra lufthavn til hotel t/r. Transport
af golfbag (ekskl. trolley). 1 uges ophold
på et 4-stjernet hotel med halvpension.
Velkomstmøde med matchleder. 4 dages
golfmatch. Bustransport mellem hotel og
golfbaner t/r på matchdage. Leje af trolley
på alle 4 spilledage. "Velkomstpakke"
som udleveres i forbindelse med velkomstmødet. Mindre præmier efter hver
spilledag samt flotte præmier efter den
afsluttende match. Efter sidste spilledag er
der gallamiddag inkl. drikkevarer.
I er alle velkommen til at søge yderligere
informationer via vor hjemmeside: www.
falklauritsen.dk, eller på vort tlf.nr. 70 10
26 88. I er også velkommen til at kontakte
Bente Ørgaard/Niels Dahlgaard på tlf.
2011 7884 eller skriv en mail til: nielsogbente@dahlgaard.mail.dk

www.falklauritsen.dk - Tlf. 70 10 26 88
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Flot gået i Juniorafdelingen
Så er sommerferien
slut! I løbet af ferien
har adskillige juniorer
deltaget i blandt andet ranglisteturneringer, ligesom vi har haft fem spillere til
deltagelse i landsdelsfinalen i Short Game
nemlig , Kristine B. Voetmann, Christian
Godthaab Jespersen, Anne Sofie Johannesen, Laurids Lynge Andersen og Rene
Durup, heraf stiller de tre op til landsfinalen i Odense. Flot gået, og måske et
resultat af vores flotte short game bane,
som juniorene har stor glæde af.
Vi skal igang med efterårssæsonen, hvor
vi allerede har afholdt den første af vores
fælles fredagsturneringer sammen med

JUNIORUDVALG

gjorde udvalget med børn over halvdelen.
Det er vi meget kede af, men vi prøver
naturligvis igen næste år. Vi håber på
større deltagelse til vores fodboldgolf
arrangement der afvikles i Sunds den 19.
september. HUSK tilmelding på Golfbox.
Af andre arrangementer kan nævnes
kredsturneringerne som alle med banetilladelse kan deltage i uanset handicap. En
god mulighed for at prøve at spille på

en ny bane, og endelig skulle vi jo gerne
igen i år vinde turneringen, ligesom det
er dejligt at være den klub, der har flest
spillere med.
Vi afholder afslutningsturnering den 4.
Oktober, tilmelding på Golfbox.
Vi håber, at det bliver et rigtig dejligt
golfefterår med masser af sol og en enkelt
byge i ny og næ.
Per Naae Hornsleth

Der er gået sport i
at ha’ en god
lokal bank med
nærhed, tryghed og
gensidig tillid
Det er vi glade for!

Trehøje. Dejligt at se, at der var så mange
deltagere fra Herning, vi håber, at Trehøje kommer med næste gang. Den næste
turnering foregår også i Trehøje, og de
sidste to turneringer afvikles i Herning.
Vi håber, at der bliver endnu flere, som
vil benytte lejligheden til at prøve en
nabo bane.
Vi har med stor beklagelse måtte aflyse
vores traditionsrige Ud i det Blå arrangement på grund af manglende deltagelse.
Der plejer at være næsten 50 deltagere,
men kun 20 var tilmeldt og heraf ud-

www.bonusbanken.dk
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Nye tider i shoppen
Så er sommeren vel overstået. Og hvilken
sommer, uden vand, masser af greenfee
spillere, og fuldt udsolgt sommertræning,
så hvad mere kunne vi bede om?! De
første måneder har været spændende og
lærerrige for Randi og jeg, ikke mindst
for mig med den store interesse for undervisning fra alle medlemmer fra juniorer
og begyndere til seniorer. Men også for
Randi som har haft meget at se til i shoppen, og medlemmer har taget rigtig godt
i mod hende, og de varer og mærker vi
har i shoppen.

Hvad venter så
i efteråret og vinteren…
Som det første nye tiltag, finder I allerede i skreven stund, efterårs/vintertøj fra
Abacus, bl.a. softshell jakker, vindbukser
som er vandtætte og med fleece så de er
perfekte til at holde varmen.
Når vi kommer længere frem i kalenderen,

vi støtter spor ten og kulturen

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

vil vi være mere tilstede i november, og
december for at assistere, med julegaveindkøbene, og vi kan selvfølgelig bestille
varer, hvis de ikke skulle være i shoppen
til den tid. Hold øje med hjemmesiden for
åbningstider i disse måneder.

Det er aldrig for sent
med undervisning…
Så husk derfor at bruge dine træningskuponer inden det er for sent, og spillet
falder helt fra hinanden. Brug træneren,
som du bruger dit autoværksted, der
hvor du kører din bil hen, når den skal
til service, så den ikke brænder sammen
på motorvejen. Frygten for at træneren
ødelægger det hele, og at man skal stå og
slå tusindvis af bolde på driving range, er
en gammel skrøne, så gi’ mig en chance
for at modbevise det, ved at I booker en
lektion på Golfbox.
May the puts be with you!
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Seniordamer klar til dyst med herrer
Husk fællesturnering 25. september - seniordamer mod seniorherrer
Hos
seniordamerne er vi godt i
gang med sensommerens program efter et forår og en
ferie med fantastisk dejligt sommervejr. Det har i det hele taget været en
pragtfuld sommer, og banen har vist
aldrig været bedre og i finere stand,
end den var, lige før tørken bevirkede
nogle bare pletter. Men også nu er
banen grøn og fin.
Vi har haft en række vellykkede turneringer i sommerens løb, hvor vi har
nydt det gode vejr og den fine bane,
og der har været god tilslutning hver
torsdag. Forsøget med at starte ud
samme tid som seniorherrerne har
vist sig at fungere tilfredsstillende, så
det fortsætter vi med.
Vores udflugt til Struer Golfbane den
14. august sammen med seniorherrerne var en dejlig – og frisk oplevelse.
Det stormede, og kendere af banen

SENIORDAMER

vil vide, at der ikke findes læ på de
sidste 9 huller. Dog slap vi næsten fri
for regn. Vi kæmpede os mod vinden,
som af og til førte vores bolde på
afveje. Men vi nød den smukke udsigt
over Limfjorden. Banen kan absolut
anbefales! Bagefter nød vi en dejlig
veltillavet frokostbuffet. Der var 38
deltagere.
Bemærk endelig, at der er fælles turnering – damer mod herrer - torsdag
den 25. september! Denne dag er det
meget vigtigt, at alle seniordamer møder op, så vi har en chance for at vinde
over herrerne!
Ellers fortsætter vi med afvikling af
sommerens program. Der er plads til
flere deltagere, så har du lyst til at
være med, er du velkommen!
Fortsat god sommer!

Men don’t want to look at naked men

Seniordamerne
Marie Damgaard
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KnQGY UNHUH
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RYHUDOW L 'DQPDUN

Højhusbyggeri,
Vildbjerg











herningCentret
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Skal VI videre?

Volvo S60 Tee 2.4 5-cyl. fra kr. 350.000,-

LIFE IS BETTER LIVED TOGETHER

FIRST TEE UDSTYR }0Xa@dP[XchBhbcT\}APcUYTa]QTcYT]X]VPUPdSX^}2adXbTR^]ca^[
};ËSTaVTPaZ]^_};ËSTaaPc}7Ê]SQaT\bTVaTQX[ËSTa}?P]T[TaXP[d\X]Xd\} &|P[dWYd[
Kampagnepris kr. 16.000,- (normalpris ca. kr. 51.500,-)
SECOND TEE UDSTYR
Lige nu tilbydes to TEE udstyrspakker med
}CÊVTU^a[hVcTa}BT[TRc[ËSTaB_^acX]ScaËZ}GT]^]U^a[hVcTa
besparelser
opca.
til kr.
Kampagnepris kr. 16.000,(normalpris
kr.35.500,-.
30.000,-)

Ved blandet kørsel er brændstofforbruget fra 10,2-15,2 km/l og CO2 udslippet fra 174-234 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. lev.
Tilbuddene gælder t.o.m. 31.12.08 eller så længe lager haves. volvocars.dk
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os

Partner Herning
Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

HTF

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

KOMMENDE MATCHER:

3 tilbud, du ikke kan sige nej til!
Proshoppen
Witt Lyngturnering
For andet år i træk arrangerer vi denne
spændende turnering, der er det nærmeste du kommer til en turnering på touren.
Du kan opleve spændingen ved at deltage
i den indledende runde, hvor man skal
spille sig i position til at klare cuttet, der
ubarmhjertigt skærer alle undtagen de 9
bedste i hver række væk inden finalerunden. Tør du stille op?

Proshop/restuarant Bogeyturnering
Sidste år lykkedes det ikke få gennemført
turneringen, men i år er denne lidt anderledes turnering igen på banen, og jeg er
sikker på, at både Jesper, Randi, Christina
og Klaus vil gøre alt for at turneringen
skal blive en succes, som forhåbentlig vil
komme igen år efter år. En succes kommer dog ikke af sig selv, så du skal også
yde en indsats, og det skal blandt andet
ske ved at du haster ind til computeren
og tilmelder dig på Golfbox. Der er åbent
fra den 29, august.

C. C. Contractor ægteparturnering
Hvis I deler avis og tror, at I kan klare
endnu en søndag sammen på golfbanen,
så er det her I skal henvende jer for at deltage i kapløbet om en af de gode præmier,
som denne turnering efterhånden er blevet kendt for. Sidste år var turneringen
tæt på at være fuldt booket, så I skal ikke
tøve med jeres tilmelding. Der åbnes for
tilmelding i Golfbox den 6. september.

HERNING GOLF KLUB
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Husk kaninafslutning 20. september
KNUD
PILGAARD

Kaninudvalg

Torsdag 3. juli havde kaninafdelingen
den første match
sammen med Trehøje. Vi var 88 deltagere, hvoraf de 30 kom fra Trehøje. Det
var dejligt med så stor deltagelse, når det
nu var første gang vi skulle spille sammen.
Det var nødvendig denne dag at skaffe
extra markører, men en del opringninger
gav heldigvis resultat. Det er allerede nu
besluttet, at næste match, som er i Trehøje,
bliver torsdag den 11. juni 2009. Nu her
efter sommerferien får vi de sidste nybegyndere fra hold 2, som så skal gå deres 3
obligatoriske kaninmatcher. Ved matchen
den 7. august kom der desværre kun 6
nye fra hold 2, men ugen efter var der dog
flere, som havde tilmeldt sig. Vi gør endnu
engang opmærksom på, at hvis man har
tilmeldt sig en match, og pludselig er
blevet forhindret, så husk at melde afbud
og ikke bare blive væk. Afbud kan ske ved
at ringe til det par, der har matchen eller
ringe til kontoret. Tlf.nr. står på golfklubbens hjemmeside under udvalg, kaniner og
udvalgsmedlemmer. Som omtalt i KLUB
NYT 3 så er der kaninafslutning lørdag
den 20. september. Som sædvanlig spiller
vi greensome. Tilmeldingslisten vil blive
hængt op ultimo august. Der er kun plads
til 80 personer, så vent ikke for længe.

12 Mike Dynesen 3,23m, alle i 2 slag. 3.
juli (Trehøjematchen): Gruppe I: hcp.
49-54: 1. Brian Lawetz 27 pt, 2. Jannick F.
Pedersen 24 pt, 3. Inge Hjort 23 pt. Gruppe
II. Hcp. 37-48: 1. Mike Dynesen 26 pt, 2.
Hanne Kirkegaard 24 pt, 3. Jesper Meldgaard (T.) 24 pt, 4. Ingelis Meldgaard (T.) 22
pt, 5. Lars Behrendtz (T.) 22 pt. Nærmest
flaget: Hul 3 Brian Lawetz 0,33m – hul
6 Brian Lawetz 2,06m – hul 10 Kamma
Kragelund 4,73 m – hul 12 ingen, alle i
2 slag. 7. august: Gruppe I: Hcp. 49-54:
1. Ole Tinggaard 22 pt, 2. Ove Hansen 20 pt.
Gruppe II: Hcp. 37-48: 1. Brian Lawetz 20

pt, 2. Grethe Buus Poulsen 19 pt. Nærmest
flaget: Hul 3 Viggo Sørensen 6,37m – hul 6
Børge Hansen 5,24 m – hul 10 ingen – hul
12 Helle Toft 10,48m (hul 6+10 i 2 slag).
14. august: Gruppe I: Hcp. 49-54: 1. Ove
Olsen 18 pt, 2. Henning S. Larsen 16 pt.
Gruppe II: Hcp. 37-48: 1. Klaus Piecknik
20 pt, 2. Egon Kjærgaard 17 pt, 3. Grethe
Buus Poulsen 17 pt. Nærmest flaget: Hul
3 Børge Hansen 4,75m – hul 6 Brian
Lawetz 5,54m – hul 10 Henning S. Larsen
1,12m – hul 12 ingen (hul 3+10 i 2 slag).
NB: husk vi starter kl. 17.00 i september
måned.

SUMMER IN THE CITY

VÆRDI AF SOLGLAS:

498,1.598,-

Resultater
Den 19. juni: Gruppe I: hcp. 49-54: 1.
Jørgen Kamp 24 pt, 2. Olga Dahl Hansen
21 pt, 3. Ole Østergaard 21 pt. Gruppe II:
hcp. 37-48: 1. Kim Mose 21 pt, 2. Margit
Buskov 20 pt. Nærmest flaget: Hul 3 Jørgen Kamp 4,81m – hul 6 Børge Hansen
3,42 m, begge i 2 slag. 26. juni: Gruppe
I: hcp. 49-54: 1. Mike Dynesen 26 pt, 2.
Jannick Friborg Pedersen 22 pt, 3. Helle Toft
Andersen 18 pt. Gruppe II: hcp 37-48: 1.
Kim J. Lodahl 24 pt, 2. Hanne Kirkegaard
22 pt, 3. Kim Mose 19 pt. Nærmest flaget:
Hul 3 ingen – hul 6 Hanne Ortvad 2,57m
– hul 10 Jannick F. Pedersen 1,92m – hul

FOR ENKELTSTYRKE +/-6

FOR FLERSTYRKE +/-6

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

Profil Optik Wichmann

Bredgade 22

Tlf. 97 12 20 88
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Der arbejdes på bag-9...
Så er arbejdet med
etableringen af aflastningssøen nord for hul
15 startet. Det skal jo
være lidt skidt,
før det bli’r godt.

Tak for fotos til seniorherre
Helge Gammelmark, som
altsid er flink til at ha’
kamera med i bag’en.
Redaktionen bliver også
glad for fotos fra dig …
på forhånd tak

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

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

ADVOKATFIRMAET CLAUS KIÆR
ADVOKAT

CLAUS KIÆR
AUKTIONSLEDER
E-MAIL:

LAWCARE@MAIL.DK
FAX 9712 5381

TLF. 9712 8600
MØLLEGADE 1C
7400 HERNING

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

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

Poulsgade 20 · 7400 Herning
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Spil bolden
som den
ligger...

)NDUSTRIVEJ .ORD  q "IRK
 (ERNING

Der er spillere som vil – og ofte kan – spille alle bolde. Det gik ikke i disse tilfælde,
derimod var det fotografen der var tæt på,
at blive rigtig våd.

4LF  
4ILKNYTTET 2EVISOR'RUPPEN $ANMARK

WWWPARTNER REVISIONDK

Vi støtter
Herning
Golf Klub
Gør det muligt

nordea.dk
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Mere tid til de
VIGTIGE ting?
Rengøringshjælpen er her!

530
Roomba 530 er en
avanceret robotstøvsuger,
der rengør, når og hvor
det er mest hensigtsmæssigt
for dig.
Vend hjem til friskt rengjorte gulve – hver dag!
Støvsuger regelmæssigt - så DU ikke behøver gøre det!
»Virtuel Væg« blokerer åbninger og holder Roomba inde
i et rum.
Roomba finder selv tilbage til sin ladestation efter endt
rengøring.

Roomba undgår automatisk trapper med sin indbyggede
trappesensor.
Rengør effektivt hele gulvet og styrer selv udenom
møbler og langs vægge.
Let at bruge - bare tryk på »Clean«-knappen,
og Roomba går i gang med rengøringen.

Roomba når dybt ned i dine tæpper for at fjerne snavs
og dyrehår
Tilpasser sig automatisk fra hårde
gulve til tæpper.

Se mere på:
www.witt.dk/irobot

Rengør 3 rum
pr. opladning

Automatisk
ladestation

1 virtuel
vægenhed

530
Vejl. 2.799,-

Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · www.witt.dk · witt@witt.dk

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

Golf

golfrejser
2008-2009

NYT GOLFKATALOG PÅ GADEN
Bestil på 38 38 22 66

MATCHTURE
MALLORCA
27/9 2008 kr. .................................

AZORERNE
9/10 2008 kr. ................................

MALLORCA
18/10 2008 kr. .............................

TENERIFE
26/10 2008 kr. ..............................

TUNESIEN
2/11 2008 kr. ...............................

8.150

7.650
7.950
9.550

6.950

Agadir · Azorerne
· Costa del
Sol · Djerba
Hua Hin · Kenya
· Fuerteventura
· Mallorca ·
· Gran Canaria
Phuket · Sydafrika
· Tenerife · Tunesien
· Tyrkiet

TENERIFE
2., 9. og 16/11 2008 kr. ..............

FUERTEVENTURA
3. og 10/11 2008 kr. ...................

www.bravogolf.
dk

9.850
8.450

TUNESIEN
9/11 2008 kr. ................................

FUERTEVENTURA
17/11 2008 kr...............................

GRAN CANARIA
29/11 2008 kr. .............................

7.050

8.350
9.250

SE KOMPLET PROGRAM PÅ www.matchtur.dk

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

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: GRC.DK

- i korte ærmer

