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Alle er vindere

- men kun få kan kalde sig for mester
Uanset placering, er det en bedrift at gå de mange runder på så relativ kort tid, og samtidig sørge for at holde
hovedet koldt og bevare koncentrationen, så selvom der ikke er præmier til alle, så kan man sige at alle der
gennemførte i sin række er en vinder. Tillykke til alle - og ekstra stort tillykke til mestrene.
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Julefrokost ud af huset
Få en brochure med alle julens lækkerier.
Vi glæder os til at forkæle dig

Brunch-buffet

Alle søndage i oktober-november kl. 11– 14.
Ca. 25 forskellige lækkerier, sild, frisk pålæg,
lune retter, ost, frugt og forskelligt brød.
Pr. couvert
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Klub NYT
Medlemsblad for Herning Golf klub.
Udkommer 5 gange årligt.
Oplag 1.150 stk.

Det var den sommer
(næsten da) 
- som er gået
ALT for hurtigt 

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 medio november.
Deadline for materiale: Mandag 25. okt.
BESTYRELSE

Hans Bundgaard, fmd........ 97 21 49 94
Storåvej 22 ........................... 20 22 49 94
Carsten Jensen ................... 97 12 91 49
Østertoften 111
Carsten Bach ...................... 97 20 93 93
Nørretorp 8
Bjarne Stegger . .................. 31 58 11 58
Korsørvej 58
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 ........................
Jørgen Munk,
forretningsfører ..................
Restaurant . ..........................
Træner-Proshop .................
www.herninggolfklub.dk
KLUB-SPONSORER

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

HANS
BUNDGAARD

Formanden

Så er sæsonen desværre snart ved at gå
på på hæld. Personlig synes jeg, at sommeren er gået alt for
hurtigt, men golfmæssigt har det været
en rigtig god sommer. Vores bane har bortset fra en del bare pletter på fairways
- været en fornøjelse at spille. Specielt
efter at alle huller kan spilles i fuldt omfang igen.
Efter en meget tør sommer fik vi masser
af nedbør medio august, så meget at jeg
en overgang var ved at være meget nervøs for banen, men den klarede det flot.
Et bevis på at de tiltag der er foretaget i
samarbejde med Herning Kommune over
de foregående par år virkelig har været
anstrengelserne og ’bøvlet’ værd.
At få fairways gjort helt perfekte er en
opgave der arbejdes alvorligt med i klubben for tiden. Banen ligger for en stor del
på mosejord, som ikke er det optimale
bundforhold for en golfbane. Der er derfor indgået aftale med en hortonom, der
skal hjælpe greenkeeperne med at finde
frem til at få perfekte fairways. En hortonom er en person der er uddannet til at
skabe optimale vækstforhold for græs og
planter, så det må være manden vi har
brug i den sag.
Der er medlemmer der har nævnt, at det
er svært at finde spillertider på vores
bane, specielt når man er hårdt arbejdsramt og ikke har så meget tid til rådighed
for golf. Ja, der er en pæn belægning på
banen, men kapaciteten udnyttes ikke
effektivt nok. Der er alt for mange 2-bol-

de, men dem skal man bare logge sig på.
Mange synes at det er rarest at gå en
2-bold, men det er (synes jeg) en stor
misforståelse, for det er altid sjovt at
møde ’nye’ medlemmer og green-fee spillere på banen. Desuden hævder nogle at
der er for mange tider blokeret af »klubber i klubben« samt af turneringer og
kaninmatcher. Jamen her kan man jo også deltage, der hvor man hører til. Mange
er ikke klar over at der hver torsdag,
samtidigt med kaninturneringen, spilles
en 9-hullers turnering, hvor alle er velkomne til at spille med. Det er ikke kun
for nybegyndere, men for alle klubbens
medlemmer, så bare mød op.
I klubbens visionsplan udarbejdet i 2008,
blev det sat som mål at forsøge at komme
op på 1300 aktive medlemmer inden udgangen af 2011. Vi er nu kommet op på
ca. 1200 aktive og bestyrelsen er fuldt
opmærksom på at loftet højest bør være
ca. 1200, når klubben kun har 18 huller til
rådighed. Derfor bør visionsplanen justeres på dette punkt, når den skal revideres
igen. Det er meget flot, at vi allerede er
nået op på ca. 1200 aktive. Det er et antal
som klubbens økonomi skal kunne fungere på og det kan den også, når bare der
hele tiden sørges for at holde et ansvarligt omkostningsniveau.
Det er ikke sådan, at der nu er lukket for
tilgang af nye medlemmer, for det er
sædvane, at der hvert år er en naturlig
medlemsafgang på 8-9%. Det er i vores
klubs vedkommende ca. 100 personer, så
der bliver god plads til nye også fremadrettet.
Fortsat god sensommersæson til alle!
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Klubmesterskab 2010

20 mestre og runner-up’ere i søndagsaftensolen efter veludført dåd. Det blev et forrygende klubmesterskab med godt vejr hele
weekenden og masser af god golf. Alle er vindere - og 10 kan kalde sig både vinder & mester i et helt langt år. Tillykke til alle!
I weekenden den 4.-5. september blev der
afholdt klubmesterskab i slagspil i Herning Golf Klub. I modsætning til sidste
år, viste vejret sig fra sin allerbedste side,
idet solen skinnede fra en klar himmel
begge dage, ligesom blæsten havde taget
ophold et andet sted. På grund af det
gode vejr, var natten mellem lørdag og
søndag meget kold og der var rimfrost på
greens og fairways. Det lykkedes dog at
få fjernet rimen fra greens og alle spillere
kom af sted til den fastsatte tid.
I slagspilsmesterskabet bliver alle kampe
afviklet i løbet af en weekend og der
kæmpes i forskellige rækker afhængig af
alder, og der spilles enten 72 huller (spillere op til 35 år), 54 huller (damer op til 50
år og herrer op til 55 herrer, samt juniorer) og 36 huller for spillere ældre end

disse aldersgrupper.
Der var ca. 80 spillere der stillede op i de
forskellige rækker og selv om der var et
lille frafald, er det et meget tilfredsstillende deltagerantal. Lørdagens scores
var ikke prangende, det gode vejr til
trods. Det var kun Søren Kjeldsen, der i
herrerækken var i stand til at gå en runde
i par (73). Efter lørdagens 2 runder lå han
side om side med Mathias Thalund, begge i 150, så det tegnede til en spændende
dyst søndag. Det blev også ligeså spændende som det tegnede. Inden de sidste 9
huller førte Søren med 1 slag, men det
hentede Mathias allerede på 10. hul og på
11. bragte han sig i spidsen med 1 slag.
Søren kom dog tilbage på 13. hul og førte
så igen med 1 slag. På 16. hul kommer
Mathias yderligere 1 slag bagud, men på

nærmest mirakuløs vis får han udlignet
på 17. hul. Med et fantastisk drive på 18.
hul sætter han Søren under pres, men de
ender med at dele hullet i par og ender
begge i +4 efter 72 huller og skal dermed
ud i omspil. Her sætter Søren trumf på
med et put på 10. hul, der er nøje afstemt
i hastighed og retning og med en birdie,
vinder han titlen.
I de øvrige rækker var der relativ stor
forskel på mester og runner up, men i
senior damerækken er der lidt spænding
idet, der er 3 slag mellem vinderen Birgit
Christensen og runner up Lone Hessellund.
Uanset placering, er det en bedrift at gå
de mange runder på så relativ kort tid, og
samtidig sørge for at holde hovedet koldt
og bevare koncentrationen, så selvom der
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ikke er præmier til alle, så kan man sige
at alle der gennemførte i sin række er en
vinder.
I forbindelse med præmieoverrækkelsen
søndag eftermiddag var klubbens medlemmer som sædvanligt inviteret til at
komme og være med til at hylde mestrene. Traditionen tro var der mange, der
havde valgt at bruge et par timer på at
være med til at deltage i afslutningen og
nyde en sandwich og lidt drikkeligt på
klubbens regning.
Klubmesterskabet handler jo om at finde
klubbens dygtigste spillere i forskellige
kategorier og i år blev der også afholdt et
klubmesterskab i hulspil. De indledende
runder i dette, blev afviklet i løbet af
sommeren og den 29.-30. august var der
finaleweekend. Her var juniorspilleren
Jonas B. F. Sørensen oppe mod Cathrine
Orloff Madsen og det var en match, som
Jonas trak sig sejrrigt ud af (4/3).

Mestrene og
»runner up« i de
forskellige rækker blev:
Junior piger (54 huller)
Anne Hornshøj (forsvarende mester)
Anne Sofie Johannesen
Junior drenge (54 huller)
Jakob Hornshøj
Jonas B. F. Sørensen
Herrer (72 huller)
Søren Kjeldsen (forsvarende mester)
Mathias Thalund Nielsen
Damer (72 huller)
Cathrine Orloff Madsen
Maria Munk Schultz
Midage damer (54 huller)
Charlotte Hansen
Randi Nyby Hansen
Midage herrer (54 huller)
Niels Overgaard
Carl Chr. Zacho
Senior damer (36 huller)
Birgit Christensen
Lone Hessellund
Senior herrer (36 huller)
Jens Aage Byskov
Carl Thorn
Veteran damer (36 huller)
Dina Jensen (forsvarende mester)
Gerda Engelbredt
Veteran herrer (36 huller)
Allan Schou
Jørn Johannesen
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Torden og lynild
(og splitte mine bramsejl)
Sidste år oplevede vi en situation i Nordjylland, hvor en golfspiller døde, fordi
han ikke nåede at søge tilstrækkeligt ly i
tordenvejr og der er hvert år tilfælde,
hvor sportsfolk kommer til skade i sådant vejr. Vi har også her i klubben haft
nogle situationer, hvor der ikke blev taget tilstræk-keligt hensyn til risikoen for
tordenvejr. Bestyrelsen har drøftet hvordan vi, som klub skal stille os til spil i
dårligt vejr (kraftig storm og specielt
torden). Der er tale om det, der i Golfreglerne er omtalt som forhold, hvor der er
fare for liv og levned. Vi var i bestyrelsen
enige om, at spil under sådanne forhold
generelt er den enkeltes ansvar og klubben kan ikke gøres ansvarlig for hvad
der måtte ske.
Da kraftig storm (med risiko for væltede
træer og nedfaldne grene) og tordenvejr
ikke er noget at spøge med, skal vi fra
bestyrelsens side, på det kraftigste opfordre til at man afbryder spillet øjeblikkeligt, hvis der er risiko for at sådanne forhold kan opstå og det burde være overflødigt at sige, at man selvfølgelig ikke
starter på en runde, hvis der er optræk til
torden.
Under turneringer, hvor der er en turneringsledelse, er det dog denne, der har
ansvar for afvik-lingen og herunder også
afbrydelse af spil, hvis den vurderer at
forholdende tilsiger dette. Det er her golfreglerne (regel 6.8) er med til at regulere,
hvornår en spiller må afbryde spillet. Det
betyder at company days, turneringer i
juniorregi, eliteturneringer, tirsdagsda-

mers månedstur-neringer, onsdagsherrernes månedsafslutninger, seniorernes
torsdagsturneringer, begynder- og kaninturneringer, Rødder- og Solsikketurneringer. Derudover alle andre turneringer, som disse eller andre udvalg og
klubber-i-klubben arrangerer.
Signalet til at afbryde spillet er nævnt i
klubbens generelle turneringsbetingelser, men for en god ordens skyld, skal de
nævnes her:
Når du spiller på en tidsbestillingstid, er
det dit eget ansvar, at du opfører dig
fornuftigt og ikke tager chancer. Du skal
undgå vand, åbne arealer, enkeltstående
træer, opslåede paraplyer, golfudstyr (lad
det stå) og golfbiler. Du kan med fordel
søge ly i en bil, klubhuset, greenkeepergården eller måske hos et venligt men-

neske i kolonihaverne. Hvis det ikke er
muligt, kan du søge ind i en kompakt
trægruppe (ind i midten) eller sætte dig
på hug et lavt sted i terrænet, evt. i en
»tør« bunker. Hvis man lægger sig fladt
ned, får man en større berøringsflade
med jorden, og dermed en øget risiko for,
at den elektriske strøm kan gå igennem
én.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med
planer om at opføre 2-3 lynhytter på strategiske steder på banen. Sådanne hytter
har man allerede opført i Silkeborg og
her har de kostet i omegnen af kr. 80.000
pr. stk. Der er ikke taget nogen beslutning og kommunen, der jo ejer arealet
hvor banen ligger, skal høres til deres
indstilling til sådanne tiltag.
Carsten Jensen

Turneringsledelsen kan afbryde en turnering,
hvis forholdene taler herfor:
Afbrydelse vil typisk ske i tilfælde
hvor vejrforhold (kraftig regn/tordenvejr) eller andet gør det nød-vendigt,
at afbryde turneringen.

Øjeblikkelig afbrydelse

Signalet til øjeblikkelig afbrydelse af
spillet er én lang hyletone i sirenen.
I tilfælde af øjeblikkelig afbrydelse,
skal alle ufortøvet afbryde spillet,
markere bolden og søge mod klubhuset.

Afbrydelse

Signalet til afbrydelse af spillet er tre
på hinanden følgende hyletoner fra
sirenen. Dette signal gentages.
I tilfælde af afbrydelse kan hullet
færdigspilles hvorefter der søges mod
klubhuset.

Genoptagelse

Signal til genoptagelse af spillet efter
afbrydelse vil være to korte hyletoner
i sirenen.

Herning Golfklub
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3H turnering i Herning, august 2010
Så kom dagen, hvor sidste runde i turneringen mellem Harre Vig, Holstebro og
Herning, skulle afvikles og hvor vinderen af 3H pokalen kunne offentliggøres.
Da turneringen gik i gang, var vejret lidt
»snusket« og der kom et par dryp fra
himlen, men inden der var gået en halv
time lysnede det og resten af dagen havde vi fantastisk varmt og solrigt vejr. Så
herfra en tak til »de højere magter«!
Jeg ved ikke, om det også var »de højere
magter«, der var med en dygtig spiller
fra Holstebro? I hvert fald havde Torben
Nielsen en oplevelse, der ikke sker vildt
tit og heller ikke for vildt mange golfspillere:
Han lavede nemlig hole-in-one på
hul 12! Stort tillykke med det!

kunne åbnes noget før. Udfra deltagerantallet beregnes antallet af præmier og
der var 3 stk. i hver række. Desuden var
der præmie til den spiller i hver af 3H
klubberne, der lavede de 2 bedste scores
samlet.

Bypokalen var jo også i spil og den kunne ikke vristes fra Holstebro, selvom vi
gerne ville have overtaget den.
Tak til alle deltagere og hjælpere i turneringen for en dejlig dag.
Winnie Laustsen

Placeringen i kampen om pokalen
ser således ud:
1. Holstebro Golf Klub
2. Herning Golf Klub
3. Harre Vig Golf Klub

Turneringen gled rimeligt, selvom der
var et par hold, der var lidt sene om at
komme ind, men sådan er det jo! Der var
rimeligt pæne scores, selvom ikke mange
gik ned i handicap.
Efter runden var der dejlig mad i klubhuset og det virkede som om alle nød det og
hyggede sig.
Der var desværre ikke fyldt op i turneringen. Der var kun 47 deltagere i en turnering, hvor der er plads til 108. Derfor lavede vi »baglæns gunstart«, så banen

952 pt.
860 pt.
819 pt.

Vinderne af den gennemgående
turnering, som fik gavekort til lækker mad i Herning Golf Klub sponsoreret af Steen Leth, var:
Jonna Vester, Herning
Hans Østergaard, Harre Vig
Torben Nielsen, Holstebro

74 pt.
71 pt.
70 pt.

Så mangler vi de 3 bedste scores i
A-, B- og C-rækken. Disse præmier
var sponsoreret af Svend Larsen,

Jack and Jones, og Herning Golf
Klub:
A-rækken:
1. Egon Østergaard, Herning 35 pt.
2. Laila Thorup, Holstebro
34 pt.
3. Bo Backhausen, Herning 32 pt.
B-rækken:
1. Githa H. Hansen, Herning 38 pt.
2. Torben Nielsen, Holstebro 37 pt.
3. Bent B. Larsen, Holstebro 35 pt.
C-rækken:
1. Helle T.Andersen, Herning 38 pt.
2. Jonna Vester, Herning
35 pt.
3. Hans Østergaard, Harre Vig 32 pt.

Advokatfirmaet Claus Kiær
Advokat

Claus Kiær
Auktionsleder

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

lf. 9712 8600
E-mail:T
øllegade 1C
lawcare@mail.dkM
7400 Herning
5381
9712
Fax
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Rekorden blev slået
- og igen af Optiker Frank
Optiker Frank turneringen blev igen det
helt store tilløbsstykke med 132 deltagere. Det højeste deltagerantal til dato, men
med de gode faciliteter der nu er i restauranten, var dette ikke noget problem men grænsen var nået.
Vejrudsigten var ellers ret nedslående og
vi havde nok forventet nogle afbud i sidste øjeblik. Men stor ros alle - ingen ”tøsedrenge”, alle mødte frem. Om det var
derfor at vejrguderne forandrede mening
må være udsagt, men det holdt tørvejr ja rent faktisk var det rigtig godt golfvejr.
Banen var naturligvis tung efter mange
dages regn. Glædeligt var det dog, at banen var særdeles spilbar - bortset fra 2
greenbunkers, men her blev lavet en lokalregel. Tidligere tiders problemer med
vand på fairway etc. er tilsyneladende
fortid i Herning Golf Klub.
Igen i år gik vi 6-bolde og vi blev endnu
engang bekræftet i, at det var den rigtige
facon. Vi ville have haft helt anderledes
problemer i fald vi havde benyttet 4-bol-

de. Vi skulle så have 2 hold på næsten
alle 18 huller. Også hullerne, som er
længst væk. Det blev vi forskånet for ved
6-bolde. Samtidig var der et godt tempo
på alle hold. Alle var inde efter 4½ time,
hvilket må siges at være flot med så
mange deltagere.

Efter turneringen hyggede deltagerne sig
og endnu engang serverede Steen en lækker buffet, hvor er det skønt, at han kan
trylle hver gang - menuen var naturligvis
afstemt med Optikker Frank.

Under spisningen delte Optikker Frank
rundhåndet ud af de mange flotte præmier, og da det var en greensommer, var
der præmier til de 4 bedste par i 3 rækker.
Desuden var der indlagt andre præmier.
Udover nærmest flaget var der præmie til
længste drive - i andet slag - på hul 5,
samt tættest på flaget i andet slag på hul
9 og 17. Der var ingen dufferpræmie, men
præmie til den der havde brugt flest put
på et hul. ”Vinderen” brugte 5 put på et
hul.
Så det en flok glade deltagere der gik
hjem med en sikker forvisning om, at de
også næste år vil deltage i Optikker
Frank turneringen.
Der skal lyde en stor tak til Optikker
Frank for den flotte turnering - glædeligt
han også næste år er sponsor for denne
turnering.
Sluttelig skal mine turneringshjælpere
”Esther, Eva og Bo” have tak for veludført arbejde.
Jørgen Simonsen

Herning Golfklub
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Guld, sølv og bronze til juniorer
Så er sommerferien
forbi, og der er fuld
fart på Juniorafdelingen igen. Sidste nyt er, at der nu er over
100 juniorer i Herning Golf Klub, og
heraf er ca. 1/3 piger. DGU har en målsætning om at der skal være ¼ piger, så
vi ligger pænt over gennemsnittet, ligesom vores målsætning, om at der skal
være 120-130 juniorer i afdelingen i 2013,
synes at ligge indenfor rækkevidde.
Alt dette er ikke opnået ud af den blå
luft, men gennem et vedvarende og konstruktivt samarbejde i udvalget. Et samarbejde, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke både nuværende og
tidligere medlemmer af udvalget for. Der
er gennem årene blevet ydet en stor indsats, en indsats som jeg synes har båret
frugt, ikke blot i kraft af øget antal medlemmer, men ikke mindst gennem de resultater, som vi har set, og den udvikling
de enkelte juniorer har gennemgået. Det
har været hele arbejdet værd, at se så
mange dygtige og glade og engagerede
juniorer - tak for det.
Oven på dette er det vist på tide at komme med et par hjertesuk. Vi har gennem

juniorudvalget

snart mange år afholdt Fredagstour, og
altid med god deltagelse. Der har sommetider været op til 40 deltagere, det er
der beklageligvis ikke længere. Den sidst
afholdte turnering var med deltagelse af
kun 18 juniorer, dette gælder i øvrigt også Kredsturneringerne hvor der i Storådalen kun var 21 deltagere. Kom ud af
busken og deltag, begge turneringer er
for alle juniorer med banetilladelse.
Så mangler vi i øvrigt markører til at gå
rundt med C-rækken, så en helt klar opfordring til forældre med nybegynder
juniorer, meld jer som markører. Det fortjener både I og jeres børn.
Tilbage til det konstruktive, vi har haft 4
hold tilmeldt DGU’s Junior Holdturnering, heraf er et hold gået videre til
Landsdelsfinale. Landsdelsfinalen spilles
den 19. september, der er endnu ikke
meldt ud omkring hvilken bane den afvikles på. Vi ønsker knæk og bræk til
Anne Sofie, Esben, Laurids og Simon.
Der har været afholdt Årgangsmesterskaber i Fredericia Golfklub for årgangene 14, 15 og 16 år. Turneringen blev
afviklet over 2 x 18 huller. Der deltog 3
spillere fra HGK, nemlig Anne og Jacob i

U14 og Martin i U15, alle familien Hornshøj. Det blev til tre medaljer. Bronze til
Jacob, sølv til Martin og Guld til Anne. Et
stort tillykke for den flotte præstation.
Ellers mangler vi at afvikle vores traditionsrige Ud i det Blå arrangement, hvor
der allerede er udsendt indbydelse. En
stor opfordring til alle om at deltage, det
plejer at være særdeles hyggeligt og en
god mulighed for at træffe andre juniorer
og deres forældre.
Som noget nyt har vi i juniorafdelingen
fået flere sponsorer. Der har været lidt
problemer omkring opstart, så det er nok
ikke alle, der har fået helt valuta for pengene. Det skal vi naturligvis beklage, og
vi håber, at kunne råde bod på det i næste
sæson. Altså en stor tak til vores sponsorer, som gennem deres bidrag har været
med til at gøre det muligt, at drive en
række aktiviteter og holde omkostningerne på et fornuftigt niveau. I kan finde
vores sponsorer under juniorudvalgets
hjemmeside.
Tak for denne gang og en rigtig god efterårs sæson.
Per Naae Hornsleth
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Nu er græsset heldigvis begyndt
at gro som i de gode, gamle dage
Lidt underligt at skulle konstatere, at vi i
sommerens løb har
savnet vand på banen! Betingelsen for, at
græs kan gro er jo, at der er tilstrækkeligt med varme og vand. Varmen har vi
haft i rimelig grad, mens det helt undtagelsesvist har skortet lidt på tilførsel af
vand. Det er kommet her på det sidste og
har da også medført at græsset igen gror.
Der er dog stadig mange synlige skader
på banen, forårsaget af vinterens sneskimmel. Flere medlemmer er kommet
med mange gode råd til hvorledes skaderne burde rettes - blandt andet ved
sprøjtning med svampemidler, som man
gør andre steder. Men da Herning kommune er en grøn kommune må vi ikke
bruge ukrudtsmidler overhovedet, så vi
er nødsaget til at benytte andre - og desværre langsommere virkende metoder for at genoprette vinterens skader på
greens og fairways.
Blandt andet er fairways som bekendt
blevet vertikalskåret, ligesom der er foretaget eftersåning.
Og hvorledes kan det nu hjælpe?
Vertikalskæringen har stor betydning
og har først og fremmest til formål at
forebygge den ophobning af filtlag i
bunden, som forårsages af afklippet
græs. Tilførslen af afklippet græs er stor,
når der klippes så ofte, som tilfældet er
på vor bane. Derfor kan den biologiske
nedbrydning ikke følge med i samme
tempo, som tilførslen sker.

baneudvalget

Det medfører ophobning af græs, så der
dannes et filtlag. Et tykt filtlag har en
række skadevirkninger, bl.a. er det her de
et-årige rajgræsser og andet ukrudt kan
vokse. Når de får overtaget, fortrænges
de flerårige græssorter, som udvikler
rodnet, og som derfor er mindre sårbare
over for sygdomsangreb. De flerårige
græsarter overlever, som navnet antyder
også vinteren, modsat de et-årige arter.
Ved samtidig at efterså med de ønskede
flerårige græssorter opbygges med tiden
et stærkt græstæppe, der giver mulighed
for at reducere mængderne af vand og
gødning.
I øvrigt vil en hortonom i uge 37 besigtige banen og i samarbejde med chefgreenkeeper Karsten Paaske udarbejde en plan
til hvorledes banens pasning optimeres
fremover.

Nedslagsmærker igen-igen!
Husk din pitchfork, når du skal ud at
spille golf!

Vi har desværre rigtig mange nedslagsmærker på vores greens, som derved bliver dårligere og meget ujævne. Hvis man
retter nedslagsmærker op med det samme med pitchforken, som man altid har
med sig i lommen, er nedslagsmærkerne
stort set ikke at se ikke at se dagen efter.
Bliver nedslagsmærket derimod ikke rettet op, tager det 3 uger eller mere inden
det reparere sig selv.
En korrekt udført reparation sletter
hurtigt alle spor efter nedslagsmærker.
Med pitchforken presses sideværts
græsset tilbage i nedtrykningen.
Ikke noget med at stikke pitchforken ned i
græsset og vippe græsset tilbage.
Herved beskadiges rodnettet unødvendigt.
Gå ind på
www.turfgrass.dk/Nyheder/
og se en lille DGU-video om, hvorledes
opretning af nedslagsmærker foretages.
Bent Green

HTH KøKKenforum Herning
engdahlsvej 2C • 7400 Herning
Tlf. 9712 6533

Herning Golfklub
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Lebensraum
I runde tal optager
Herning Golf Klubs
bane et sted mellem
30 og 40 ha ~ 30.000-40.000 m2. Vi er ca.
1200 aktive medlemmer i klubben, så det
giver 25-33 m2 pr. medlem. På trods af
dette er der medlemmer, der hævder at
der ikke er plads i Herning Golf Klub!
Spøg til side, der er ingen tvivl om at vi er
tæt på mætningspunktet for hvor mange
medlemmer en 18 hullers bane reelt kan
optage.
I bestyrelsen modtager vi i stigende grad
henvendelser fra medlemmer, som synes,
at det ikke er til at komme ud at spille. Det
er selvfølgeligt ikke så nemt som dengang, hvor der kun var 700 medlemmer.
Da kunne man blot troppe op i klubben og
gå direkte ned til første tee og så var man
i gang. Det var de fedeste tider.
Det er også rigtigt, at det er blevet sværere at finde tider, men det skyldes en lang
række faktorer. Vi er nu nogle flere medlemmer og, tro det eller ej, så får vi også
et stigende antal greenfee-gæster og det
er nogle af grundene til at vi har indført
tidsbestilling via Golfbox. Nu er der vist
ingen (eller meget få), der vil undvære det.
Det har medført en stor lettelse for alle,
der gerne vil ud at spille golf.
Indførelsen af tidsbestilling har gjort at
greenfeespillere og klubmedlemmer hurtigt kan danne sig overblik over mulighederne for spil og samtidig kan de være
sikre på, at det ikke er spild af tid at bevæge sig til Herning for at spille en lør-

tidsbestilling

dag eller en søndag. Tidsbestillingen har
dog også synliggjort, at der går rigtig
mange 2-bolde på banen og de er med til
at lægge en begrænsning på udvalget af
tider. Der er ikke noget galt i at man gerne
vil gå i en 2-bold, hvis belægningen tillader det og man i øvrigt kan komme til at
spille. Det betyder bare, at hvis der går
2-bolde rundt hele tiden, så har vi dels en
for dårlig belægning på banen og dels er
det jo umuligt for dem, der gerne vil spille
med en ven eller to at finde en ledig tid.
Mange vil gerne spille i det man kan kalde mainstream tiderne, lige efter arbejde
kl. 15.30-18.00 på hverdage og 9.00-15.00 i
weekends. Hvis der så i disse tidsrum (og
også udenfor disse) er mange 2-bolde, så
er det at vi har balladen.
For at prøve at afhjælpe dette problem,
har vi i bestyrelsen bestemt, at vi i weekends vil skubbe 1- og 2-bolde sammen, så
der opstår 3- og 4-bolde. Dette sker primært for at vi kan skaffe dig en mulighed
for at komme til at spille, men også for, at
flere af dine klubkammerater, der gerne
vil booke en 3- eller 4-bold, får muligheden for at komme til. Du kan se efter
hvilket regelsæt der »skubbes« på www.
herninggolfklub.dk/Bestyrelsen_
Tidsbestilling.
Hvis du oplever, at du bliver »skubbet«,
eller at der pludselig er nye spillere på din
bold, så tag det som en mulighed for at
lære nogle af dine klubmedlemmer at
kende - det kan faktisk vise sig at være en
positiv oplevelse. Hvis det ikke lyder som

noget du bryder dig om, så vælg selv dine
medspillere og book dig sammen med
nogle, der allerede har en tid eller nogle
du kender. Hvis du er lavhandicapper, så
har du muligheden for at give noget af
din golfetik viden videre og hvis du er
højhandicapper, så er der en enestående
chance for at tilegne dig viden fra en erfaren spiller. Til højhandicapperen: De andre spiller ikke så fantastisk, men de ved
som regel noget om at færdes på en golfbane. Til gengæld er de ofte ikke så gode
til reglerne. Til lavhandicapperen: Du har
selv været der engang, så du kan bidrage
til at udvikle dine spillemakkere og når
du tænker dig om, så hænder det jo også,
at du »duffer« et slag eller to.
Et andet argument der ofte fremføres er at
det ikke er til at finde en tid, fordi der er
blokeret af turneringer og andet. Man
skal huske på at de fleste blokeringer er
nogle, der benyttes af klubmedlemmer.
De starter som oftest ud i 4 bolde, hvilket
giver den absolut bedste udnyttelse af
anlægget, idet der kan gå ikke færre end
32 spillere ud i timen. Du kan selv regne
på hvad det giver over en 4-5 timers periode. Hvis du vil, kan du jo selv nedskrive
det til det halve, hvilket er det antal spillere, der kan gå rundt, hvis der kun var 2
bolde på banen.
Måske var der værd at overveje, om du
ikke skulle spille med i klubturneringer
eller i tirsdags-damers, onsdagsherrers
eller seniorernes ugentlige turneringer.
Carsten Jensen

Ring 40320699 og bestil
en uforpligtende vurdering
af din bolig.
Hos BoligOne sælger vi til
fast salær kr. 29.500,- incl. moms
uanset boligens pris.
Klik: www.boligone.dk/hpm
Mail : hpm@boligone.dk
H. P. Mikkelsen
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Kanin - og hvad så?
Så er ferien forbi, og
vi håber at I alle har
fået spillet en masse
golf i det dejlige sommervejr. Vi skal her
i efteråret spille 10 matcher, og der er i
skrivende stund spillet 4 matcher.
Se det i øjnene. Du er nu blevet så dygtig,
at du må forlade begynderafdelingen for
at blive kanin! Du skal spille 3 kaninmatcher, men kan spille med i kaninafdelingen lige så længe du har lyst.
Fra de trygge rammer i begynderafdelingen, skal du nu til at stå mere på egne
ben og tænke selv, så du får lige et par
gode råd med på vejen.
1. Tilmelding til kaninmatch skal ske
senest onsdag kl. 1200 på golfbox.
2. Tilmeldingen er bindende. Skulle du
blive forhindret, dårligt vejr eller
manglende lyst er ingen grund, så
sørg for at give besked til dem der
har vagten.
3. Mød altid i god tid for at afhente dit
scorekort.

kaninudvalget

•Kontorartikler
•Emballage & lagervarer
•Kontormøbler
•Kontormaskiner
•AV & konferenceudstyr

4. Vent ved klubhuset på din markør. Så
går I samlet ud til hullet, også selv
om du udmærket ved hvor det ligger.
5. Medbring altid godt humør. Kaninmatcher er til for at man kan hygge
sig og lære. Golf er altså ikke et
spørgsmål om liv og død!
6. Husk at aflevere dit scorekort straks
du kommer ind. Ikke noget med at
pakke bilen først. Tjek om kortet er
udfyldt korrekt og om kortet er læseligt.
7. Efter matchen mødes vi i restauranten til bl.a. præmieoverrækkelse samt
spisning. Spisning er dog frivillig. Det
er god golfetikette at man går med
op, også selv om man har spillet dårligt, og at man sidder sammen med
dem, man har spillet med.
8. Husk at opføre dig mod andre, som
du ønsker at blive behandlet.
Knud Pilgaard

97 22 44 66

Teglvænget 63 . 7400 Herning
Tlf. 97 12 30 30 . www.sssdk.dk

Kabel– og ledningsarbejder
− alle former for forsyningsledninger

Hollingholtvej 41
7450 Sunds
Tlf. 97 14 14 55
www.reklametryk.dk
tilbud@reklametryk.dk

Gravning
Pløjning
Kædegravning
Underboring
Styret boring
Crackning
Sliplining
Bentonit injektion
Indspuling af kabler
Svejsning af PE-rør
Indmåling af kabler

Alle har en leverandør...
- Har du den rigtige?
Email: post@skent.dk

WWW.SKENT.DK

Den rigtige
samarbejdspartner
når det gælder
kabel– og ledningsarbejder samt
underboring
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Kanin-resultater juni-august 2010
Torsdag den 17. juni
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Torben Andersen 27 pt.
2. Anette Lehmann Skov 23 pt.
3. Carina Helleskov 19 pt.
4. Jan A. Nielsen 16 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Viggo Mølholm 28 pt.
2. Henrik Mundbjerg 26 pt.
3. Mike Bach 21 pt.
4. Claus Amer Christiansen 20 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Tobias Woller 24 pt.
2. Jan Ladefoged 22 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Keld Poulsgaard
1,13m - hul 6 Erik Dinesen 0,88m - hul 10
Erik Knudsen 2,65m - hul 12 Erik Møller
Jensen 6,39m
Torsdag den 24. juni.
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Pia Jensen 21 pt.
2. John Nissen 20 pt.
3. Jan F. Nielsen 19 pt.
4. Susanne Ladefoged 15 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Peter Stigel 24 pt.
2. Torben Andersen 18 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Peter Laugesen 20 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Søren Falk
Lauritsen 5,23m - hul 6 Erik Pedersen 1,08m hul 10 Peter Laugesen 6,58m - hul 12 Peter
Stigel 7,01m
Torsdag den 1. juli
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Keld Poulsgaard 25 pt.
2. Jan A. Nielsen 17 pt.
3. Jesper Frandsen 17 pt.
4. Søren Stræde 15 pt.
Gruppe B: hcp.37-48
1. Svend Risager 26 pt.
2. Grethe Buus Poulsen 19 pt.
3. Birthe Ibsen 19 pt.

Gruppe A: hcp.0-36
1. Margit Buskov 16 pt.
2. Eva Neumann 16 pt.
3. Ove Olesen 15 pt.
4. Ole Vagn Christensen 15 pt.
Nærmest Flaget: Hul 3 Erik Pedersen
4,56m - hul 6 Lars Klode 3,24m - hul 10 Peter
Laugesen 3,14m - hul 12 Per Flemming
Jensen 1,24m
Torsdag den 8. juli
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Jesper Frandsen 23 pt.
2. Jan A. Nielsen 22 pt.
3. Ellen Pedersen 14 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Mike Bach 22 pt.
2. Anette Michaelsen 19 pt.
3. Jens Kristian Hedegaard 19 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Peter Stigel 21 pt.
2. Bjarne Johnsen 20 pt.
3. Gritt Wilcke 20 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Jan F. Nielsen 1,64m
- hul 6 Helle Toft Andersen 2,15m - hul 10
Ellen Pedersen 3,53m - hul 12 Susanne Jensen
4,13m
Torsdag den 5. august
Gruppe C: hcp. 49-54
1. John Nissen 20 pt.
2. Arvid G. Pedersen 19 pt.
3. Erik Dinesen 19 pt.
4. Henrik Brændgaard 17 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Jack Bøje 19 pt.
2. Betina Baden Mølholm 17 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Lars Agesen-Pagh 23 pt.
2. Peter Stigel 22 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Henning Gulev
4,47m - hul 6 Sanne Poulsgaard 0,63m - hul
10 Jack Bøje 8,75m - hul 12 Lissi Falk
Lauritsen 5,23m

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

Torsdag den 12. august
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Ulla Sandfeldt 20 pt.
2. Tove Mølholm 18 pt.
3. Günther Mouritz 15 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Claus Amer Christiansen 21 pt.
1. Troels Nørskov Sørensen 17 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Tobias Woller 16 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Viggo Sørensen
0,00m (hole in one) - hul 6 Ulla Sandfeldt
0,82m - hul 10 Anny Nørskov Sørensen 3,52m
- hul 12 Tobias Woller 7,57m.
Torsdag den 19. august
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Hans P. Jensen 19 pt.
2. Günther Moritz 18 pt.
3. Arvid G. Pedersen 18 pt.
4. John Nissen 17 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Troels Nørskov Sørensen 15 pt.
2. Jack Bøje 15 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Henrik Lodahl 23 pt.
2. Lars Agesen-Pagh 22 pt.
3. Anette Michaelsen 18 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 ingen - hul 6 Pia
Lundorf 0,62m - hul 10 Jan Lydiksen 5,60m hul 12 Jan Nielsen F. Nielsen 3,81m.
Torsdag den 26. august
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Erik Dinesen 17 pt.
2. Henning Gulev 16 pt.
3. Laila Berg 14 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Helle H. Nielsen 19 pt.
2. Harry Kousgaard 19 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Peter Stigel 20 pt.
2. Henrik Lodahl 19 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Hans P. Jensen
0,46m - hul 6 Elsebeth Hauge Nielsen 6,15m hul 10 ingen - hul 12 Viggo Sørensen 6,00m.
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P.O. Brammer røg i vandet
Torsdag 29. juli regnede det fra morgenen af, men da sidste
scorekort var udleveret, klarede det op og
vi havde godt vejr hele dagen. Vi havde
match med seniorherrerne, det var en
match med en anden form for golf, man
havde et frit kast med bolden på hvert
hul, hvis man ikke brugte kastet fik man
2 straffeslag, mange troede at de kunne
kaste langt med en golfbold, men mange
blev skuffede. Et hold gik virkeligt op i
det, alle fire skulle lede efter bolden i søen
på hul 4, man hørte pludselig en høj latter, man så kun overkroppen af P.O.
Brammer der var faldet i vandet og var
våd fra tå til top. Mon han havde bolden
med op? Ind i klubhuset og få et bad, med
hjælp af medspillerne fik han tørt tøj på,
på hul 8 stod P.O. klar til at spille videre.
Alle 81 havde en god dag.
Torsdag 12. august: 60 damer og herrer
var på tur til Harre Vig Golfklub, alle
mødte op med godt humør og glædede
sig til at spille på en fremmed bane, banen ligger med en fantastisk udsigt ud
over Limfjorden. Det var igen en torsdag
med solskin og stille vejr, efter et let måltid og kaffe med småkager, var der præmieoverrækkelse, der var mange fine
scores, og nogle måtte ned i handicap.
Tak til seniorherrerne for et godt arrangement.
Torsdag 19. august: Vi var 30 damer der
spillede i skønt vejr, efter at det havde

seniordamer

Birgits bold er havnet i en tidsel.
regnet og regnet tirsdag og onsdag, så vi
have igen en hyggelig dag med gode
score.
Torsdag 26. august: Vi var 36 damer der

spillede Greensome, et spil der binder
holdene sammen på en hyggelig måde,
igen fantastisk vejr og en god stemning i
Golf Cafeen ved præmieoverrækkelsen.
Selvom vi er mellem 100 og 120 spillere
sammen med herrerne glider spillet fantastisk på banen, vi når alle rundt på 4½
time.
Man kan se at ferietiden er ved at være
ovre, nu er vi ved at være ca. 40 seniordamer der spiller golf hver torsdag med
start kl. 0830.
Husk at vi fra september starter kl. 0900,
scorekort afhentes senest kl. 0830.
Husk at tilmelde jer til turneringen damer mod herrer torsdag den 23. september.
På udvalgets vegne.
Ella
Turneringen »Et kast pr. hul«.
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Bolig i Thailand
Kunne du tænke dig en skøn luksusvilla i Thailand – hvor solen altid skinner og de skønneste
golfbaner venter på dig året rundt. Eksempel på villa til salg:

Smuk villa tæt ved Hua Hin
centrum. 110 m2, spise‐ og
dagligstue med åben køkken,
3 sove‐ og 3 badeværelser

Pris: Baht 2,2 mill. – ca. dk kr. 385.000,- (Kurs Baht 1,75)

Informationsaften
For at fortælle Jer mere om denne dejlige villa og vore andre mange gode tilbud på villaer og
lejligheder i Hua Hin området inviterer vi til informationsaften:

Mandag, den 20. september kl. 19.30
Herning Golf Klubs restaurant, hvor vil vi fortælle og vise video/ billeder om denne dejlige villa og
om vore andre gode tilbud på villaer og lejligheder. Samtidig er vi vært med en rejemad, en øl og
kaffe.
Se mere på vores hjemmeside: www.scanhomesthailand.dk

Golf- og besigtigelses tur
For at I ved selvsyn kan stifte bekendskab med vore fordelagtige villa- og lejlighedstilbud arrangerer
vi en 9 dages golfrejse til Hua Hin til en meget fordelagtig pris.

Golftur incl. 3 greenfee kun kr. 7.990,Afrejse søndag, den 31. okt. – Hjemkomst mandag, den 8. nov.
Inkluderet i prisen: flyrejse tur/retur – transfer fra lufthavn – logi med morgenmad
Tilmeldelse til informationsaftenen og program for golf turen – ring eller mail til

Scan Homes Thailand Ltd.
Den danske afdeling
Peter Jensen Gad
Tlf. 22 62 45 72
Mail: petergad@webspeed.dk

Kontor i Hua Hin
Jørgen og Pinya Kragh
Tlf. 0066 85 429 7775
Mail: scanhomesthailand@hotmail.com

Udstilling: Bolig i udlandet, Fredericia, lør/søndag, den 25. og 26. sept. Ring for gratis billetter.

16

Klub Nyt

Herning Golfklub

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

Godt i gang med anden halvdel
Det er altid med lidt
blandende følelser,
man tager hul på »anden del« af sæsonen, dels ved man at det
er ved at være slut med de lyse aftner - så
golfen primært bliver en weekend fornøjelse, dels må man se i øjnene at der ikke
er helt så mange måneder tilbage til at nå
sæsonens, måske lidt for optimistiske
mål. Kortere dage eller ej, så havde vi
fornøjelsen at starte hold 2 op den 7. og 8.
august. Med 60 nybegyndere på hold 1
var der egentlig ikke planlagt mere end ét
hold begyndere i år, men fintællingen viste at der var plads til et mindre efterårshold. Af praktiske grunde var det desværre kun muligt at tilbyde 20 pladser på
dette hold, et tal som vi dog var temmelig
sikre på var mere end rigeligt, da kun 11
på forhånd var skrevet op. Desværre
(hvis man kan tillade sig at sige desværre
i den sammenhæng) viste interessen sig
at være så stor, at vi måtte sige nej til 4,
hvilket jeg skal være den første til at beklage. Det er vigtigt at understrege at
dette ikke betyder at der er venteliste i
Herning Golf Klub, der vil selvfølgelig
også næste år plads til nye spillere, og
disse 4 vil selvfølgelig stå først i rækken.
Samtidig med at det selvfølgelig ærgrer
mig, at vi ikke fik plads til alle i år, må
man alligevel også glæde sig over, at
mens andre klubber kæmper for at skaffe
medlemmer, så ser det ud til at vi i HGK
er gået ramt forbi af denne »medlemskrise« - gad vide hvad vi gør forkert.
Vi har i begynderudvalget valgt ikke at
holde sommerpause i år, så hele juli måned har vi haft begyndermatcher om
torsdagen og med ca. 10 fremmødte hver
gang, har vi haft nogle rigtig hyggelige
aftener. Fokus er nu på hold 2 som vi
gerne skulle have gjort nogenlunde flyvefærdige inden efteråret for alvor sætter
ind, så der bliver trænet for fuld kraft,
både hos pro’erne, med udvalget og masser af selvtræning. Dette års forløb afsluttes med kaninmatcher med kaninudvalget. Som altid er det en flok glade og positive begyndere med den rette indstilling og med den kommer man jo et godt stykke
af vejen, selv om det nok går op for de
fleste at det her spil ikke er helt så let som

begynderudvalget

det ser ud. Ambitionsniveauet er da også
vidt forskellige fra begynder til begynder,
for nogle handler det om hurtigt at komme langt ned i handicap, for andre er det
lige så meget naturoplevelsen der tæller
eller det sociale element - og her er det
måske knap så vigtigt hvor mange point
der står på scorekortet. Det fantastiske er
at golfen kan rumme alle, golf er jo på
mange måder det vi selv gør det til, så
længe vi spiller efter reglerne og følger
ånden i spillet.
Med 80 nybegyndere i år har de enkelte
medlemmer af udvalget været spændt
godt for. Også her er vi godt kørende fordi
vi har en masse ulønnede frivillige, der
gider gøre en indsats. Af og til er der
nogle der spørger om hvorfor man gider,
og skal jeg være ærlig, ja, så er der da
perioder hvor man tænker »Næh, nu kan
det være nok«, men når man så møder op
og er sammen med begynderne, ja, så får
man så mange gode, sjove og dejlige oplevelser som i den grad opvejer kedelige
møder og timer med planlægning. Vi har
ofte »truet« med at udgive en bog med
»begynderbrokker« - for dem er der heldigvis mange af - det nye hold ingen
undtagelse, og jeg har faktisk lyst til at
dele et par stykker med klubbens øvrige
medlemmer.
Lørdag har vi altid banelære på par 3 banen og vi gør meget ud af at få blandet
holdene godt både i køn og alder. På et af
de hold jeg havde, beklagede en af de
kvindelige deltagere sig: »Jeg har lidt
svært ved at finde ud af hvornår det hedder køller og hvornår det hedder jern«, og
inden jeg nåede at svare kom det prompte
fra en mandlig deltager »Kølle er noget
man får - og jern er noget man har« - det
hører til sjældenhederne at jeg bliver

mundlam - men her kneb det sgu’ lige
med at finde en smart bemærkning, eller
som de siger i Super Best reklamen - så
fik vi sat det på plads.
Søndagen byder på Putting - og som altid,
når vi træner på Putting Green, bliver
nybegynderne blandet lidt med medlemmer »der skal slå tiden ihjel« inden de
skal ud. Denne søndag ingen undtagelse,
og et af klubbens medlemmer forsøgte
ihærdigt at rulle nogle puts i, desværre
blev de alle lidt for korte, og ved det 10.
put der var for kort, henvendte han sig til
en af begynderne og sagde »De er godt
nok langsomme i dag«. Formodentlig
havde han håbet på lidt opbakning til at
det var greens der var problemet, men
blev mødt med »Det skal jeg ikke kunne
sige - det er første gang jeg er her« - så
kan man lidt igen.
Når vi nu er ved ting der kan gøre formanden glad - så har vi jo igennem en
årrække udstyret vore begyndere med en
helt uundværlig tæller, bedre kendt som
»klikkeren«. Gennem alle årene har Designa været sponsor, et sponsorat som
skulle løbe ud i år - men så møder man
»Mister Designa« som siger »Du må da
have brugt en forfærdelige masse af dem
i år - tror du ikke vi lige skal tage et år
til?« - mega flot synes jeg - så jeg håber
alle der tænker på nyt køkken, styrter ned
til Designa. Nu går formanden og tænker
på, om der måske skulle være én derude
der kunne tænke sig at overtage baghåndklæderne, som vi desværre i år ikke
har kunnet finde en sponsor til. Det ville
da være en perfekt afslutning på sæsonen
- så skidt med at jeg heller ikke i år nåede
ned i éncifret.
Fortsat god sæson
Michael Handberg
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Tirsdagspigerne slog Ikast
Tirsdag den 15. juni
drog damerne på den
årlige udflugt. Denne
gang til Holstebro, til golfklubben Storådalen. Bussen var godt fyldt op med forventningsfulde, friske damer og tungt
lastet med bags, da den forlod Herning
golfklub kl. 8.00
Det blev en dejlig dag med skønt vejr og
mange fine præmier fra Novotex. Banen
var spændende, men svær. Servicen var i
top, også i restauranten, hvor en lækker
frokost ventede efter matchen - bestemt
en bane og restaurant, som kan anbefales!
Traditionen tro blev der skænket rigelig
rødvin i bussen på hjemturen, således at
både humøret og historierne udviklede
sig i den mere løsslupne retning, jo nærmere bussen kom Herning golfklub og
som sædvanlig sluttede dagen af i »Rundellen«.
Nu er der gang i den igen efter sommerferien. Den 10. august var der holdspil
»Slaget om den gule bold«, hvor imponerende mange hold (6) havde bolden med
hele vejen rundt. Det var en spændende

tirsdagsdamer

dag og humøret var højt på alle hold,
både med og uden gul bold.
Den 24. august fandt den årlige match
mod Ikast sted. Den var imødeset med
stor spænding og der var blevet trænet
flittigt op til denne dag. Vi vandt - som
forventet!!? - med 165 point mod 152.
Glæden var stor i »Herning lejren«. Vejret var regn og storm de første 4 huller
(gad vide, om det var på disse 4 huller, vi

lagde kimen til sejren?), men derefter
klarede det op og vejret artede sig vel på
resten af runden.
Carla Du Nord var sponsor med fine
præmier. Tak for det.
Vi ser nu frem til Pin Cup/venindematch
den 7. september, hvor vi håber at se
rigtig mange friske damer med veninder.
Tirsdags komiteen

 



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

Dækningsbidrag?
... Et væsenligt tal i alle regnskaber.
Fremkommer ved at trække
de variable omkostninger fra
omsætningen.
Anvendes til at dække faste
omkostninger og overskud!

[tal ] med os - det er til at forstå!
Revisionsfirmaet

Registreret Revisionsaktieselskab
Østergade 12 · 7400 Herning · Telefon 97 12 13 77
e-mail: mail@ankerhost.dk

www.arnepoulsen.dk
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Før hul 1 og eFter hul 18 ...

tid til dig
når du har tid!

Velkommen i Handelsbanken

www.handelsbanken.dk

Herning Golfklub
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Golf- & Wellnesshotel Balmer See

2. Danske GOLFTURNERING på solskinsøen Usedom

lørdag, den 09. oktober 2010
Arrangement
3 overnatninger inkl. righoldig morgenmadsbuffet
2 x middag inden for rammerne af halvpensionen
1 x 4-retters Candle-Light-Dinner om lørdagen (efter præmienoverrækkelsen)
2 dags - greenfee inkl. turnering
1 x fodbehandling (peeling, omslg & massage)
1 flaske mineralvand på værelse
inkl. gratis benyttelse af wellness-område med svømmebad,
forskellige saunaer, dampbad, salthvilerum, isgrotte og motionsrum.
Pris pr. person:
ved delt ferielejlighed type C af 2 personer med hotelservice 284,00 € (ca. 2.116,00 kr.)
minus klubrabat!
1 x startgebyr 12,50 € + Birdie-rating 2,50 € til turneringen den 9. okt. 2010
betales kontant direkte i ”Golfhus”
Gyldig:
torsdag, den 07. okt. – søndag, den 10. okt. 2010
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Proshop/Golf Cafe Championship

I år var turneringen flyttet til først i juli
og det var med spænding, vi så frem mod
tilmeldingerne. Der var dog intet at frygte, for ikke færre end 117 havde tilmeldt
sig turneringen, der fandt sted den 4. juli
i et forrygende godt vejr. Turneringen
blev afviklet som gunstart og på grund
af det store deltagerantal, havde vi valgt,
at der skulle være start på alle huller, så
der var nogle der havde en lidt lang tur
både ud og hjem. Vi skal forsøge at huske at give jer en start nærmere klubhuset næste gang (måske ). På trods af det
store antal deltagere forløb turneringen
godt og der spillehastigheden var fornuftig.
Spilleformen var i år ændret fra Bogey til
Hallington. Det er en spilleform, som
bedst kan karakteriseres som slagspil
med bom. Hullets par ganges med 2, og
antal brugte slag fratrækkes. Resultatet
er de opnåede point på hullet. Hvis der
bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point.
Eks.: Spilles et par 5 hul i 7 slag, opnår
man 10÷7=3 point. Spilles derimod et
par 4 hul i 3 slag, opnår man 8÷3=5
point. Forskellen i handicap udlignes ved
at man til slut, efter at have sammentalt
de opnåede point, tillægger hver enkelt
spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet
bliver det opnåede antal point + antal
tildelte slag. Man kan altså komme til at
spille flere slag pr. hul end ved en stableford, men aldrig mere end hullets par×2.

Turneringen er del af Carlsberg Shot of
the day/year og selvom Søren Kjeldsen
kom nærmest på hul 12 (1,50), så lykkedes det ham ikke at kvalificere sig til
slutspillet på Lübker her i september.
Øvrige nærmest hul vindere var: Hul 3:
Egon Højmark (3,70), hul 6: Ole Slumstrup (0,66), hul 10: Lise Astorp (2,14).
Udover disse indlagte præmier var der
også længste drive for pigerne på hul 14
(Helle Voetman) og for drengene på hul
16 (Anders Stampe) samt nærmest flaget

i 2 for pigerne på hul 7 (Jonna Vester) og
drengene på hul 9 (Benny Nielsen). Rækkevinderne kan ses på Golfbox.
Sponsorer var, som turneringsnavnet antyder, shoppen og restauranten, og de
havde begge lagt sig i selen, for at gøre
det til en god oplevelse for deltagerne.
Shoppen havde sponseret gode præmier
og restauranten leverede den sædvanlige
gode kvalitet til den efterfølgende spisning, som deltagerne kunne nyde efter
turneringen.
Carsten Jensen

Carlsberg Shot of the Year
Da Golfcaféen skiftede ølleverandør
til Carlsberg, blev det muligt at deltage i Carlsbergs turnering »Shot of the
year«, som er en
nærmest flaget konkurrence.
I hver af de udvalgte
turneringer spilles nærmest flaget
»Shot of the day« og den der over
disse turneringer er kommet allernærmest flaget deltager i en turnering
med andre klubvindere afsluttende
med middag dag på Lübker Golf Resort fredag den 17. september 2010.
Vinderen af »Shot of the day« i de

enkelte turneringer modtager en kasse øl, en kasse danskvand og en Titleist cap. Du kan på
hjemmesiden se de
enkelte vindere og
også her se at Bernt
Ole Ørum-Petersen
sikrede sig sejren
allerede i Åbningsturneringen med et
slag kun 99 cm. fra flaget - flot gået.
Vi glæder os til at høre fra Ole, hvordan det forløb. Vi forventer da i det
mindste, at han vinder en nærmest
flaget præmie.

Herning Golfklub
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Vi sætter deltagerrekord igen i år
turnerings- Vi er næsten igennem
udvalget sæsonen og mangler

i skrivende stund
kun klubmesterskaber, WITT Lyngturnering, C.C. Contractor Ægtepar turnering, Jyske Bank Generation og selvfølgelig SUPER SPAR Andeturnering (se
hjemmesiden for spilledatoer). Min fornemmelse er, at vi igen i år sætter deltagerrekord, da de resterende turneringer
alle plejer at kunne trække en masse deltagere til.
Vi har haft nogle enkelte turneringer,
hvor der ikke har været den store tilslutning. 3H var en af disse. Om det skyldes
manglende eksponering eller det faktum,
at det desværre ikke lykkedes at finde en
gennemgående sponsor ved jeg ikke,
men ærgerligt er det, at det ikke var muligt at tiltrække flere end 50-70 deltagere
i hver af de tre turneringer. Der var potentiale til mange flere, idet vi jo var 3
klubber, der inviterede til turnering for
en særdeles attraktiv pris. I Herning var
vi så heldige, at Jack & Jones v/Svend
Larsen og Golfcaféen sprang til og sponserede nogle af præmierne. Det var flot
gået, tak for det.
Vi går snart i gang med planlægningen

af turneringsprogrammet for 2011 og
hvis du har gode ideer eller interessante
tanker, som du vil dele med os, så er du
velkommen til at kontakte en fra udvalget. Det kan være at du savner en turneringsform, gerne vil pege på en mulig
sponsor, har en ide til hvordan vi kan ef-

fektivisere turneringsafviklingen eller
endnu bedre, vil stille dig til rådighed
som hjælper til næste år (vi skal nok »uddanne« dig). Alt input er velkomment og
vil indgå i både evaluering af 2010 sæsonen og planlægningen af næste sæson.

Synoptik finder Danmarks bedste klubhold
Sammen med Synoptik har Dansk Golf
Union skabt et splinternyt og spændende
koncept under navnet Synoptik Cup - en
turnering for den helt almindelige golfspiller. Og selvfølgelig har Herning Golfklub valgt at bakke op omkring konceptet, der vil finde Danmarks bedste klubhold.
Med udgangspunkt i vores egne turneringer, som har omfattet Handelsbanken
Åbningsturnering, KAUFMANN Maj
Tour, huset emma Dameturnering, Mr.
DOHM Herreturnering, Carlsberg Sommer Open og Proshop/Golf Café Championship, har spillerne samlet point til en
rangliste opdelt i fem handicap grupper.
Du kan læse mere på http://www.dguplus.
org/synoptikcup.
Nu er de turneringer, hvor man har kunnet samle point overstået, og de fem

ranglistevindere er fundet til Herning
Golfklubs Synoptik Cup hold:
• Handicapgruppe 1 (HCP indtil 12,0)
Lene Søgaard-Andersen
• Handicapgruppe 2 (HCP 12,1 - 18,4)
Jesper Bjerre
• Handicapgruppe 3 (HCP 18,5 - 24,0)
Mogens Pedersen
• Handicapgruppe 4 (HCP 24,1 - 30,0)
René Wilche
• Handicapgruppe 5 (HCP 30,1 - 42,0)
• Grith Wilche
I Handicapgruppe 1 kunne Jesper
Kjeldsen ikke deltage, så pladsen er gået
til nr. 2 Lene Søgaard.
Holdet skal dyste mod de andre klubbers
hold i en landsdelsfinale samt evt. i en
afsluttende landsfinale. Til slut kåres

Danmarks bedste klubhold.
Landsdelsfinalen afvikles den 18. september 2010 i Ikast Golf Klub, som en
stableford turnering over 18 huller, hvor
de to bedste Synoptik Cup hold går videre til landsdelsfinalen, der spilles den
3. oktober i Trelleborg Golf Klub ved
Slagelse.
Alle 5 spilleres score udgør tilsammen
holdets score. Vi glæder os derfor til at
se, om de 5 ranglistevindere kan bringe
Herning Golfklub på Synoptiks Danmarkskort.
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www.vestjylland.dk

Tættere på dig...

Elforsyning | fibErbrEdbånd
Elinstallation | EnErgirådgivning
nyE EnErgiformEr | EnErgitEknik

Bredgade 17-21 · 6920 Videbæk · Telefon 96 94 96 94

Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, Tlf. 7015 1560, Fax 8722 8711
info@energimidt.dk, www.energimidt.dk
Afdelinger i Silkeborg, Brædstrup, Skive og Herning

Herning Golfklub
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Skolegade 1 - 7400 Herning
Tlf. 97 12 54 44
www.hotelcorona.dk

Pension og Healthcare
51% af danskerne ville interessere sig
for deres pensionsopsparing,
hvis de fik bedre information.
Det tager Wermuth & Kjaer
100 % alvorligt.

Poul Lyngholm, Bredgade 45, 7400 Herning Tlf. 31315000

lad os sammen finde de træk,
der kan afgøre spillet.
ved overblik og fokusering.
ro og omtanke.

Det har altid krævet det rigtige udstyr at konkurrere på højeste niveau.
Men der er også brug for overblik over de mange muligheder.
Partner Herning kan hjælpe dig med begge dele.
Lad os sammen finde de træk, der kan flytte brikkerne til en endnu mere
konkurrencedygtig strategi, der rækker mange træk frem.

PARTNER-HERNING.DK

Canon Business Center Midt- og Nordjylland • Partner Herning A/S • Golfvej 12 • Herning • Tlf. 70103666 • partner-herning.dk
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bureaufrydensberg.dk · 26654 · 0309

Det handler om mennesker

Dalgasgade 29B · 7400 Herning · Tlf 96 63 25 00 · www.vestjyskbank.dk

ÅRETS STJERNEVIN 2010
2007 ReseRve speciale
syRah

Industrivej Nord 15 · Birk
7400 Herning

VdP Languedoc-RoussiLLon
Dyb, mørk rød farve med lilla toner i kanten.
Duften er frugtrig med nuancer af peber og bløde
krydderier. Smagen er rig og fyldig med masser af frugt,
tilsat krydderier og krydderurter.

Tlf.: 9712 5022

5 sKRUelÅG - UGeNs BeDsTe viN
og BeDsTe KØB - på www.avisen.dk
4 sTJeRNeR på www.vinavisen.dk

Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

Varenr. 1726050907

/ Normalpris 79,95

StjernevinSpriS

59,95

www.partner-revision.dk

SPAR

20,-

MULTIGLAS
Glarmester Jørgen Mulvad
Kr. Rasmussen
V. Simonsen

AGT
DØGNV 57
7
97 12 3

www.multiglas.dk
Hedelandsvej 15 | 7400 Herning | Tlf. 97 12 37 57

Frankrig er fra at være det bedst sælgende vinland
i Danmark med 78% af den samlede mængde nu
overhalet af Chile – dog indtil videre kun i volumen,
ikke i værdi.
Årsagen til Frankrigs fald fra tronen er a-bomber
og hedonisme. Forbrugerne ”forstår” ikke fransk vin,
og de franske producenter forstår ikke forbrugerne.
Lige modsat Chile og mange andre nyere vinlande.
Pointen er nemlig her, at der ikke er noget at forstå.
Man skal bare nyde vinen.
Men det ser ud til, at bølgen er ved at vende igen.
Størstedelen af de franske vinproducenter er endelig vågnet af Tornerosesøvnen og har forstået, hvad
der gik galt. Med folk i spidsen som Gérard Bertrand og Bernard Magrez.
Årets Stjernevin 2010 – den sydfranske Reserve
Speciale Syrah - ligger lige mellem vinøsiteten og
nydelsen. Det, som er så stærkt ved Frankrig.
Dertil det faktum, at vinen ved Syrah du Monde
smagningen 2009 placerede sig som nr. 5 af alle
smagte Syrahvine fra hele verden.
Og så til den pris!
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no limits
in new favourites
Lari sofa fra 17.990,Nomi fra 3.895,-

Volani 12.890,Sofabord 3.295,-

Skammel 995,-

NYT GRATIS
KATALOG

NEW COLLECTION IN TOWN
Vores nye 2011 kollektion er netop landet i butikken. Kom ind
og bliv inspireret af det nyeste indenfor møbeldesign, farver,
funktionaliteter og tilpasningsmuligheder. Hent et nyt, gratis
katalog og find dine favoritter blandt de nye møbler og accessories.
Se mere på www.boconcept.dk

BoConcept Herning · Engdahlsvej 12A (over for Bauhaus) · Tel. 96 27 60 90
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Skuffende afslutning på
Danmarksturneringen

elitesponsorer
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

PGA Shop Herning
Øvrige sponsorer:

En sæson som startede meget lovende
endte desværre med
et skuffende resultat for Hernings 3. divisionshold i den afsluttende runde af
Danmarksturneringen. Med to sejre i de
sidste kampe kunne holdet have kvalificeret sig til det afgørende oprykningsspil
i medio september, men et nederlag
søndag den 8 august i Vildbjerg mod
Trehøje golfklub blev afgørende. Trehøje
var for stærke og tog første pladsen i
puljen og chancen for oprykning til 2.
division. Holdet havde ellers spillet sig
klar til en afgørende match med en 12-2
sejr hjemme over Lemvig, men tabte med
samme cifre mod Trehøje.
3. Division har været i en opbyggende
fase igennem de seneste år og med gode
junior spillere som udgør næsten halvdelen af holdet er grundstammen klar til en
spændende sæson næste år. Potentialet er
på sigt til oprykning eller to.
Andetholdet fik to point i de sidste to
kampe mod henholdsvis Trehøje og

eliteudvalget

Ikast. Trehøje blev slået med 8-6, hvorimod det blev til et nederlag til Ikast med
2-12. Holdet sluttede på en anden plads i
4. division vest. Resten af resultaterne
kan ses på golf.dk.
Generelt har der i hele sæsonen været
kamp om pladserne på de to hold. En del
spillere har spillet på både 3-4 divisionsholdet, hvilket har været udviklende for
hele truppen og har givet en sund og god
konkurrence. Elementer vi ønsker at føre
videre til næste år.
Nu ser vi frem til klubmesterskabet i den
første weekend i september som uden
tvivl bliver en tæt affære mellem elitetruppens spillere. Så lad os håbe på noget
godt vejr og nogle gode scores.
Ellers skal der allerede nu lyde en tak til
vores holdledere Jan Kjeldsen og Jeppe
Cort for deres indsats samt vores sponsorer og ikke mindst Herning Golfklub for
deres støtte.
Fortsat god sæson!
Jakob Rousing Sloth
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Golf i Danmark
Hverdagstilbud

Fri greenfee – spil så meget du vil i 2 dage
3-retters aftenmenu eller buffet
Overnatning i dobbeltværelse med morgenmad
Pris pr. person kr. 795,00

Hjallerup Kro
Hotel Søparken
Hotel Limfjorden

Dronninglund Hotel

AALBORG

Tillæg ved ophold lørdag og søndag kr. 100,00 pr. person pr. nat.
Med 12 hoteller og et stort antal golfbaner er vi absolut førende
Hotel Vildbjerg
ÅRHUS
indenfor golfophold og golfferie i Danmark.
Hotel Ringkjøbing
Hotel Medi
Østergaards Hotel
Hotel Falken

KØBENHAVN
ODENSE
Hotel Dagmar

Hotel Vissenbjerg
Storkro

Hotel Menstrup Kro

Se www.danske-hoteller.dk
for yderligere oplysninger

Når det ikke skal
være så firkantet
Runde kanter fåes kun hos Designa
og på samlede køkken- og badelementer leveret direkte fra
Teknologisk Institut
fabrikken. En kant der skal
giver Designas
opleves.

runde kant topkarakter.
Få mere information i
din Designa butik eller
på designa.dk

Kom helt tæt på de runde
kanter i vores butikker eller
læs mere på designa.dk

- os med de runde kanter
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Fantastisk opbakning
hos seniorherrer
Vi har nu lagt en sommer bag os, en sommer
med både sol og regn. Siden åbningsmatchen i april har vi haft 18 dage med golf og
vi har været næsten 69 deltagere i gennemsnit eller total 1.237
deltagere.
Over sommerperioden har vi spillet såvel stableford som slagspil, men der har også være Captajns Crew, Grensome til stor
fornøjelse for deltagerne.
Over sommeren har vi også deltager i en turnering med klubber
i Nordvestjysk distrikt, der deltager 6 klubber hvoraf vi nu har
spillet de 4, resultatmæssigt går det ikke så godt, men alligevel
en dejlig turnering at deltage i blandt andet fordi vi kommer ud
til andre baner.

seniorherrer

I foråret har seniorherre og damer deltaget i en veteranturnering under navnet Jysk/Fyn, vi deltog med 3 hold, 1 i B rækken
og 2 i C rækken.
Holdet i B rækken vandt deres afdeling og rykker dermed op i
A rækken til næste år.

Den 6. maj havde vi besøg af 40 seniorherrer og damer fra
Åskov Golfklub, her havde vi en rigtig dejlig dag.
Den 12. august var vi på tur til Harre Vig Golfklub, også her var
vi sammen med damerne og der deltog 60 personer. Harre Vig
er en flot og spændende bane som vi kan anbefale andre at besøge.
Vi har i sommer startet vore matcher kl. 8.30, hvilket er en fremrykning på en halv time, aftalen er gældende i perioden 1. maj til
30. august, udenfor disse datoer er starttidspunktet 9.00. Der har
selvfølgelig været forskellige holdninger til dette, men som helhed er det min opfattelse at det er gået rimelig tilfredstillende.
Det er dejlig for komiteen der står for den ugentlige planlægning af matcherne, at have så stor en opbakning og vi glæder
os fortsat til efterårs matcherne.
Svend Aage Frahm
formand

Onsdagsherrer

Så er sommerferien
godt og grundig
brugt og forbi.
Nogle har brugt og andre misbrugt
golfbanen hen over sommeren og alle
har kunnet forbedre deres spille handicap ved at spille onsdagsherre.
Sommeren har brudt på sol og varme
som klart har bragt banen i bedre
stand og den nærmer sig den standard
vi møder på baner rundt omkring i
landet.
En bane der overraskede os meget var
banen ved Søhøjlandet hvor årets tur

onsdagsherrer

for onsdags herrerne havde mål. Vi
havde i år lavet det med overnatning i
huse/hytter på centeret Gjern Vandland.
Efter en runde golf fredag eftermiddag var der spisning i deres nybyggede klubhus.
Om aftenen bredte der sig en ro og
hygge, kort og terninger blevet fundet
frem og mange kloge ord sagt. Dagen
efter var der morgenmad til alle og
endnu en runde golf ventede forude.
Fra komiteens side skal der her lyde en
stor tak til jer der deltog. Vi håber alle

fik en god og udbytterig tur.
I september måned har vi på opfordringer lavet gunstart på alle onsdage,
så alle skulle kunne nå rundt inden
mørkets frembrud. Vi vil evaluere denne nyskabelse efter sæsonen sammen
med andre ting fra denne sommer.
Vi afholder sæsonafslutning den 8. oktober med generalforsamling, så sæt
kryds i kalenderen allerede nu.
På komiteens vegne
Jens-Ole Bondrop
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“Kontakt os for
et godt tilbud”

R E S TA U R A N T

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

Flemming Greve,
Mobil 26 22 32 22
Email: abflgr@almbrand.dk
Thomas Gustafsson,
Mobil 30 51 86 64
E-mail: abthga@almbrand.dk

Bordbestilling
9926 9927
tk@mch.dk

Anette Bech,
Mobil 30 53 40 78
E-mail: abranb@almbrand.dk

Alm. Brand Herning
Østergade 11 • 7400 Herning
E-mail: herning@almbrand.dk
WWW.A L M BRA ND. DK

Dobbelt så høj sugeevne
som andre håndstøvsugere.
Superkraftig håndstøvsuger, der aldrig mister sugestyrke.
Perfekt til bilen, båden, sommerhuset, golfbag’en...

Motorheadmundstykke

Kombinationsmundstykke

2 års garanti

Vejl. 1.999,-

Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · www.witt.dk · info@witt.dk
Golfbladet_154x108mm.indd 1

17/03/10 11.56
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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
Hole-in-one for sæsonen 2010 er godt i
gang og det er ikke kun på Parkbanen,
men også på Kortbanen slås de fantastiske slag.
• Parkbanen:
12. august: Hul 3, Viggo Dahl Sørensen
15. august: Hul 12, Torben Nielsen,
Holstebro Golfklub
• Kortbanen:
28. august: Hul 1, Poul Steffensen
Scorekort og bold er indleveret til sekretariatet, de heldige (dygtige) spillere er
ønsket tillykke på hjemmesiden og Dansk
Golf Union er informeret.

Whisky til hole-in-one er
sponsoreret af

der er i gang. Vi har lavet en aftale med
Hortonom Asbjørn Nyholt, der i første
omgang skal lave en analyse af fairways
på de huller, hvor de ringe jordbundsforhold, som den gamle mosejord giver os,
skaber problemer for græsvæksten.
Den analyse, som Asbjørn Nyholt udarbejder, vil blive fremlagt og alle er velkomne til at møde frem og høre om og
stille spørgsmål til analysen, ligesom baneudvalget vil besvare alle andre spørgsmål med relation til banen.
Klubben er vært for et par snitter og
kaffe. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sponsorturnering
Vi afholdte den 20. august vores traditionsrige sponsordag med turnering, spisning og en »golfkendtnis«, som i år lærte
os at arbejde med »det mentale scorekort«.
Turneringen var fuldtegnet med 120 spillere, som startede dagen med morgen-

kaffe og briefing inden kursusleder fra
Idrætshøjskolen i Ikast Mats Björkman
gennemgik sit oplæg til det mentale scorekort. Der var samtidigt indlagt en lille
ekstra konkurrence under spillet, hvor
spillerne på de enkelte hold kunne tage
denne ekstra udfordring op og spille om
en speciel præmie fra Mats Björkman.
Efter spillet stod Steen Leth klar i caféen
med en fantastisk buffet og tilhørende
drikkevarer.
Spilleresultaterne udeblev da heller ikke,
så der kunne uddeles præmier for meget
flotte scorer (selvom vi spillede med ¾
handicap) og flotte præmier kunne uddeles til spillerne.
Efter den officielle præmieoverrækkelse
tog Mats Björkman igen over og evaluerede på »det mentale scorekort« og uddelte præmier til det vindende hold.
Vi håber med denne dag, at have sagt et
lille tak til vore sponsorer for den støtte,
de yder til Herning Golf Klub.

Husk - der er indgået en aftale med
Vinspecialisten om et sponsorat til
juniorafdelingen. Vinspecialisten
giver 10 % af alt salg til medlemmer af Herning Golf Klub til juniorarbejdet, så oplys venligst om
dit medlemskab af Herning Golf
Klub ved køb hos Vinspecialisten.

Generalforsamling 2010
Herning Golf Klub afholder ordinær generalforsamling torsdag den 25. november 2010 i vore egne lokaler i klubhuset.
I vedtægternes § 8 står der: ” Forslag fra
medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen inden 15. oktober.”

Medlemsmøde om banen 45.000 fra Tuborgfondet
Vi afholder torsdag den 7. oktober kl.
19.30 i vore egne lokaler i klubhuset et
informationsmøde om banen og de tiltag,

I forbindelse med ombygningen af klubhuset søgte vi Tuborgfondet om tilskud til
indkøb af inventar til sekretariatet. Vi fik en dejlig check på kr. 45.000 og siger hermed tak.

Herning Golfklub
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Øvrige sponsorer
Lauré Strikvarer A/S, Byggefirmaet Ove Just,
Sand Spedition A/S, Nykredit, Sydbank,
Tøjeksperten, Vin Specialisten,
Stark, Jyske Bank, Alm. Brand, Dohm,
Super Spar Gjellerup, Witt A/S, Huset Emma
Kaj Munks Vej 4 . 7400 Herning . Tlf. 96 26 40 00 . Fax 96 26 40 01
her@dahllaw.dk . www.dahllaw.dk

B

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

Spil golf under solen
Inspiration til din næste

golfrejse
2010-2011

SE VORES GOLFKATALOG
MED 28 SIDERS
INSPIRATION
Bestil eller se kataloget på
www.bravogolf.dk

· Gran Canaria
· Dubai · Fuerteventura
· Costa del Sol · Djerba
· Tyrkiet
Algarve · Azorerne
Tenerife · Tunesien
· Kenya · Mallorca ·
Hurghada · Thailand

www.bravogolf.dk

FANTASTISK GOLF

Rejs i februar og få et helt unikt tilbud. Bo tæt på
havnefronten i Vilamoura, mærk stemningen, og spil
nogle af de bedste baner i området:
Fem runder golf er inkluderet på nogle af europas bedste golfbaner: Oceanico Laguna, Old Course, Oceanico Victoria og
2 x Oceanico Pinhal.
Tilbuddet inkluderer:
• Flytransport inklusive transport af golfbag
• Dobbeltværelse på Hotel Vila Galé, inklusive morgenmad
• Fem runder golf på baner europæisk topklasse!
• Dansk rejselederservice
Pris, v/min. to personer med afrejse
den 11. 18. eller 25. februar kun kr.: ................................

6.398

6.798

Pris ved afrejse i marts kun kr.: ......................................................
Læs mere om hotel og golfbaner her: www.bravogolf.dk

Golfdivisionen:

96 27 38 38
www.bravogolf.dk

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: reklametryk

PÅ ALGARVEKYSTEN

