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Sæsonen synger
på sidste vers…
Så er det ved være slut for i år.
Regnvejret har for alvor fået
magten og den første lille
efterårsstorm har suset.
Kun de allersejeste trodser
kulden og forsøger at ramme
de store vinterkopper. Men
fortvivl ikke... der er kun få
uger til det igen går mod lysere
tider og græsset gror og grønnes. Klub Nyt siger tak for i år
og på gensyn i 2007, hvor vi
glæder os til at bringe små og
store indlæg fra livet i Herning
Golf Klub. Måske også DU
får lyst at dele dine
oplevelser og tanker...

GULDSPONSORER:

HUSK generalforsamling torsdag
den 30. nov. kl. 19.00
på Østergaards hotel.
Se dagsorden
på side 3.
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OPSLAGSTAVLEN
SEKRETARIATET INFORMERER

Klubben skal
Farvel og god vind
have ny formand til Margarita
Som det fremgår af indkaldelsen til årets generalforsamling ønsker jeg ikke genvalg og stopper dermed som formand for klubben.
Bestyrelsen har derfor et stykke tid arbejdet på at
finde min efterfølger. Nu vælges formanden ganske
vist ikke på selve generalforsamlingen, men på et
efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, men
det har været bestyrelsen magtpåliggende at finde
en person med evner – og tid – til i givet fald at
påtage sig jobbet som formand.
Det er heldigvis lykkedes, idet Hans Bundgaard
har sagt ja til at yde en indsats for klubben – herunder også påtage sig jobbet som formand. Jeg har
haft fornøjelsen at have Hans som chef i 17 år i
Messecenter Herning og med mit kendskab til ham
er jeg fuldstændig sikker på, at vi ikke kunne finde
en mere egnet person.
Det kræver naturligvis at han bliver valgt på generalforsamlingen, hvorfor jeg opfordrer alle til at give Hans Bundgaard jeres stemme.
Bent Green

I marts måned meddelte Margarita desværre, at hun opsagde sin forpagtningsaftale med virkning fra udgangen af 2006. Margarita var blevet tilbudt en
stilling som inspektør i Messecenter Hernings Restauranter og dette kombineret med hendes forældres helbredsproblemer førte til, at hun sagde ja tak til dette nye og spændende job. Bestyrelsen havde gerne set samarbejdet fortsætte,
men respekterer naturligvis, at Margarita vil prøve andre – og faktisk velkendte – græsgange. Vi siger tak til Margarita, Rita og Paco for godt samarbejde - og ønsker Margarita alt held og lykke i hendes nye job. Bestyrelsen

Bagmærker
Alle, der betaler kontingent rettidigt, vil få tilsendt bagmærker og træningskuponer med posten.

Klubhus
Vores klubhus og bagrum har altid stået åbent, sommer og vinter, til omkring midnat. Det bliver nu ændret, så de aftener, hvor der ikke er aktiviteter i klubhuset, vil der blive låst kl. 18.00. Har du behov for klubhuset til
møder eller andet efter 18.00, så henvend dig til sekretariatet.

Tak for i år - shoppen er åben lørdag-søndage i november og december
HVER LØRDAG OG SØNDAG KL.10-12, MEN MAN ER MEGET VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL MIG UDEN FOR DETTE TIDSPUNKT.
TILBUD

MIZUNO
MP17. Irons grafit.
4-PW. Før: 4499,-

Nu:

TILBUD

3599,-

CALLAWAY
X18. Irons steel,
4-PW. Før: 5774,-

TILBUD

Nu:

WILSON
Staff Di6. Irons steel.
4-PW. Før: 3999,-

TILBUD

Nu:

3199,-

MIZUNO
MP60. Irons steel,
3-PW. Før: 6999,-

Nu:

5500,-

TILBUD

PING
G5. Irons steel,
4-SW. Før: 7160,-

Nu:

5799,-

4599,-

TILBUD

MIZUNO
MP17. Irons steel.
4-PW. Før: 3699,-

Nu:

2999,-

Proshoppen

25 13 71 48

Så er det ved at være slut for
denne sæson og jeg glæder mig
nu til at bruge lidt mere tid
hjemme ved min familie.
Som de fleste medlemmer ved,
blev Jesper i år udlært som golftræner og det glæder mig meget,
at kunne fortælle, at Jesper forsætter i klubben i 2007.
Vi vil gerne sige medlemmerne mange tak for den store støtte til træning
og shoppen.Vi har haft stor succes
med SAM Putt Lab og V1analysesystem.
Hvis der er noget som du har manglet
eller savnet i shoppen eller på træningssiden i 2006 så send mig en mail med
dine ønsker og ideer.
Ellers vil jeg blot gerne sige tak for i år,
og ønske alle en god vinter - lad os håbe,
at den bli’r kort!
Venlig hilsen Steve
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Indkaldelse til ordinær
generalforsamling

KLUB NYT
Medlemsblad for Herning Golf Klub.
Udkommer 6 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 foråret 2007. Deadline for
materialer oplyses på hjemmesiden.
BESTYRELSE

Bent Green, fmd. ............. 97 12 18 88
Bethaniagade 43 ............. 22 95 23 01
Carsten Jensen ............... 97 12 91 49
Østertoften 111
Villy Vraa Nielsen .......... 97 26 81 82
St. Lundgård Vej 29
Jonna Nielsen ................. 97 11 82 01
Hammerumholmvej 3B
Lars Larsen ................... 97 14 25 25
Teglgaardsvej 51, Sunds
Kenn R. Christensen ........ 97 12 00 83
Østergade 12, 2. tv.
Jørn Ballisager ................ 97 12 55 82
Ingridsvej 145A
HERNING GOLF KLUB

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

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

Torsdag den 30. november 2006 kl. 19.00
på Østergaards Hotel, Silkeborgvej, Herning.
Dagsorden jf. klubbens vedtægter § 8
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for næste
regnskabsår, herunder vedtagelse af kontingent for næste år.
4. Behandling af indkomne forslag.
Fra Børge Svendsen er der forslag om ændring af vedtægternes § 8.
• Forslag 1
Følgende tekst ønskes ændret:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Herning inden udgangen af november måned. Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse skal angive, hvilke sager der foreligger til behandling. Ved forslag om lovændringer eller
ved medlemsforslag skal disses ordlyd fremgå af eller bilægges indkaldelsen.
Ændres til:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Herning inden udgangen af november måned. Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal
angive, hvilke sager der foreligger til behandling. Ved forslag om lovændringer eller ved medlemsforslag skal disses ordlyd fremgå af eller bilægges indkaldelsen.
Det længere varsel skal begrundes med at bestyrelsen får rimelig tid til at tage stilling til indkomne forslag fra medlemmerne.
• Forslag 2
Følgende tekst ønskes ændret:
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt
til bestyrelsen inden 15. oktober.
Ændres til:
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt
til bestyrelsen senest 8 dage efter den skriftlige indkaldelse til generalf orsamlingen.
Forslag der fremsendes efter den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen, vil
ikke blive forelagt medlemmerne i skriftlig form forud for generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen er: Bent Green (modtager ikke genvalg)
Lars Larsen (modtager ikke genvalg)
Carsten Jensen (modtager genvalg)
Kenn R. Christensen (modtager genvalg)
Suppleanter:
Lone Hessellund (modtager genvalg)
Michael Handberg (modtager genvalg)
6. Eventuelt
Bestyrelsen

04
KLUB NYT
HERNING GOLFKLUB
..................................................................................................

Sig nærmer tiden...
CARSTEN
JENSEN

Matchudvalget

Selvom vi endnu
ikke er nået helt til
»da vi må væk«, er
det alligevel blevet
tid til, at se tilbage på sæsonen 2006. Efter en lidt sløj start vejrmæssigt har vi
oplevet en sommer og et efterår, hvor vejret langt hen ad vejen har været i top. Så
sent som søndag den 15. oktober, gik jeg
en runde i skyfrit solrigt vejr – lækkert,
lækkert, lækkert!!! Igen i år har vi, langt
hen på sæsonen, haft mulighed for at
spille golfbanen, som den skal spilles,
nemlig til sommergreens, og der er forhåbentlig minimum en måned tilbage i
skrivende stund.
Hvad er det så, at sæsonen 2006 har
bragt rent turneringsmæssigt? Vi har på
nær et par enkelte turneringer gennemført det program, som vi offentliggjorde
ved sæsonstart. De turneringer, der ikke
er gennemført, er dels VOGUE Dame-

match, som vi desværre måtte aflyse
p.g.a. for lille tilslutning og dels Andematchen, som først skal løbe af stabelen
først i november.

Turnering og deltagere
Handelsbanken, 81. Tøjeksperten Maj
Tour,60. JAI 5-15,80. DESIGNA, 84. JBS
Herreturnering, 60. VOGUE Dameturnering (Aflyst) (23). Klubmesterskab, 76.
Frank Greensommer, 112. Proshop, 66.
I alt 619 tilmeldte til turneringer.

Stor stigning
Som det fremgår af skemaet, har vi haft
en ikke helt tilfredsstillende deltagelse i
årets 8 turneringer. I en klub på 1100
medlemmer, må det være muligt at samle flere end 77 deltagere pr. turnering.
Uden Frank Greensommer, som er klubbens største turnering, ville deltagelsen
være nede på 72 pr. turnering. Den turnering, der har vist den største %-mæssige
fremgang, er DESIGNA Snoreturnering,
hvor deltager antallet er »eksploderet«fra 41 til 84. Når man læser referatet
fra sidste års turnering, så forstår man

da også godt, at der har været øget søgning til årets udgave. Læser du referatet
i sidste nummer af klubbladet, kan du se,
at der også i år var stemning og fest, efter at det sportslige var vel overstået.

Damerne reagerer
Et af de mere upopulære tiltag var, at vi
aflyste VOGUE Dameturnering! Det er
aldrig en let beslutning at aflyse en turnering og i denne situation skyldtes det,
at tilmeldingen i de forskellige rækker ikke var tilstrækkelig til at gennemføre turneringen. Efterfølgende har der lydt flere
røster om, at man bare kunne slå rækkerne sammen. Det er selvfølgelig en mulighed, men hvis man tilmelder sig en turnering under nogle givne omstændigheder, så er det ikke fair, hvis det, man ender med at deltage i, er baseret på nogle
helt andre forudsætninger end dem, der
var gældende dengang man besluttede
sig for at deltage. Vi har dog besluttet at
prøve igen i 2007 og trøst jer piger, vi
vender tilbage til »Fars dag« den 5. juni
kl. 14.00. Vi beder så bare om, at I vælger
at deltage, så vi igen kan får denne tur-

DESIGN BIRK MØRK GRÅ

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

...du får det lidt bedre hos

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

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

HERNING GOLFKLUB
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holdt den første spilledag. Vi fik dog meget omtale i både de lokale medier og i tv,
idet Viasat Sport transmitterede fra turneringen. Da vores bane ikke hører til de
længste, blev det aftalt med Scanplan
Touren, at vi skulle lade rough og semirough vokse op til turneringen, således at
de professionelle spillere fik lidt større
udfordringer og for at undgå at banen
blev fuldstændigt rundbarberet. Det
gjorde, at den almindelige klubgolfer oplevede en bane, der var noget sværere
end vanligt. Når vi fremover skal have
tilsvarende turneringer i klubben, er dette noget der skal arbejdes med således, at
klubbens medlemmer ikke bliver berørt i
samme grad, som det er sket i år. Vi har
besluttet, med udgangspunkt i vor situation med eliten, at der ikke i 2007 skal

være en lignende turnering i klubben.

Vi fusionerer
Som det kan læses andetsteds, så vil turneringsudvalget indgå i sportsudvalget
og herigennem vil vi i den kommende
sæson forsøge at lave turneringer, som
både inddrager juniorer og de bedre
voksne spillere i klubben. Det vil ske bl.a.
gennem et samarbejde med juniorafdelingen om at lave en generationsturnering og gennem etablering af en »Lyngmatch« lignende 18 hullers slagspils turnering.
Følg med på hjemmesiden henover vinteren, så vil du løbende blive holdt ajour
med de tiltag, som vi laver, ligesom den
nye turneringsplan vil blive offentliggjort i løbet af januar måned

nering banket op, som en af klubbens
mest populære.

Player of the Year
I år lavede vi et nyt tiltag, nemlig Royal
Player of the Year. Det er glædeligt at se,
at der har været så stor interesse omkring stillinger og placering på den
løbende liste. Der skulle have været 7 tællende turneringer, men da VOGUE Dameturnering blev aflyst kom den desværre ikke til at tælle. Restaurant & Proshopmatchen var også tællende, men der
er desværre sket en misforståelse mellem
turneringsudvalget og proshoppen som
turneringsledere. Det betyder, at vi ikke
har fuldt styr alle placeringer og derfor
har vi valgt at lade denne turnering udgå
som tællende. Derfor er stillingen efter
Frank Greensommer gældende og vi vil
hylde vinderne i forbindelse med generalforsamlingen.

Scanplan
Som en opfølger på de sidste års Srixon
Tours havde vi i år valgt at tage en afdeling af Scanplan Touren ind. Det betød,
at vi fra den 19.06 – 22.06 havde besøg af
en række professionelle spillere fra Tourens 3. division i Herning. Der er ingen
tvivl om, at Scanplan Touren rangerer
over Srixon og vi oplevede således bedre
spillere og bedre golf i Herning end, vi
tidligere har gjort. Økonomisk blev det
ikke den succes, som vi havde håbet, idet
det desværre ikke lykkedes os at sælge
nogle hold til pro/am’en, som blev af-

INGEN SØFORKLARINGER KUN MASSER AF UDSTYR
Vi sætter nu alle sejl til og tilbyder en Volvo S60 Ocean Race
med masser af udstyr fra kun kr. 379.995,-. Kampagnebilerne har fuldautomatisk klimaanlæg, specialindtræk, og meget
andet. Kom og få en prøvetur og deltag i konkurrencen om en
rejse til f.eks. New York eller Rio de Janeiro, hvor du på nærmeste hold kan opleve verdens hårdeste kapsejlads. Volvo V70
Ocean Race fås fra kun kr. 419.995,-.
Ved blandet kørsel er brændstofforbruget fra 9,4 - 15,9 km/l og CO2 udslippet fra
166 - 255 g/km. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Priserne er excl. lev. VOR kampagnebilerne fås i motorstørrelserne 2.4 140 el. 170hk. Tilbuddet gælder t.o.m.
30.06.2006.

Viborgvej 103-107 · 7400 Herning · 96 26 62 00
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Tilbageblik på en god juniorsæson
Så er sæsonen ovre for denne gang, lad
os derfor benytte lejligheden til et tilbageblik på de aktiviteter, der har været afholdt.
I løbet af vinteren var der flere juniorer,
der mødte op til træning om lørdagen i de
indendørs trænings faciliteter som også
eliten benyttede. Grundet det meget vinterlige vejr i januar, måtte vi desværre aflyse nytårsmatchen. Til gengæld blev
opstartsmatchen gennemført med stor
tilslutning fra både juniorer og forældre.
I løbet af foråret blev der gennemført en
række mandagsmatcher. Her var der tilslutning fra ca. 25 juniorer hver gang.
Desuden blev der afholdt en Thomas
Bjørn Short Games dag, hvor der mødte
30 juniorer op.
Herudover deltog der hen over sæsonen
flere juniorer i både kredsturneringerne
og Thomas Bjørn Cup.
I løbet af foråret var der en tilgang på ca.
30 nye juniorer hvilket jo er rigtig dejligt.
Mange af disse har også været meget aktive. Desværre kan man jo med nogen ret
påstå, at tilslutningen til de forskellige
arrangementer ikke er for overvældende,
alt den stund at der i alt er næsten 100 juniorer indmeldt i klubben.
I juniorudvalget kunne vi godt tænke os
at vide, hvilke tiltag der evt. skal til, for
at skaffe en større tilslutning, så hvis nogen ligger inde med nogle gode forslag,
er de velkomne til at kontakte os.
Efter sommerferien har der været afholdt
matcher mellem Ikast og Herning, der er
spillet om fredagen og på skift på de to
baner. Der har i gennemsnit deltaget 30
juniorer i matcherne.
I forbindelse med en af matcherne blev
der arrangeret en kombineret træningsweekend og Ud, i det Blå tur.

3ODWDQYHM± '.+HUQLQJ
7HOHIRQ
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Efter fællesspisning og præmieoverrækkelse tog vi afsked med juniorerne fra
Ikast. Så blev restauranten ryddet, og der
blev redt op til overnatning.
Nu var mørket faldet på, og der blev uddelt discobolde, som blinker rødt og blåt,
når man slår til dem, og så var det ud at
prøve banen af i mørke – vi havde nær aldrig fået de sidste ind igen!!!

Inden der faldt ro på gemytterne, var der
lige tid til en rask pudekamp, og så var
det ellers i soveposerne, for vi skulle tidligt op næste dag. Der var nemlig fælles
tur med forældrene til Dejbjerg Golfklub.
Her havde vi en pragtfuld dag, hvor alle
hyggede sig og Dejbjerg viste sig fra sin
bedste side. Efter spisning og præmieoverrækkelse med mange flotte præmier
gik turen tilbage til Herning. Der var
mange - både børn og voksne, der benyttede lejligheden til en lille lur.
Årets sidste match blev afholdt den
første søndag i oktober, med deltagelse
af juniorer og forældre/bedsteforældre.
På trods af vejrguderne, lykkedes det at
gennemføre arrangementet i nogenlunde
tørvejr, selv om banen var noget tung.
Efterfølgende var der fællesspisning og
præmieoverrækkelse.
I den forbindelse tog vi afsked med Rita
Schultz, som i en meget lang årrække har
deltaget særdeles aktivt i juniorarbejdet,
og i særdeleshed i pigearbejdet, hvor hun
var DGU pigekontakt. Det bliver et stort

ALLE H AR R ET T IL ET F ED T KØKKEN

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

HERNING GOLFKLUB
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savn og vi sender en stor tak til Rita for sit aldrig svigtende engagement.
Dette bringer mig videre til min afslutning, der skal handle om
juniorarbejdet i det kommende år. Vi satser på en tilgang af nye
juniorer svarende til dette års. Der skal være flere træningsaktiviteter; men også gerne flere turneringer og ikke mindst flere
sociale aktiviteter, der kan knytte juniorerne til klubben og skabe venskaber og et godt og trygt miljø at være i.
Dette arbejde ligger udenfor det nyværende udvalgs muligheder, især da vi mister to medlemmer. Vi har derfor et voldsomt
behov for nye udvalgsmedlemmer, som kunne tænke sig at sætte deres præg på klubbens aktiviteter på juniorområdet.Vi ville
gerne øge udvalget med 4 -5 nye medlemmer.
Tilsvarende vil vi få behov for forstærket deltagelse af forældre
som hjælp til gennemførelse af diverse aktiviteter. Her skal i
øvrigt lyde en STOR TAK til de forældre, som i årets løb har
stillet op og hjulpet med diverse opgaver. Det har været en stor

hjælp for udvalget, at der har været hjælpende hænder til
løsning af de praktiske opgaver.
Til slut vil jeg sige, at da vi startede sæsonen, var det med det
mål, at få gennemført en række arrangementer, samt øge informationsniveauet. Det er lykkedes at afvikle hovedparten af de
arrangementer, som vi ved sæsonstart havde planlagt. Vi føler
også, at informationsniveauet omkring de forskellige aktiviteter er blevet øget, men der er bestemt plads til forbedring. Det
er en af de ting, som vil blive bearbejdet yderligere i den kommende sæson. Der vil blive afholdt et informationsmøde sidst i
1. kvartal næste år omkring de planer og aktiviteter, som vi ønsker at gennemføre.
Tak for den forløbne sæson til juniorer, forældre, trænere og udvalg, og på snarligt gensyn til næste år.
Per Hornsleth, fmd. juniorudvalget

Rådgivende revisorer

Industrivej Nord 15 . Birk
7400 Herning

Tlf. 97 12 50 22
Statsaut. revisor Villy Vraa Nielsen
Privat tlf. 97 26 81 82

Statsaut. revisor Leif Rygaard Jensen
Privat tlf. 97 26 78 04
Statsaut. revisor John Nielsen
Privat tlf. 97 14 27 21
Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

www.partner-revision.dk
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Begynderudvalget sæson 2006
Måske er der fordi man selv bliver ældre,
at man synes at en sæson går alt for hurtigt - det føles i hvert fald ikke som et år
siden, at jeg sidst sad og kæmpede med
en beretning fra Begynderudvalget. Klart
det kedeligste job som formand og en
gang i mellem strejfer det da også én om
det er umagen værd, for hånden på hjertet, hvor mange af jer gider læse den? Nå,
men skrives skal den, og så er det jo op til
dig om du gider læse den.

Begynderholdene –
forår, forår og efterår
For første gang i udvalgets historie havde vi indrykket annoncer med opstartsdatoerne i Herning Golf Klub, disse kunne røbe at der i sæsonen var planlagt 2
forårshold og 1 efterårshold, et forsøg på
at udvide antallet af opstarts-weekender,
da erfaringen havde vist, at rigtig mange
henvendte sig efter at forårsholdet var
startet, og selvfølgelig ikke havde tålmodighed til at vente til efterårsholdet. Ofte
er det således, at når man først har taget
beslutningen, ja, så kan det bare ikke gå
stærkt nok med at få sit DGU kort.

Hold 1
Dette hold startede op i marts måned, og
føj for en start, de 36 deltagere kunne lørdag kigge på en sneklædt bane, og HØRE
om golf, spændende start!
Søndag lykkedes det faktisk at lave lidt
der mindede om golf i klubbens
træningshal. Skodstarten fortsatte, gennem hele april skulle man virkelig anstrenge sig, hvis man skulle finde blot 2
dage hvor det var tåleligt at træne. Det
meget dårlige vejr gjorde, at forløbet for
dette hold måtte forlænges og vi måtte
tage flere torsdage i brug end normalt,

hvorved vi pludselig stod med både hold
1 og 2 på én gang, der blev virkelig trukket store veksler på udvalgets medlemmer.

Hold 2
Med opstart i maj var vejret mere venlig
stemt, og de 21 deltagere på dette hold
kunne glæde sig over noget bedre betingelser, det lykkedes da også at få alle
gjort klar til sommerferien, så den fremragende juli kunne bruges til at få handicappet bragt ned.

Hold 3
(Ja, undskyld de får lidt mere plads end
de andre - de har jo ikke fået så meget ros
i klubbladet):

Det normal gode samarbejde som udvalget har med Vor Herre var åbenbart blevet opsagt, så lørdagen bød på VAND,
TORDEN og meget våde golfspillere,
men mærkelig nok dukkede alle 21 op
igen søndag.
Siden mødtes vi så i regn, regn og regn,
dog var det højt solskin, da vi havde regelgennemgang, så udvalget fik meget
ros for sin planlægning!
Dette er det største efterårshold vi har
haft, og et virkelig godt et af slagsen,
med en super indstilling, gå-på-mod og
højt humør kæmpede de bragt - for guleroden var 2 x 9 huller den 1. oktober. Og
endelig oprandt den store dag, ganske
usædvanligt var vejret godt, da vi kunne
sende dem ud i to-bolde med en markør naturligvis. De fleste nåede ind i tørvejr,
men selvfølgelig blev formandens bold
ramt at regn og torden, så vi måtte stoppe på hul 18, hvilket Anders ikke var helt
tilfreds med - han lå 78 m fra kæppen i 2
- med
26 point på kontoen, men ind måtte vi. At
der virkelig var krummer i dette hold,
vidner scoren om. Herrernes blev vundet
på 32 point af John - og det var vel og
mærke på 9 huller, mens pigernes blev
vundet af Alexandra med 28 point på forni - herefter lavede hun lige 26 på bagni
med sit nye handicap - det ser man sgu’
ikke hver dag. Heldigvis var alle jo vindere for ud over 3 bolde til hver var der
også et DGU kort og et grønt bagmærke
til hver.
Tak til sponsorerne Camillas Hudpleje
og Modulex. Det hele blev nydt med mad
og drikkelse sponseret af Plano Pack ved
Lars Larsen. Således glade og tilfredse
turde vi godt gå i gang med evalueringen! Til udvalgets store glæde kvitterede
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holdet med 12 flasker rødvin som pt. står
hos formanden, men inden længe vil blive nydt af udvalgets medlemmer. En stor
tak herfra.

Lektionsindhold
I sæson 2006 har vi ikke fundet anledning til at ændre på lektionsindholdet, så
Herning Golf Klubs begynderforløb består stadig af en introduktions-weekend,
10 Pro-lektioner, minimum 5 begynderaftner samt minimum 3 kaninmatcher.
Et koncept vi også vil fastholde i 2007, de
forskellige evalueringer på holdene vil
naturligvis indgå i planlægningen af
næste sæson.

Arbejdet i begynderudvalget
Med 3 hold er det klart at arbejdsbyrden
har været noget større i år, så udvalgets
medlemmer har virkelig været spændt
hårdt for. Det har været en fornøjelse at
have æren af at stå i spidsen for jer. Jeg
er ikke sikker på, at alle i klubben ved
hvor meget sjæl og arbejde I lægger i udvalget, men I fortjener virkelig stor ros.
Også en stor tak til Poul Steffensen som
igen i år har forestået regelundervisningen - krydret med et par nye vitser - jeg
ved at nybegynderne husker regelaftenen som noget ganske særligt. Desværre
har Lars Larsen valgt at forlade udvalget
pga. manglende tid - personligt har jeg
sat stor pris på Lars’ arbejdskraft og jeg
ved, at vi alle vil komme til at savne dig
- du er altid velkommen tilbage! Vi har allerede nu fundet mindst én afløser for
Lars (måske skal der 2 til) nemlig Jesper
Aagaard, som vi har stjålet hos Ondsagsherrerne - og kan man tackle dem ja, så er de pædagogiske forudsætninger
mere end rigeligt til nybegynderne. Igen
i år har udvalget haft kontrakt med 5
sponsorer, Camillas Hudpleje, Canon Herning, Designa Køkken, Bavinchi
samt Bravo Tours. Der skal også lyde en
stor tak til alle 5, jeg ved at begynderne

har sat stor pris på sponsoratet. Desværre har vi også her en smule afgang,
idet Bravo Tours ikke ønsker at fortsætte, tak for den tid I velvilligt har klædt
nybegynderne på, I er selvfølgelig lige
som Lars velkomne tilbage, i mellemtiden må udvalget så gå på jagt efter en ny
sponsor.

Samarbejdet med
klubbens PROer
Med 78 nybegyndere fordelt på 3 hold
har butikken været fyldt op. Steve og
Jesper var virkelig haft hænderne fulde. I
har løst opgaven til ug og vi ser frem til
at arbejde sammen med jer i den nye
sæson - godt gået knægte - klap jer selv
på skulderen.

Samarbejdet
med Kaninudvalget
Med fare for at gentage mig selv fra sidste år - ja så har vi haft et perfekt samarbejde med Knud og hans tropper i Kaninudvalget. Vi forsøger at holde en tæt
dialog de to afdelinger imellem, således
at arbejdet bliver så let som muligt.

Fremtiden

sigt at vi kun får 40 nybegyndere, så det
tegner jo til en let sæson! Vi vil som altid
bruge vinterpausen til at se, hvad der
kan gøres bedre. Vi har en god stabil
platform at bygge på, men skal selvfølgelig også passe på at vi ikke stivner i
form og indhold.
Jeg vil også håbe, at stabilitet kan blive
nøgleordet i den kommende sæson, ikke
blot for Begynderudvalget men for hele
klubben. Vi har med Jørgens ansættelse
fået en forretningsfører der en gang i
mellem yder næsten mere end man kan
forlange, og den sidste del af sæsonen
har vist, at der også er mange kræfter i
klubben der - kan og vil - når det gælder.
Lad os sammen udnytte den energi til at
gøre Herning Golf Klub til en endnu bedre klub.
Sluttelig vil jeg gerne rette en stor tak til
alle i Herning Golf Klub for et godt samarbejde i 2006. Ingen nævnt og ingen
glemt. Den største tak skal dog gå til de
78 nybegyndere, som det hele har handlet om. I er hver især unikke og har en
masse at tilbyde HGK, gå nu ud i klubben og bland jer, så den positive ånd I
har vist kan sprede sig. Vi har nydt at
lære jer at kende.

Næste år har bestyrelsen stilles os i ud-

Herning
Holstebro
Viborg
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Tidsbestilling - år 1
CARSTEN
JENSEN

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

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

Matchudv.

Vi er nu ved
afslutningen på vores første
sæson med
tidsbestilling via internettet og
det er blevet tid til at gøre lidt
status, inden boldrenden kommer
op igen for vintersæsonen.
Vi kom lidt sent i gang, men det
var der nu ikke de store protester
imod J! Alt i alt vil jeg sige, at indførelsen ikke har medført de store
forandringer, for den enkeltes
spillers muligheder for at komme
ud at spille golf. Man har kunnet
booke en tid hjemmefra, tage en
boldrendetid på standeren i klubben eller simpelthen gå ud på 1.
tee, når man ankom og der var
plads. Alle disse muligheder har
faktisk betydet, at man har haft
større frihed til at planlægge sin
golf end tidligere. Udover dette er
det også en rigtig god service for
greenfee spillere, som måske
kommer langvejs fra, at de kan
sikre sig en tid, inden de kører
hjemmefra. Klubbens medlem-

mer har også generelt taget godt
imod dette »nymodens«” pjat.
Det er klart, at der har været indkørings vanskeligheder. Man
skulle finde ud af/vænne sig til at
booke via Golfbox, man skulle
lære touchscreen standeren at
kende og jeg skal da indrømme,
at den kan drille lidt i perioder.
Ikke desto mindre, kan vi via de
statistiske muligheder, som systemet giver, se, at flere end 6700
spillere har booket og bekræftet
tider via systemet. Dertil kommer
den lange række af spillere, som
har benyttet muligheden for at gå
ud uden at booke.
Vi vil i løbet af november evaluere på brugen af tidsbestilling og
finde ud af hvilke evt. ændringer,
der skal til inden næste sæson.
Ændringer, der skal give brugerne en endnu bedre oplevelse af
tidsbestillingen. Ændringerne vil
være affødt af de erfaringer, som
vi har gjort i årets løb. Der findes
gode, men desværre også lidt mere kedelige erfaringer.
Der er spillere, der bestiller en tid,
men ikke bekræfter tiden, inden
de går ud. Det kan dog være endnu værre, nemlig at de aldrig møder op. I det sidste tilfælde bety-
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JN Greb

der det, at man reelt blokerer andres mulighed for at finde en fornuftig starttid.
Hvis man ikke kan/vil ud at spille på det
tidspunkt, man har reserveret, så sørger
man for at aflyse sin bestilling. I systemet er der mulighed for at medtage en
gæst og derefter indtaste gæstens klub-,
medlemsnummer, navn og handicap.
Denne mulighed retter sig mod gæster,
som ikke er medlem af DGU eller Golfbox
og skal kun benyttes, hvis det handler om
udenlandske gæster. I alle andre tilfælde,
skal man indtaste deres klub- og medlemsnummer. Så vil de automatisk blive
booket på i den bold, som man er ved at
sammensætte. Og få de andres medlemsnummer er vel de nemmeste. Der er også
set eksempler på spillere, der har »overbooket« en bold for, at få lov til at gå 2 el-

ler 3 uden at risikere, at andre booker sig
på. Dette er selvfølgeligt fuldstændig
uacceptabelt og vil blive påtalt fremover.
Hvis man ønsker at gå alene, må man gå
ud i en boldrendetid.
Endelig har vi set nogle, som kom til 1.
tee uden at have reserveret en tid og her
prøve at få nogle bolde til at gå ud lidt
hurtigere end starttiderne egentlig tilsiger. Dette sker for, at man kan presse en
ekstra bold (sin egen) ind imellem de allerede fastsatte starttider. I systemet findes forskellige muligheder for at trække
statistikker på den måde systemet anvendes på, og disse statistikker vil ligesom de kommentarer, som er kommet fra
medlemmerne, indgå i evalueringen. Jeg
tror dog, at det nu står klart, at det har
været en succes at indføre tidsbestilling.

MIDTSKROT
Hammerum

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

www.steve-golfakademi.dk

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Plastikkirurgi
Psykiatri
Rygkirurgi
Sportsmedicin
Tandimplantater
Ultralydsskanning
Urologi
Øjenkirurgi

Godkendt af Amtsrådsforeningen i henhold til
8 ugers ventelistegaranti.
Godkendt af Sygeforsikringen danmark.
Tlf. 96 27 50 00 · Fax 96 27 50 10 · www.dalgas.nu
Tietgensgade 5 · 7400 Herning
Jens Baggesens Vej 88F · 8200 Århus N
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Kan man spille golf i Grønland?
Ja - det kan man godt!
Efter at have læst Michael Handbergs gode synspunkter i Klub Nyt nr. 3, og om
hans undren over, at det kun er udvalgene, der har noget på hjerte? Ja så kan jeg
da kun gi’ ham helt ret i, det er sjovt at
høre hvad andre oplever, når man spiller
golf andre steder. Derfor vil jeg godt skrive lidt om min Golfdrøm der blev til virkelighed.
I julen 2005 fløj jeg til Grønland, der var
vinter og masser af sne, d. 21.12 stod jeg
på Nuuks Golfbane, kunne kun se nogle
klipper der rager op hist og her, det var
ret uoverskueligt at se der skulle være en
golfbane – det var på det tidspunkt jeg
besluttede at denne drøm skulle opleves.

21. juli: Afgang til
Kangerlussuag og Nuuk
Det var sommer 13 grader høj sol, efter
ankomst til Nuuk var det med at komme
på turistkontoret, som også er julemandens værksted. Finde ud af hvem der
skal kontakts når nu denne golfdrøm
skal prøves, deroppe skal aftaler laves i
god tid, missionen lykkedes – så var det
afgang, ombord på Irena Arctica, finde
sin mand, hvorpå turen fortsatte op og
ned langs Vest Grønland i 12 dage. Vejret
var flot fra 15 til 7 grader om aftenen og
sol – lyst er der døgnet rundt.

Så kom glædens dag
2 Aug. Tilbage til Nuuk, ankomst kl. 18,
nu var der diset og tåget, jeg blev hentet
af formanden for klubben Bent Bøgh som
har boet deroppe i mange år og har været
med til at få gang i golfbanen, det kræver
virkelig ildsjæle hvis noget skal lykkedes
der.
Bent var ikke så optimistisk, golfbanen
ligger meget højt, tæt på lufthavnen, der
var meget vind og koldt, umuligt at spille så det endte med en gå tur på banen.
Bent fortalte en masse – og det gik over
fjeld og sten, hvis man ikke var forvirret
så blev man det. Det er helt helt anderledes at gå på den golfbane end andre steder, jeg var ved at tænke på at det var
vildt at begynde at spille der, en golfvogn
kan man godt glemme alt om, det er bare

med at have så lidt i sin bag som muligt,
stier det er op og ned af fjelde.
Nuuk Golfklub blev indviet d. 5 aug.
2000, Grønlands første og eneste græsgolfbane. Der er meget
korte fairways små green, alt græsset er
sejlet op fra Island i ruller. Der er ingen
bunkers, alt sand vil bare blæse væk –
roughen – findes ikke, men fjelde hvor
bolden rigtig kan gemme sig og svært at
komme ud af – det er der masser af.
Golfbanen er en 9 hullers bane med henholdsvis 2.109 m. og 1.790 m. 4 par 3 huller, 4par 4 huller og 1 par 5 hul. Klubben
har 80 medlemmer, der er aldrig lavet en
hole in one, det forstår jeg godt.

Sidste dag
3. august – sidste dag i Grønland, så skal
det være. Vejret var diset og småregn, aftalen med Bent blev rykket fra 8.30 til 9.30,
vejret var nu knap så diset, men koldt. Så
var tiden kommet hvor jeg skulle finde
jern + køller, så måtte jeg jo lige fortælle at
de 10 bolde jeg ville have haft med hjemmefra var glemt, der kan ikke købes en
eneste bold deroppe, kun i klubben, Bent
grinede og syntes jeg nu var heldig for
dem ville jeg ikke kunne bruge, man skal
kende banen rigtig godt hvis man spiller
med hvide bolde, så valget blev grønne og
røde – det blev et godt valg.
Endelig skulle jeg i gang. Hul 1 – Dyb
vejrtrækning – hvor svært ka’ det være,
det ligner lidt vores hul 3, Bent: hvilken
kølle vil du bruge her ? Kølle, jeg tager
mit 7 jern, måske trak han lidt på smilebåndet. Vinden suser – regnen står ned –

en larmende grønlandshelikopter er lige
over hovedet, Finn (min mand) syntes det
var vanvittig at bevæge sig ud i det vejr
– jeg gør klar til at slå, jeg tror nok jeg
her tænkte på nogle af Michael Handbergs remser, jeg slår til bolden – go’ lyd,
yes det gik godt – Hov, hvad sker der så
– bolden står helt stille i luften, falder ned
og rammer et fjeld ruller så ned i kanten
af det klareste vand.
Bent smågriner – det var jo det med køllen, han fortæller nu lidt om hvad der
sker når man spiller golf i kulden, kulden
er med til at bremse bolden, så der skal
slåes til.
Og sådan fortsatte det, det var helt vild,
mange af hullerne var virkelig udfordrende, stierne (spor) lærte jeg aldrig at
finde, det var op og ned af fjelde, flotte
udkiks steder ud over Godthåbsfjorden,
et kik til isbjerge og kajak roere.

Hvordan gik det så ?
Jeg mistede en bold lang ude i et fjeld, lavede 15 point på de første 9 huller, 12 på
de sidste 9.
Denne golftur var noget af det mest
spændende og udfordrende, det kan anbefales at prøve, men rejs ikke derop kun
for en golfoplevelse, sørg for at komme
op til Ilulissat (Jakobshavn) hvor man ser
de flotteste isbjerge i hele verden, og den
nordligste halvkugles mest producerende isbræ.
Der var ikke så mange gæster i deres bog
deroppe, men der står Herning Golfklub
under en Japansk klub.
Lis Frandsen

HERNING GOLF KLUB - ÅRSRAPPORT 2005-06
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2005/06 for Herning Golfklub.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Herning, den

/

2006

Bent Green, formand Kenn R. Christensen Lars Larsen Villy Vraa Nielsen Jonna Nielsen Jørn Ballisager Carsten Jensen

REVISIONSPÅTEGNING
Vi har revideret årsrapporten for Herning Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2005 - 30. september 2006, der aflægges efter årsregnskabsloven.
Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og
udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har
udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30.
september 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2005 - 30. september 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger
Vi skal gøre opmærksom på, at de opstillede budgetter er udarbejdet af ledelsen uden vor medvirken, og vi kan således ikke udtale os om de budgetmæssige sammenhænge.

Herning, den

/

2006

BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Steen Pedersen
Statsautoriseret revisor

HERNING GOLF KLUB - ÅRSRAPPORT 2005-06
LEDELSESBERETNING
Personale
Året 2006 var præget af en del ændringer i medarbejderstaben.
Som bekendt så bestyrelsen sig i november måned 2005 nødsaget til at afbryde samarbejdet med den hidtidige forretningsfører. Vi modtog 15 ansøgninger til den ledige stilling og blandt
disse var der flere kvalificerede ansøgere. Jørgen Munk Poulsens profil og erfaring var klart det vi søgte. Jørgen Munk Poulsen blev ansat i januar måned, og den forløbne tid har vist, at
vi i Jørgen har fundet den helt rigtige mand til at beklæde det
noget »blæksprutteagtige« job i sekretariatet.
Som assistent er ansat Jørgen Fjord, der primært tager sig af
klubbens bogholderifunktion.
Efter Svend Knudsens fratræden blev der i januar måned ansat
ny chefgreenkeeper. Blandt 5 egnede ansøgere faldt valget på
Max G. Hansen, men desværre måtte vi i juli måned afbryde
samarbejdet med Max. Som ny chefgreenkeeper ansatte vi
Karsten Paaske. Karsten, der var blevet ansat som greenkeeperassistent den 1. april, har tidligere arbejdet som greenkeeper i
Odder Golfklub, og han bliver færdiguddannet som greenkeeper næste sommer.
Det er vor overbevisning, at vi i Karsten Paaske har fundet den
rigtige mand til at stå i spidsen for vor dygtige stab af greenkeepere.
Forpagteren af restauranten Margarita Hald Monagas Hald opsagde i marts måned sin forpagtningsaftale med udgangen af
2006. Margarita havde fået tilbud om en stilling i Messecenter
Herning, hvilket kombineret med hendes forældres helbredsproblemer førte til at hun traf denne beslutning.
P.g.a. hendes fars sygdom har restauranten været lukket fra august og vi aftalte derfor i september med Margarita, at vi sluttede vort samarbejde. Restauranten har herefter været drevet
på frivillig basis. Vi har i september/oktober ført forhandlinger
med flere kvalificerede ansøgere til jobbet som ny forpagter, og
forventer at kunne præsentere den nye forpagter på generalforsamlingen.
Møder
Der har i årets løb været afholdt 15 bestyrelsesmøder. På 3 af bestyrelsesmøderne har henholdsvis formanden for eliteafdelingen, baneudvalget/chefgreenkeeperen samt forpagteren af restauranten været indbudt for at redegøre for fremtidige planer.
Projekt Ny Golfbane
Bestyrelsen har i 2006 fortsat arbejdet ud fra en forudsætning
om, at vi i samarbejde med Herning Kommune skal have etableret en bynær 36 hullers golfbane af international standard.
Dette arbejde, som ligger i forlængelse af tidligere års arbejder
om etablering af en ny golfbane, blev i gang sat af Herning

Golfklub og Herning Kommune - sidstnævnte repræsenteret
ved borgmesteren - i januar 2005.
I den forbindelse blev nedsat et forhandlingsudvalg bestående
af Bent Green, Villy Vraa, Villy Th. Jensen & Kenn R. Christensen. Forhandlingsudvalget udarbejdede en del oplæg og afholdte i 2005 adskillige møder med Herning Kommunes direktion vedr. dette (jf. bestyrelsens beretning 2005).
Mod slutningen af 2005 stod det imidlertid klart, at vi ikke kunne få en klar stillingtagen til golfklubbens oplæg, idet Herning
Kommune gav udtryk for, at det i deres øjne virkede uklart
hvor og hvorledes, det var mest hensigtsmæssigt at placere en
golfbane.
På baggrund heraf blev der på golfklubbens foranledning - og
med kommunens accept og deltagelse - bestilt og gennemført en
analyse af golfarkitekt-firmaet Robert Trent Jones. Dette havde
til formål at vurdere forskellige arealers egnethed mht. etablering af en 36 hullers golfbane af international standard samt
omkostningerne i forbindelse hermed. Denne analyse blev
igangsat ved et 2 dages feltstudie på de pågældende arealer
med deltagelse af forhandlingsudvalget og Robert Trent Jones.
De udvalgte arealer var: Jyndevad, Rind Plantage samt Holing.
Rapporten forelå omkring 1. februar 2006. Konklusionen var, at
der på alle tre arealer - under de rette forudsætninger - kunne
skabes en golfbane af høj standard og med en nogenlunde ensartet økonomi. Øverst på listen stod dog Jyndevad som værende exceptionelt.
Den samlede rapport blev tilsendt Herning Kommune primo februar inkl. et økonomioplæg samt en anbefaling af en placering
fra Herning Golfklub. Dette oplæg blev godt modtaget og Golfklubben havde derfor en forventning om, at vi nu endelig kunne få en politisk principgodkendelse af projektet.
Det stod dog hurtigt klart, at dette ikke var muligt, idet Herning
Kommune nu var af den holdning, at oplægget også skulle indeholde en komplet finansieringsplan, hvor det skulle indlægges som en præmis, at Herning Kommune deltog økonomisk med et beløb svarende til, hvad et salg af nuværende
golfbanes areal kunne indbringe. Der blev i den sammenhæng
fremført overslagsbeløb på nuværende golfbanes værdi, som
ikke umiddelbart virkede tilstrækkeligt til at realisere det projekt, som blev formuleret i januar 2005. Herning Kommune
påtog sig derfor opgaven at udarbejde et mere konkret og opdateret estimat på nuværende golfbanes værdi, som Golfklubben efterfølgende kunne indarbejde i finansieringsplanen. Forventet afslutning var medio marts.
Efter gentagne kontakter til Herning Kommune forelå der ved
indgangen til sommerferien fortsat intet klart resultat, hvilket
foranledigede Golfklubben til at bede om et møde med Borgmesteren for at få be- eller afkræftet, hvorvidt vi fortsat arbejdede
efter det projekt, som blev opstartet i januar 2005.
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Dette møde blev afholdt medio august. Her blev det endelig bekræftet, at Herning Kommune alligevel ikke på nuværende tidspunkt så sig i stand til at deltage økonomisk i det projekt omkring ny golfbane, som der hidtil var blevet arbejdet efter. Baggrunden herfor var, at man med de nuværende byudviklingsprojekter, som allerede var igangsat, alligevel ikke inden for en
overskuelig årrække vil få behov for golfbanens nuværende
areal til bebyggelse.
På baggrund af denne forventede tilkendegivelse, har vi skrinlagt det fortsatte arbejde med etablering af en ny golfbane efter
den oprindelige model, der jo alene omfattede deltagelse af Herning Golfklub og Herning Kommune.
På samme møde blev vi dog også præsenteret for en række nye
idéer, hvori bl.a. kunne indgå etableringen af en golfbane. Forhandlingsudvalget har tilkendegivet, at vi meget gerne vil medvirke positivt i dette arbejde. I skrivende stund er vi dog underlagt tavshedspligt vedr. dette, hvorfor vi ikke kan berette
nærmere herom. Det er dog vort håb, at vi til generalforsamlingen vil være i stand til at berette mere detaljeret om projektets
nye drejning.
Med baggrund i ovenstående, er det dog samlet set bestyrelsens
konklusion, at vi fortsat i en årrække må indstille os på, at golfklubben skal være på den nuværende lokation. Dette betyder
omvendt at vi med denne afklaring nu - i modsætning til tidligere - kan og vil igangsætte en række tiltrængte forbedringsprojekter på både bane og øvrige faciliteter.
Klubhus og omgivelser
I det forløbne år er brugt en del midler på reparation og vedligeholdelse af klubhuset. Bl.a. er udsugningen i hele huset gennemgået og det har fjernet en del fugt i kælderen, ligesom den
lugt vi tidligere har været plaget af udenfor kontoret, er væk.
Den gamle altan udenfor restauranten har fået nyt gulv.
Træværket omkring vinduerne på 1. sal er udskiftet, ligesom
tagrender og nedløb er repareret eller udskiftet. Klubhustaget
er utæt og skal renoveres. Dette arbejde vil blive færdiggjort
hurtigst muligt. Omkring klubhuset er de 2 rododendronbede
renset for vildskud, ukrudt og udgåede planter. Herefter er efterplantet med nye planter.
Træer og buske omkring P-pladsen og langs Golfvej vil med
hjælp fra Herning Kommune snarest blive beskåret, ligesom
der er ønske om, at terrassen nord for klubhuset vil blive lagt
om.
Økonomi
Årets regnskab er gengivet i dette nr. af Klubnyt. Der var for
året 2005/06 budgetteret med et overskud på 365 tkr. Resultatet
blev på 125 tkr. Indtægtssiden er 312 tkr. større end budgetteret, hvilket især skyldes den større medlemstilgang samt øgede
sponsorindtægter.
Samtidigt har udgifterne været 553 tkr. større end budgetteret.

Årsagen er blandt andet større løn til administrationen, ekstraordinære store greenkeeperlønninger samt uforudsete omkostninger til reparation og vedligeholdelse af klubhus.
For det kommende år forventes indtægter i samme niveau som
i 2006, ca. 5,9 mio. kr. Udgiftssiden vil være belastet af ekstraomkostninger til renovering af maskiner med 290 tkr. samt afskrivninger på nye maskiner på 200 tkr. De nye maskiner finansieres af klubbens opsparede likvide beholdning og afskrives over 5 år.
Samtidig bliver vi færdige med at afdrage på den gamle maskinanskaffelse. Restydelsen på maskinlånet bliver på 277 tkr. eller 150 tkr. mindre end i 2006.
Der budgetteres samlet med et resultat på ca. 194 tkr.
Banen
I vinter- og de tidlige forårsmåneder fortsatte dræningsarbejdet
på de mest vandfølsomme områder, herunder specielt hul 16,
der jo gav os problemer hele sidste sæson. Derudover blev der
tyndet ud i bevoksningen, så banen igen kom til at ligne en
parkbane.
En del af vor maskinpark har set sine bedste dage, hvorfor det
er besluttet at investere i en række nye maskiner. Det drejer sig
bl.a. om ny semirough-klipper, opsamler til propper fra greens
og blade m.m., bunkerrive samt en greenklipper med vertikalskæreled. Derudover er det besluttet at renovere vore 2 fairwayklippere samt maskinerne, der klipper henholdsvis rough
og teesteder. En samlet investering til 1 mio. kr.
Det er baneudvalgets håb, at vi i det kommende år i samarbejde med Herning Kommune vil kunne reducere vandmængderne
på hullerne 5, 6 og 7. Planerne går på, at sammenkoble søerne
på disse huller ved kanaler eller rørføring for derefter at installere et pumpesystem, der effektivt vil kunne fjerne overskudsvand.
Som noget nyt - og længe ventet - er i øvrigt udarbejdet en
egentlig gødningsplan for banen.
Vort efterhånden bedagede vandingsanlæg virker ikke længere
efter hensigten. Derfor vil vanding på fairways blive nedprioriteret, medens der vil blive gjort en indsats for at bibeholde normal vanding af greens og teesteder.
Sportsligt
På damesiden har vi i 2006 oplevet vores hidtil bedste sæson,
idet vore dygtige piger efter 3 års konstant oprykning tilkæmpede sig bronzemedaljer efter et meget tæt finalespil i elitedivisionen. Holdet var som bekendt et fusionshold, hvor der i finalen deltog en enkelt spiller fra Juelsminde, men efterfølgende
har det desværre vist sig umuligt at finde spillere til et nyt fusionshold og da 2 af vore egne 4 spillere er flyttet til henholdsvis USA og Spanien, har vi set os nødsaget til at trække vort
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hold i damernes elitedivision næste sæson. Denne beslutning
har fået de to resterende spillere til at indmelde sig i Vejle Golfklub, hvor de har mulighed for at spille sig på deres 1. hold.

lemmer som greenfee-spillere. Den ene af bilerne vil dog fremover blive benyttet som baneservicebil til erstatning for nuværende bil, der efterhånden har udtjent sin værnepligt.

Vort herrehold i 2. division spillede sig suverænt igennem sæsonen til oprykningsspil, hvor det desværre ikke lykkedes at vinde. Vort bedste herrehold spiller således også i 2007 i 2. division. Vore DS-hold har begge ikke gjort væsen af sig.

Gratis medlemskab i klubben
Vi har haft et par sager, hvor medlemmer ønskede at få refunderet kontingentet helt eller delvist, fordi man af forskellige årsager ikke var i stand til at udnytte medlemskabet. Vi har i bestyrelsen valgt at sige nej til disse ønsker.

Eliteudvalget har desværre oplevet stort mandefald, idet 4
mand inklusive formanden har meddelt, at de ikke står til
rådighed i 2007.
ScanPlan Tour
Matchen stillede store krav til greenkeeperne og der var forud
budgetteret med et beløb til dækning af overarbejde på ca.
50.000 kr. Dette beløb skulle dækkes af salg af sponsorater
samt hold til den forudgående Pro-Am match. Desværre lykkedes det ikke at sælge et eneste hold i Herning-området, blandt
andet med baggrund i den udskiftning der forud skete på forretningsførerposten. Vi kom af den grund simpelthen for sent
ud.
Matchen var en stor sportslig succes, men altså en økonomisk
fiasko - og der er ikke planer om næste år at arrangere lignende match på vor bane.
Antal medlemmer
Bestyrelsen arbejder fortsat ud fra en fast beslutning om, at antallet af aktive medlemmer ikke må overstige 1100 medlemmer.
Dette med baggrund i en vurdering af, at dette er den absolut
maksimale kapacitet på vores 18-huls bane.
Målet med 1100 medlemmer er nået, hvilket naturligt medfører,
at vi næste sæson sandsynligvis maximalt vil kunne modtage 2
x 20 nybegyndere, hvilket svarer til den forventede, naturlige
afgang af medlemmer.
Ny klubstruktur
Med udgangspunkt i den situation, som vi står i med vor elite
og situationen i eliteudvalget, er det besluttet at samle juniorudvalg, eliteudvalg samt turneringsudvalget i et sportsudvalg
med de respektive udvalg og opgaver liggende herunder. Det
vil betyde, at alle aspekter af det sportslige arbejde i klubben er
samlet under én hat.
Vi befinder os jo i en situation, hvor vi skal bygge nye elitehold
op fra bunden, hvorfor det er særdeles vigtigt, at der sker en koordinering af de aktiviteter, der skal foregå i de kommende år,
så vi hele tiden sikrer os, at vi arbejder i den rigtige retning og
vi har afløsere klar, når de »gamle« forlader os.
Golfbiler
Aftalen med hensyn til udlejningsbiler er opsagt fra Peugeots
side. Bestyrelsen her efterfølgende besluttet at erhverve de tre
biler, der således fortsat stilles til rådighed for såvel klubmed-

I samme åndedrag skal det understreges, at der ikke er gratis
medlemskab ud over til klubbens ansatte personale. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer betaler altså som øvrige medlemmer normalt kontingent.
Jubilæumsfonden
Til juniorudvalget er bevilget 2.500 kr. til indkøb af børne-golfudstyr, der er anvendt i forbindelse med det fremstød, der i år
har været gennemført overfor skoleklasser i kommunen.
Ekstra greenfee-aftaler
Der er i årets løb indgået aftale med Skive Golfklub om gensidig greenfee-aftale, gående ud på greenfee til 1/2 pris. Der er tidligere truffet lignende aftaler med Holstebro, Hornbæk og Nordvestjydsk Golfklub.
Ekstra bagskabe
Med baggrund i den store venteliste til bagskabe, er det besluttet at opføre ny bygning indeholdende ca. 50 bagskabe, alle
med mulighed for el-tilslutning.
Genrating af banen
DGU’s målsætning er, at alle danske golfbaner skal rates hvert
5. år og i år var Herning Golfklub på planen.
Udgangspunktet for dette arbejde er et landmåleropmålingscertifikat, som angiver de enkelte hullers længde målt fra midten af teested til midten af green - på »dogleg« huller opmålt
gennem midten af fairway. I forbindelse med ratingen blev der
også målt op til grønne teesteder - 10 meter fremme i fairway på
par 4- og par 5-hullerne, mens rødt teested på par 3 hullerne også bliver grønt teested på disse huller.
Dette arbejde var færdigt ultimo august og overgivet til DGU,
som primo oktober satte 4 mand fra DGU's raterkorps på opgaven og her ultimo oktober foreligger nu deres resultat, som er
en noget sværere rating for både damer og herrer:
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Ny
rating

Nuværende
rating

Gul herrer:
Course Rating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,0
Slope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.914

71,7
131
72
5.984

Rød damer:
Course Rating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,7
Slope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.009

72,0
127
72
5.026

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen
under afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter
afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Vi forventer disse nye tal implementeret fra sæsonstart 2007.
DGU har samtidig fremsendt forslag til en ændret fordeling af
»nøgler« for de enkelte huller.
Konverteringstabel for grønne teesteder fremsendes inden sæsonstart.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Herning Golfklub for 2005/06 er udarbejdet
efter samme regnskabspraksis som sidste år.
De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er:
Indtægtskriterium
Indtægter udgør de fakturerede kontingenter og andre indtægter med fradrag af tillagt moms. Der foretages periodisering af
indtægter og udgifter i øvrigt.
Materielle anlægsaktiver
Bygninger og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på
grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet
er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-30 år
Maskiner (svarende til låneafviklingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 år
Maskiner der anskaffes kontant afskrives 100% i anskaffelsesåret.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for
kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende
kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Kære medlemmer…
Her fra Hammerum Hovedgade vil vi gerne sige mange tusind tak for den opbakning vi
har fået i løbet af år fra alle sider i klubben.

- Tak til alle jer medlemmer
Tirsdagsdamer, Onsdagsherrer, Rødder, Juniorer, Seniordamer, Seniorherrer, Begyndere, Kaniner, Greenfee-gæster og alle andre, som ikke er
med i disse grupper eller som
jeg har glemt at nævne.
- Tak til Steve og Jesper, som
spiste hos os hver dag, samt
for den viden, de har givet
mig om golfspillet.
- Tak til Jørgen Munk, uha
Jørgen sikke travlt, der har
været dette år. Tak for alt, du
ved, hvor taknemmelige vi er.
- Tak til Rita og Maria for je-

res støtte hele vejen. I hjalp os
med opdækning, opvasken
etc.
Vi er meget taknemmelige.
- Tak til Bent Green, vores
dejlige formand, som er her
og alle vegne. Mange tak du
ved også, hvor taknemmelige
vi er.
- Tak til bestyrelsen for at give os chanchen og for at have
støttet os i sygdomsperioden.
- Tak til klubbens sponsorer
for ikke kun at støtte klubben, men også for at støtte restauranten.
- Tak til vores elitehold, som
har været igennem en fantastisk sæson. Jeg er sikker på
at imellem jer er der en ny
Iben Tinning eller Thomas
Bjørn. Det har været fantastisk at følge jer. Selv for nogen golf nørder som os.
Vi har modtaget blomster, så
dem vil vi også takke for:
- Tak til Seniorherrerne for
den smukke buket, vi modtog
under min fars sygdom.
- Tak til Kaninudvalget for
den smukke buket vi har
modtaget, samt for de flotte
ord I har skrevet til os.
Det har været hårdt, men vi
har haft mange gode stunder
i klubben og har lært mange
rigtig dejlige mennesker at
kende. Vi ønsker alle fortsat
en god sæson og alt godt i
fremtiden.
Mange hilsner
Margarita, Rita og Paco

Støt HGK’s sponsorer
- de støtter os

KO B R A

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Hernings mest sælgende
ejendomsmæglere
Vi har lidt mere at byde på

Åbningstider EDC Boligmarked: Hver dag 9.30-21.30

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

TELEFON 96 26 06 00
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Tirsdagsdamer årsafslutning/beretning
Velkommen til den sidste månedsmatch i
Tirsdagsklubben, som samtidig er vores
afslutningsfest, og det er dejligt at se så
mange piger deltage i denne fest, og jeg
håber, vi må få en rigtig hyggelig og sjov
aften sammen. Skål. »Sommetider er det
herligt bare at være til« og sådan kan
denne aften også bare blive. Vi har været
ude på banen, i godt selskab, måske oven
i købet spillet godt (det er jo ikke en selvfølge). Vi har måske vasket os under armene eller dænget os til med parfume,
rette på krøllerne og nu sidder vi ved et
veldækket bord med et glas dejlig koldt
hvidvin, foran venter den nødvendige
årsberetning, derefter dejlig mad, sang
og masser af hyggesnak og måske også
en enkelt vittighed, hvem ved. Først vil
jeg komme med en kort beretning for
sæsonen 2006. Brita vil fremlægge regnskabet. Birgit vil sige noget om aftenens
program. PÅ komiteens vegne vil jeg
gerne takke jer for en rigtig god

sæson.ca. 90 piger har spillet med hos
Tirsdagsdamerne Der har været en rigtig
god opbakning til vore matcher, og der
har altid været en glad og hyggelig stemning i restauranten bagefter, og da denne
»brød« sammen fandt nogle endda ud af
selv at tage maden med. Det er selvfølgelig uheldigt, men vi håber på, at bestyrelsen snart er klar med et tiltag. I den forbindelse vil vi gerne påskønne den indsats som Jørgen og Rita har ydet. Derfor
vil vi gene overrække jer en lille erkendtlighed. Skal vi ikke give dem en klapsalve. I denne sæson hav vi vel haft den bedste sommer i mands minde, kan I huske,
at I overhovedet har haft regntøj på????
Dette har selvfølgelig også påvirket banen tilstand, så de ydre rammer har
været OK.

Månedsmatcher + spisning
I år har vi afholdt 6 månedsmatche med
gunstart og spisning, hvor vi har haft

ADVOKATFIRMAET CLAUS KIÆR
ADVOKAT

CLAUS KIÆR
AUKTIONSLEDER

TLF. 9712 8600
FAX 9712 5381

1
BREDGADE 6
7400 HERNING

LAWCARE@MAIL.DK

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

FASTE TILBUD

1 STK. 99,-

2 STK. 199,-

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

nogle rigtige sponsorer. Nemlig følgende:
Wagner, Engelbredt sko, Damernes Magasin, Kræftens Bekæmpelse, Bavinchibageren ved Elin og Christian Bruun,
Camillas Hudpleje, Nimue Hudprodukter
ved Vera Søgård, Designa, Bravo Tours,
Ringkøbing Landbobank, Matas ved Jonna Sørensen. Derudover har vi igen i år
modtaget mange præmier i form af gavekort fra Hos Lis, Vestergades blomster,
Privathospitalet Dalgas. Bravo Tours og
Steves Proshop har forsynet os med
mange boldpræmier. Matchen i dag er
sponseret af Facett og Per Borup Design,
samt Bendtsens Biler. Tusind Tak til alle
vore sponsorer og husk som altid at støtte vore sponsorer – de støtter os.

Bymatcher
I aften har vi heldigvis kunne tænde den
smukke pokal, som vi vandt over Ikast.
Det er jo en aften vi sent glemmer….men
vi har sendt 1.000,- ud til Ikastpigerne
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som kompensation, hvilken de vil forkæle sig selv med i morgen, hvor de har afslutning – og sende os en kærlig tanke.
Kompensationen er halv skade fra Helens køkken. Desværre står den anden
pokal oppe i Holstebro og længes hjem,
men thats life.

Sommerudflugten
I år gik udflugten til Jelling i dejligt vejr.
Nogle syntes, at banen var lidt for kuperet,
andre nød udfordringen…Men som sædvanlig var der en god stemning, og hjemturen var lidt længere i år, så der blev hygget og traditionen tro fortsatte vi på »bænken« hjemme ved 1. tee og i restauranten.

Ladies Section
Atter i år har vi deltaget i LS Danmark,
og efter de 3 matcher havde kun B-gruppen kvalificeret sig til finalerne på Himmerland. 8 (minimum) friske piger tog
derop og ydede en flot indsats, men havde ikke en kinamands chance, idet alle
scorer så skal tælle. Vi har i udvalget besluttet ikke at deltage i LS næste år, men
holde en pause, idet det kan være svært
at stille med nok deltagere. I stedet vil vi
forsøge at finde en anden weekendturnering, hvor alle kan tilmelde sig. Sidder I
inde med nogle gode forslag modtages de
med kyshånd.

Pink Cup
Ved månedsmatchen d. 6. juni spillede vi
Pink Cup, der er arrangeret af Kræftens
Bekæmpelse. Det er altid en god match
med et flot formål, og i år indsamlede vi
ca. 9.000.- kr. Flot!!!! Vinderne blev: Birgit
Thomsen og Birgitte Østergård. Men
desværre rakte det ikke til deltagelse i finalerne. I alt blev der på landsplan indsamlet ca. 1,3 mio. kr.

Psykoaften
D. 8 maj fik vi et indblik i de psykologiske aspekter i golfspillet. Der var en rig-

tig god opbakning – også på tværs. Vi
overvejer at afholde et lign. Arrangement
næste år, evt. vedr. golfregler.

Golfbox
Det var så første sæson med golfbox. Der
har selvfølgelig været startvanskeligheder, men alt i alt er det vel gået meget
godt. Flere og flere er kommet med, og
det er jo herligt…eller hvad?

Rygepolitik
Det er dejligt at opleve, at vores vedtagne rygepolitik overholdes. Tak for det.
I forbindelse med restauranten vil der
næste år komme ændrede regler, men det
arbejder bestyrelsen vist med.

Komiteen
Ifølge vore vedtægter skal vi vælge 3
medlemmer til næste sæson. Man bliver
valgt for en 2-årig periode. På valg er:
Birgit T, Birgit C og undertegnede. Hvis
ikke andre ønsker at stille op. er vi alle 3
villige til genvalg. Kjersti Thomsen vil
også gene fortsætte som suppleant.

Så vil jeg gerne takke den gamle komite
for et ualmindeligt godt og hyggeligt
samarbejde og glæder mig til samarbejdet det kommende år.

Generalforsamling
Vi har i komiteen diskuteret, om vi kunne byde ind med kvalificeret medspil i
bestyrelsesarbejdet, idet der nok i den
nærmeste tid skal ske store forandringer,
og vi er kommet til den konklusion, at vi
ud over Jonna, som allerede sidder der
gerne vil opstille en kvinde mere, og vi
har spurgt Ane Westfal, om hun var villig til at stille op, og hun har svaret JA.
Derfor vil vi gerne opfordre jer til at deltage i generalforsamlingen og bakke op
omkring de 2 kvinder – ikke fordi de er
kvinder, men fordi de er kvalificerede.
Dette var så komiteens årsberetning.
Tak for en god golfsæson 2006, der er
stadig mulighed for at spille om tirsdagen så mød bare op. Husk at leve i nuet
og mærk, at du har tilfredstillelsen lige
hvor du er – ikke rundt om hushjørnet.
Ulla Ørum-Petersen
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Årsberetning fra seniorherrer
Vi har igen i år haft et spændende og aktivt år i seniorherre-afdelingen på såvel
vintergreens som på sommergreens med
et fint samarbejde med Margarita i restauranten, med 2 x Jørgen i sekretariatet og med greenkeeperne.

Antal medlemmer
Vi er har i dag 94 betalende medlemmer og vi kan glæde os over, at vi igen i
år har fået en del nye medlemmer og vi
ser frem til, at der også i det kommende
år vil komme nye medlemmer i vores afdeling. Det er tidligere vedtaget, at for at
spille 18 huller ved vore matcher, må
man højest have 54 i tildelte slag. Har
man flere spiller man 9 huller. Alderskriteriet er 55 år eller ældre.

pulje med klubber tættere på hinanden og
derved fik kortere køretid til matcherne.
Desværre er der i øjeblikket ingen interesse i at ændre på det bestående.
Vores deltagelse i de forskellige matcher
svinger meget i antal. Vores match i Herning havde samlet 120 deltagere. Ved afviklingen fik vi stor hjælp i sekretariatet,
idet hele matchen blev gennemført på
Golfbox. Vi klarede os godt ved denne

Sæsonplan
På vintergreens har vi i år spillet slagspil, idet vi finder vinterbanen egner sig
bedst til denne spilleform. På sommergreens har man vekslet mellem forskellige
spilleformer såvel individuel som parvis
og i grupper. Vi har haft 2 udflugter til
henholdsvis Åskov og Himmelbjerg Egnens Golfklub og haft genbesøg fra Åskov. Som noget nyt har vi tilbudt en tredags tur til Tyskland i sept. mdr. Se omtale af denne tur andet sted i bladet.
Ser vi på vores sommersæsonplan er den
så tæt besat med aktiviteter, at hvis vi vil
have nye tiltag ind i planen, må andet tages væk.

Starttidspunkt
og holdstørrelse
Vi har ved de ordinære torsdagsmatcher
i år arbejdet med at finde frem til det rigtige starttidspunkt
i forhold til andre spillere på banen og
blokering af hul nr. 1. Vi håber, at vi i
sommersæsonen fremover kan starte ud
kl. 10.30 på hullerne 1, 17 og 18 i 4
mandsgrupper

Samarbejde med de
nordvestjyske klubber
Vi har forsøgt at få ændret sammensætningen i de 3 samarbejdende kredse i
midt-vestjyske klubber, så man kom i en

match, som vi vandt, men ellers ligger vi
som en sikker nr. 6. Vi fik stor ros for vores smørrebrød i stedet for varm mad
midt på dagen.

Samarbejde med
seniordamer
Ved såvel udflugter som ved genbesøg
og ved fællesmatcher hjemme har vi et
godt samarbejde med seniordamer, idet
vi skiftes til at tilrettelægge matcherne.
Det fungerer fint, og vi ser frem til
samarbejdet fremover.

Sponsordag
Traditionen tro havde vi i august mdr.
besøg af en del af personalet fra vores
hovedsponsor Hammerum El.
De prøvede et par omgange på puttebanen, lidt indspil og et par omgange på
par 3 banen. Dagen sluttede i hul 19 med
smørrebrød og en forfriskning og præmier til de heldige/dygtigere vindere.

Tur til Tyrkiet
Den store udenlandstur gik igen til Tyrkiet. En del deltagere havde inden ende-

lig beslutning om Tyrkiet betænkeligheder ved at rejse dertil. Derfor fik vi i sidste øjeblik et tilbud på en rejse til Mallorca. Efter et godt fællesmøde med snak
for og imod besluttede man sig for Tyrkiet, og vi havde en rigtig fin tur.

Den kommende periode
og sommersæson
Vi spiller på sommergreens så længe vejret tillader dette. Fra 1. nov. starter seniordamer ud kl. 10.00 og vi må finde ud
af, om vi fortsat kan starte ud kl. 10.30
eller det skal være lidt senere.
Vi har julematch sammen med damerne
torsdag d. 7. dec. start kl. 10.00.
Der spilles hver torsdag vinteren igennem, når vejret giver mulighed herfor.
Den store udenlandstur går igen til Tyrkiet med afrejse 25. marts og 1 uge frem.
Planlægning af næste sommersæson
starter i feb. mdr. og vi modtager gerne
forslag til spilleformer og udflugtsmål.
Fællestræning med Steve og Jesper kørte
igen i år med et par hold. Vi håber, det
kan udbygges næste år.
Vores hjemmeside på www.Herninggolfklub.dk under udvalg er brugt en del i år,
og vi håber, at vi næste år kan få lagt flere aktuelle nyheder, resultater, oplysninger om specielle matcher og udflugter ind
på vore side.

Tak til sponsorer
Vores mange aktiviteter kunne ikke lade
sig gøre uden vore sponsorer. Derfor skal
der lyde en stor tak til dem for støtte i
året løb. Der drejer sig bl.a. om følgende:
Hammerum El – vores hovedsponsor
VestjyskBANK og Falk Lauritsen Rejser
sponsor for gennemgående vindere på
sommergreens.
Sydbank – sponsor ved julematch
Steve - bolde
Idemøbler – Hammerum bolde
Nordea – sponsor for en match
Restauranten – Herning Golfklub
Til sidste en tak til jer medlemmer som
altid møder frem med et godt humør og
deltager i de forskellige aktiviteter.
Jørn Ballisager
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Seniordamers afslutning...
Efter en dejlig lang og varm
sommer med mange glade piger, sluttede vi sæsonnen
torsdag den 12 oktober. Der
var tilmeldt 36 piger, og humøret var, bare helt i top.
Selvom der var lidt råkoldt,
og en meget våd bane, tog det
knap 4 timer, det var meget
flot klaret. Derefter var kluppen vært med fin middag og
drikkevarer. Indimellem blev
der sunget sange og fortalt historier. Så det var en rigtig
hyggelig eftermiddag.
Birte Christensen, og Steve have givet fine præmier. Tak for
det! Så med dem og klubbens
egne, var der mange præmier
der skulle deles ud. Vi havde
også klappepræmier. Der var
blomster til de mest trofaste

sommeren igennem og det var
Eva Jensen, Marie Kristensen
og Andrea Nielsen.

Følgende
spillere vandt
Række A 19-30
1. Marie Damgård . . . . . . . 36 pt
2. Misse Andersen. . . . . . . 27 pt
3. Vibeke Becker. . . . . . . . . 27 pt
Række B 31-37
1. Bodil Ballisager . . . . . . . 28 pt
2. Lilly Brammer . . . . . . . . 27 pt
3. Lis Trankjær . . . . . . . . . 26 pt
Række C 37-44
1. Bente Hansen . . . . . . . . . 26 pt
2. Erna Lorentzen. . . . . . . . 24 pt
3. Ruth Knudsen. . . . . . . . . 23 pt
Nærmest flaget
Hul 6 - Misse Andersen 3,76 m
Hul 10 - Vibeke Becker 8,90 m
Og med det siger vi mange

tak for en god sommer. Håber
at vi ses igen til næste år.

Med venlig hilsen Hilda, Vibeke, Anne Grethe og Solveig

SPRING 06
www.jbs.dk
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Lev livet lettere - spil golf
Og endnu lettere
- få en BONUSboligkredit

www.bonusbanken.dk

HERNING GOLFKLUB
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Rejseberetning fra seniorherrers
tur til det nordslige Tyskland
Mandag 18. september 2006 stævnede 10
forventningsfulde herrer fra Herning
Golf Klubs seniorafdeling ud mod en 3
dages golftur til Tyskland efter et større
planlægningsarbejde af bl.a. turformand
Hans Bundgaard og turnæstformand Jørgen Wichmann.
Tre velpakkede biler med golfudstyr,
kufferter, tilsluttede GPS’er og kampivrige personager startede kl. 08:30 mod Sønderjyllands Golfklub ved Tinglev, hvor
der var dømt øvedag med en 18-hullers
runde (man kan jo ikke rejse til udlandet
og spille som en flok amatører).

Det kan jo ikke være
lige godt hver gang
En virkelig anbefalelsesværdig bane,
smuk og spændende at spille, selvom
scorerne ikke gav meget at skrive hjem
om – og kan hilse at sige, at det ikke var
vejret skyld, for det var kanonflot. Men
som deltagerne var enige om - så kan det
jo ikke være ligegodt hver gang. Med dette i erindring fortsatte man herefter turen
mod Hotel Waldblick i Dersau ved det
store Slesvig-Holstenske sø-område Plön,
som skulle være indkvartering for de følgende 2 nætter. Vi blev modtaget med en
solid og meget velsmagende 3 retters
menu, som alle var begejstrede for, i særdeleshed fordi den var ledsaget af god
vin og/eller velsmagende Tysk pilsnerøl.
Efter en kort briefing med diverse »efterslukning« var det sengetid.

Meget smuk og let spillelig
Næste dag gik turen til »Golfklub Gut
Waldshagen«, som var en meget smuk,

velplejet og let spillelig bane med meget
»grus«. Der lå ganske vist en stor grusgrav ved siden af banen, som kunne inspirere til at lave mange bunkers, men så
mange og så store var lidt for meget for
nogle. Men måske var det bare deres færdigheder i bunkers der ikke var tilstrækkelig avanceret til denne bane – hvem
ved?
Vi fik en dejlig gang golf i det pragtfulde
vejr, og ambitionerne var skyhøje, men
som deltagerne var enige om under den
efterfølgende frokost på det dejlige klubhus terrasse- så kan det jo ikke være ligegodt hver gang.

Velsmagende pilsner-øl...
Tilbage på hotellet til lidt afslapning og
lidt velsmagende pilsnerøl og igen en
lækker 3 retters menu med tilbehør, var
det tid for præmieuddeling. Turens eneste »par« havde velvilligt stillet deres
suite til rådighed for dette højrøstede ar-

rangement, der blev understøttet med
»Fleggård Discount’s« faste og flydende
herligheder. Trods de beskedne scorer,
var der ingen der skammede sig over at
modtage deres præmier. Efterfølgende
var man på Irsk Pub og spille dart. Efter
tilpas indtagelse af pubbens flydende
lækkerier blev deltagerne bedre og bedre
til at spille dart. Man nåede dog i seng før
midnat.
Næste morgen – igen med et ideelt vejr –
og efter hotellets sædvanlige overdådige
morgenbord med alt hvad hjertet kunne
begære, blev kufferter og biler pakket og
turen gik videre til Golf Klub Segeberg
ved Wenzin. Vel turens mest spændende
og udfordrende bane med ikke mindre en
to greens placeret midt i søer på banen
med i øvrigt meget vand i spil.

Scores på vanligt niveau...
Trods højt ambitionsniveau, store forventninger forblev scorerne på det vanlige niveau og ikke noget at skrive hjem
om. Men som deltager en sidste gang
blev enige om – så kan det jo ikke være
ligegodt hver gang.
Efter indtagelse af en let og valgfri frokost på det dejlige klubshus’ terrasse, gik
turen mod Herning hvor vi ankom ved
18-tiden. Her var der præmieoverrækkelse og almindelig takken af efter en dejlig,
vellykket og billig golftur til de fremmede lande.
Poul Pilgaard, tursekretær
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Kaj Munks Vej 4 · 7400 Herning
Tlf. 96 26 40 00
her@dahllaw.dk · www.dahllaw.dk

Hotel Corona
Skolegade 1 . 7400 Herning . Tlf. 97 12 54 44 . Fax 97 21 04 37
eside:
Hjemm orona.dk
lc
te
o
www.h

HERNING GOLFKLUB
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OPSLAGSTAVLEN
SEKRETARIATET INFORMERER

Medlemsdata
Har du skiftet adresse m.m. vil vi gerne have besked i sekretariatet. Har du planer om, at du næste år vil skifte fra passiv til
aktiv eller anden medlemskategori, vil vi gerne vide dette inden
1. januar.

Hole-in-one
17.09.2006: Ella Tolstrup - hul 6 - 112 meter.

Glemte sager
Vores depot for glemte sager »bugner« med jern, paraplyer, headcovers m.m. Pr. 31. december 2006 vil depotet blive ryddet
og alle glemte sager vil blive smidt ud.

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

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

www.almbrand.dk

Alm. sund fornuft
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Afslutning hos de »vilde« kaniner
Regn og storm, ja efteråret har meldt sin ankomst. Vi er
færdige med kaninmatcher for i år. Lidt om, hvad der er
sket. Der har i årets løb været 21 matcher incl. afslutningen. Deltagelsen til matcherne har været pæn, dog,
hvor starttidspunktet har været kl. 1700, har vi ikke
været så mange. Vores nødråb efter markører i Klub
Nyt samt på klubbens hjemmeside gav heldigvis resultat. Vi har desværre været nødt til at sige nej til markører, da vi få gange har været dækket ind.
Den 30. september havde vi vores afslutning, hvor vi denne dag spillede 18 hullers greensome. Der var tilmeldt 86
personer til festen om aftenen, hvoraf de 76 spillede om

Investeringschef
Lars Stendorf er investeringschef i
Handelsbanken Herning City.
Lars har gennem de seneste 19 år arbejdet med likviditet, valuta og investering.
De sidste år specielt med obligationer
og aktier som dealer i Handelsbanken
Markets.
Det er med andre ord en kompetent

og erfaren investeringsekspert, der
har ansvaret for, at vores kunder også
på investeringsområdet får den bedst
mulige rådgivning.
Lars er gift med Susanne, og de har
tre børn. De bor i Herning, og når tiden
ellers tillader det, så kan du møde Lars
på Herning Golfklubs baner.

Vi ønsker dig en god sæson!

www.handelsbanken.dk

eftermiddagen. Det var et meget bekymret
udvalg der mødtes om formiddagen. Det
regnede og lynede, så vi blev nødt til at have en nødplan klar hvis ikke vejret ændrede sig. Heldigvis stoppede regnen inden
matchen skulle begynde, og vi havde det
mest skønne vejr resten af dagen. Som
sædvanlig måtte spilleplanen ændres i sidste øjeblik på grund af afbud og udeblivelse. Som alle ved, har der ikke været nogen
restauratør i sidste par måneder. Denne
gang blev maden leveret udefra, og Jørgen
Munk Poulsen havde sørget for frivillige
hjælpere. Vi vil hermed sige tusinde tak til
Anette Richter, Ole Slumstrup, Anne Olesen, Carsten Olesen, Jens Veje samt Tonny
Lundahl for deres store arbejdsindsat den
dag. Vinder af årets kaninmatch blev Ella
Tolstrup og Per Høj. Familien Hessellund
og Kristian Skelkjær fik 2 flagpræmier
hver. Vi måtte denne dag sige farvel til 2
par, som har været med i udvalget i mange år. Lis og Jens Laursen har ønsket at
stoppe efter i år og Inge og Hans Jacob
Christensen har lovet at hjælpe til sommer
ferien. En stor tak til begge par for det store arbejde de lagt i udvalget. Det nye par i
udvalget er Kirsten og Viggo Dahl Sørensen, som vi hermed byder velkommen.
En stor tak til vores sponsorer, der har støttet os i år: Nyt Syn, Laurè strik, Ulla Houe,
Camilla`s Hudpleje, Kongrescenter, Føtex,
Charolais Kroen, E P Sport, Bonusbanken,
Bone’s, Haugård Design, Designa Køkken
og Sydbank. Vi har planer om nogle nye
tiltag til næste år, nærmere herom i Klub
Nyt 1 2007. – Udvalget vil hermed gerne
sige tak til markører samt kaniner for
denne sæson, og på gensyn til næste år.

HERNING GOLFKLUB
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Ateliergalleriet Ulla Houe, Herning
Ulla Houe
Inviterer gæsteudstillere i sit nye
ateliergalleri
I perioden
11. november til 31 december 2006
åben hverdage 10-15
lør-søndag 12-15

udstiller
Merete Breum Bech
www.breumbech.dk
med nogle af sine akvareller og oliemalerier

Ulla Houe
udstiller egne værker fra sin samling af:
Oliemalerier: Motiver fra Italien
Modeller
Skulpturer I bronze
Groquis
Akvareller
Gå på opdagelse på www.ullahoue.dk

Der er arbejdende værksted på hverdage

Udstiller
glaspuster Louise og Henrik Moeslund
www.moeslundglas.com
med deres glas

Lørdag den 11. november 2006
kl 12-15
vil begge kunstnere være til stede
ved åbningen.

Ulla Houe Ateliergalleriet, Pags Allé 4 C, 7400 Herning.
• Mail: Ulla@ullahoue.dk • www.ullahoue.dk
Træffes efter aftale på mobil 22998650

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

B

Danmarks største charterrejsearrangør når det gælder
matchture, golfgrupper eller individuelle golfere

N Y T K ATA LO G
Kan bestilles på

www.bravotours.dk
eller
70 10 10 87

DA N M A R K S B E D S T E M ATC H T U R E
Flyrejse
Transport af golfbags (ikke til Kenya), dog særlige regler ved rutefly
Transport til og fra hotel
Ophold på det nævnte hotel
Pension iht. golfprislisten
Velkomstmøde
Fire dage med golf
Transport til og fra baner
Trolley
Aftergolf – hyggeligt samvær
Matchleder
Festmiddag med vin
Gode præmier

Dalgas Plads 16, 7400 Herning · Farvergade 4, 1463 København K
Tlf. salg: 70 10 10 77 eller Golf- og Gruppeafdelingen 96 27 37 77

www.bravotours.dk

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: VILLADSEN

Vore matchture inkluderer følgende:

