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Ideen til at anlægge en golfbane i Herning fødes i Junior Chamber.
Herning Golf Klub etableres på en stiftende generalforsamling den 11.
maj 1964
Den første golfbane indvies den 2. juni. Golfbanen var beliggende på
arealerne bag Messecenter Herning (Ungskuepladsen).
Placering af ny 9-huls bane ved Herningsholm besluttes. Kommunen
anlægger banen og betaler driften. Dog giver Herning Golf Klub et
tilskud på 25 % af kontingentindtægterne.
Der indrettes interimistisk 4-huls bane på de nye arealer.
Anlægsarbejdet til 9-huls bane sættes i gang.
Officiel åbning af 9-huls banen samt indvielse af det nye klubhus, der
dog først var endeligt færdigbygget i 1971.
Arbejdet med at udvide banen til 12 huller sættes i gang.
12-huls banen indvies. Ved brug af forskellige teesteder var det muligt
at spille på en 18-huls bane på 5.200 meter med fire par 5-huller, otte
par 4-huller og 6 par 3-huller.
Tegning til en 18-hullers golfbane udarbejdes.
Den første 18-huls bane tages i brug til Sweki Lyngmatcherne den 20.
august
Nuværende 18-huls bane tages i brug.

1962-1963
Ideen til en golfbane i Herning fødtes i Junior Chamber, hvor specielt ét medlem,
Franz Roesen mente, at en by af Hernings størrelse naturligvis skulle have en
golfbane. Han var særdeles initiativrig og i øvrigt det eneste golfspillende medlem af
Junior Chamber. Franz Roesen var født på Fanø, og havde som de andre drenge i
Nordby tjent sine første lommepenge ved at være caddie for de mange sommergæster, der spillede på banen i klitterne ved Vesterhavsbadet. 60 øre for 9 huller og 1
kr. og 20 øre for 18 huller.
1964
På et kammermøde i Junior Chamber onsdag den 19. februar nedsattes et udvalg
til at arbejde videre med tankerne omkring en golfbane. Udvalget bestod af Franz
Roesen (formand), Iver Kurt Jensen, Bo Heldén, Tage Jensen og H. Liebergreen.
Komiteen ønskede golfbanen anlagt så tæt på byen som overhovedet muligt, og
der blev straks taget kontakt til Dansk Golf Union for råd og dåd samt til Herning
Kommune for at finde egnede arealer.
DGU anbefalede, at golfbanen blev placeret i Knudmosen, medens Franz Roesen
allerhelst så banen placeret i området ved Løvbakkerne. Denne placering kunne
Herning Kommune ikke godkende, og så hellere banen anlagt på terrænet langs
Herningsholm Å, fra Silkeborgvej og ind til Herningsholm.
Den 28. maj 1964 meddeler Herning Kommune, at klubben midlertidigt kan
anvende græsarealet på ungskuepladsen bag messehallerne på Vardevej, hvor de
permanente stalde endnu ikke er bygget. Der anlægges straks en 5 hullers
øvebane og den 2. juni 1964 kl. 19.00 tages den første bane i brug. Det foregik i
øvrigt i denne sommers værste regnvejr!

Klubbens første øvebane på ungskuearealet bag
messecentret på Vardevej
Klubben ansætter fra starten en træner og det var ikke en hr. hvem som helst. Det
var nemlig Herluf Hansen (i golfkredse kaldet Luffe), der var Dansk mester og i
øvrigt den første dansker, der spillede med i British Open. 1 times træning hos den
populære fynbo kostede 18 kr. og en halv time 10 kr.
I sommerens løb blev øvebanen udvidet til en egentlig 9-huls bane, tegnet af
Herluf Hansen.

Tegning af den første egentlige 9-hullers golfbane bag
messehallerne på Vardevej. Banen blev ofte ændret
på grund af udstillinger m.m.

Da den midlertidige bane lå på et udstillingsareal, anlagdes ikke egentlige greens.
Man kridtede en rundkreds af og vedtog, at her var en green! Når man var inden
for cirklen, var hullet givet for to slag. Hvis man da overhovedet nåede så langt. På
banen var det nemlig særdeles problematisk at finde bolden, for græsset blev
aldrig klippet og der var tusinder af mælkebøtter. Når man havde gået de 9 huller
havde man været hele ungskuepladsen rundt, 2000 meter for herrer og 1800 for
damer.
Det første klubhus blev stillet gratis til rådighed for klubben og indrettet i en gård,
der tilhørte kommunen, men som tidligere havde tilhørt Johs. Ottosen, og som i
dennes tid havde været benyttet som hønsehus. Der blev lagt et gammelt tæppe
på gulvet og stillet nogle havestole op, og så syntes man at have det dejligste
klublokale til rådighed.
Der var i 1964 i alt 59 medlemmer af klubben.
Seniorkontingentet udgjorde kr. 300, medlemmer fra 18-21 år betalte kr. 50.
Juniorer under 18 år betalte kr. 2,- pr. måned. I junior-kontingentet var inkluderet
gratis træning ved klubbens professionelle træner. Derudover fik alle juniorer ved
indmeldelsen udleveret et golfjern, der i øvrigt var skænket af seniorafdelingen i
Københavns Golfklub.
I 1964 var der i Danmark 12 golfbaner, 5 under bygning og yderligere 3 planlagt.
1965
Herning Kommune besluttede at anlægge en 9-huls bane på arealet mellem
Silkeborgvej og Herningsholm, afgrænset af Viborgbanen (den nuværende
cykelsti) og Herningsholm Å. Altså på en del af det areal vor nuværende bane
ligger på. Anslået pris 160.000 kr. Kommunen afholdt samtlige udgifter og påtog
sig derudover driften af banen. Dog skulle klubben de første 5 år betale 25 % af
kontingentindtægterne som tilskud til driften. Der blev endvidere aftalt, at klubben
efter 5 skulle stå for drift af banen, som dog stadig skulle udføres af kommunen.
Herning Kommune var den første i landet, der gik i spidsen med at bygge golfbane,
og Dansk Golf Union udtalte om Herning kommunes indstilling, at den var så
fremsynet og rigtig, og man forudså, at den ville indvarsle en ny fremgang for
golfsporten i Danmark.
Der var ved årsskiftet 1965-1966 godt 100 medlemmer i Herning Golf Klub.
Regnskabet for 1965 viste ét overskud på 2.165 kr. og balancerede med 12.623 kr.
Sidst i 1965 følte man sig rede til at gennemføre egentlige matcher på banen bag
messehallerne. Man nåede at afholde 1 flagspilmatch og 2 månedsmatcher om
hotel Eyde’s vandrepokal. En sidste planlagt månedsmatch måtte udsættes på
grund af snevejr.
Klubbens træner Herluf Hansen skrev i 1965 kontrakt med Nyborg, Odense og
Kolding. I stedet blev der - i samarbejde med golfklubberne i Esbjerg og Kolding skrevet kontrakt med Herluf Hansens broder, Svend Erik Hansen (Svennerik). Han
bosatte sig i Herning, hvor han forestod træningen 10-12 dage om måneden.
Der blev indgået aftale med de nærmeste golfklubber Kolding og Randers om, at
medlemmer fra Herning Golf Klub i månederne juni, juli og august kunne spille på
disse to baner til halv pris.
Klubben kunne fejre de første klubmestre: Damerækken: Gerd Hølund.
Herrerækken: Jes Ørum-Petersen. Juniorrækken: Bernt Ole Ørum-Petersen.
1966
Den midlertidige bane bag messehallerne blev benyttet et stykke ind i juni måned
1966, men den lange vinter med sne og is umuliggjorde spil på banen i næsten tre
måneder i modsætning til 1965, hvor spillet kun var stoppet i 14 dage.
Der blev etableret en midlertidig 4-huls bane på begge sider af Viborgbanen (på
arealet, hvor spejderhytten ligger samt på en del af arealet hvor nuværende hul 16
og 13 ligger).

CF flytter fra Herningsholm og klubben lejer den nordre sidefløj til hovedbygningen.
Her blev indrettet omklædningsrum, opholdsstue, bagrum samt værksted, værelse
og butik til træneren. Der blev indlagt flaskegasvarme og huslejen var særdeles
rimelig, - kr. 1.000 årligt.
Klubben følte at være kommet i paradis. ”Fra hønsehus til herregård” averterede
man med, da herlighederne blev præsenteret.
Man blev i 1966 stort set færdig med jordarbejderne til den nye 9-huls bane.
Et af de store problemer i forbindelse med anlæggelse af banen var at skabe læ.
På arealet var der siger og skriver kun 4 træer. Altså måtte man i gang med at
plante, og helst billige træer. Det blev lærk, og for at få noget der synede med det
samme, blev poppelhegnet langs Nørregades sportsplads flyttet til golfbanen.
Stammerne blev skåret af ved roden og når de blev stukket i jorden, skød de straks
friske skud.
Herning var nu landets næststørste klub hvad antallet af juniorer angik. Totalt godt
100 medlemmer i klubben.
1967
I juli måned er 9-huls banen er færdiganlagt og alle fairways er sået til. Greens blev
tilsået i august måned. Der var fra start mulighed for at vande alle greens.
Kommunen stiller grund til rådighed til opførelse af klubhuset.
1968
Den første egentlige 9-huls bane tages i brug. Banen bestod af:
Hul 1: Del af nuværende hul 16
Hul 2: Del af nuværende hul 17
Hul 3: Stort set nuværende hul 18
Hul 4: Banens bedste hul – det gamle hul 16
Hul 5: Det gamle hul 17
Hul 6: Nuværende hul 1, men med teested til venstre for og bagved nuværende
”høj indspilsgreen”.
Hul 7: Nuværende hul 11, men med nuværende 1.green
Hul 8: Kort udgave af nuværende hul 12.
Hul 9: Del af nuværende hul 13.

Klubbens første 9-huls bane. Bemærk P-plads og start ved Herningsholm.
Klubben præsenterer planerne for klubhusbyggeriet. Projektet omfattede to kupler
– en stor og en mindre - forbundet med en lavere mellembygning. I den mindste
kuppel var det planen at værtsparret skulle bo. Planen var at opføre klubhuset i to
etaper og den samlede byggesum blev anslået til en halv million kroner.

Som det fremgår af billederne var banen de første år meget åben og uden
træbevoksning. På øverste billede er det Eigil Jensen, der leder efter sin bold.
I midten Claus Stub samt Jesper og Preben Maibom. Nederst A. S. Nørgaard
og Gerd Hølund.

Der kan ikke være tvivl om, at det var golfbolden, der inspirerede arkitekt Anton
Christensen til klubhus-projektet.
1969
Klubben vedtog at indføre indskud for nye medlemmer. Det udgjorde 500 kr. for
seniorer, medens ægtefæller, seniorer fra 21-30 år samt seniorer over 60 år betalte
250 kr. Der var intet indskud for medlemmer under 21 år.
Der blev i årets løb plantet 17.000 træer og buske på den nye bane.
De første onsdagsmatcher for herrer blev spillet i 1969.
Det nye klubhus er under opførelse og der blev afholdt rejsegilde den 21. maj.
Den samlede byggesum for første etape blev anslået til max. 400.000 kr., og op
imod halvdelen af dette beløb skulle skaffes som lån fra pengeinstitutter og
idrætsforbund. De resterende godt 200.000 kr. skulle skaffes gennem privat
initiativ. Dette skete ved salg af partialobligationer, der blev udstedt i størrelserne
250, 500 og 1000 kr. Obligationerne blev solgt til pari og ville blive udtrukket og
tilbagebetalt over en 20-årig periode. Pengene blev forrentet med 5 %, og renten
udbetalt en gang årligt.

Arkitekt Anton Christensen, formanden Franz Roesen, tilsynsførende
for byggeriet Magne Nøhr og byggeudvalgets formand Harley Hansen
diskuterer byggeriet foran modellen af klubhusets golfbold-formede
tårne. Modellen blev i øvrigt i mange år benyttes som starterhus ved
teestedet hul 1.
1970
Den officielle åbning af 9-hulsbanen samt indvielse af klubhus finder sted 15.-16.
august med reception lørdag formiddag, demonstrationsmatch over 5 huller lørdag
eftermiddag samt festmiddag lørdag aften på Østergaards Hotel. Søndag spilledes
den officielle åbningsmatch.
Klubhuset blev dog først endeligt færdigbygget i 1971.

Franz Roesen foran klubbens nye, utraditionelle klubhus.
Åbningstalen blev holdt af formanden for Herning kommunes udvalg for parker og
jorder, N. O. Hansen, der senere blev en nok så velkendt borgmester i Herning.
Talen afsluttedes med, at N. O. Hansen overdrog banen til Herning Golf Klub.
I sin takketale sagde formanden, Franz Roesen bl.a.: ”Golfen er i dag for alvor
kommet til Herning. Og den er kommet på en god måde, nemlig gennem et
forbilledligt samarbejde mellem kommune og klub. Vi har boet i 3 klubhuse og
spillet på 3 baner. Jeg tror vi har haft mindst 12 forskellige scorekort. Alt er sket på
grund af et dejligt teamwork, og jeg burde måske ikke fremhæve nogen i klubben,
men jeg tror, at alle vil forstå, når jeg uden nærmere motivering nævner Gerd
Hølund, Bent Green, Harley Hansen og Magne Nøhr”.

Klubbens 9-huls bane, som den så ud i 1970
Straks efter den officielle indvielse af klubhus og bane drøfter bestyrelsen de første
tegninger til en 18-huls bane.
Klubben kunne stadig i 1970 prale af at have landets billigste kontingent. Den
stigende medlemstilgang medførte desuden, at bestyrelsen besluttede at nedsætte
indskuddet med 20 % til henholdsvis 200 og 400 kr.
Bent Green får beværterbevilling og bliver således på papiret klubbens første
egentlige restauratør.
Greens udvides med forgreens (forklæder) hvor der ikke må trækkes golfvogne!
Jesper Maibom udtages som reserve til landsholdet ► Herningholdet Otto Folden
Jensen, Jesper Maibom, Lars Eegholm og Bent Green bliver nr. 5 ved JM.

1971
Klubhuset blev endelig færdigbygget i 1971. Glasfibertaget voldte problemer, da
firmaet, der skulle udføre glasfiberbelægningen gik konkurs. Man fandt dog frem til
et andet firma og mente hermed at problemet var løst, hvilket senere viste sig ikke
at være tilfældet.
Sidst på året opsagde klubben samarbejdet med træner Svend Erik Hansen og
antog i stedet Per Knoblauch, og der blev for første gang gennemført en
systematisk inden- og udendørs vintertræning og Per Knoblauchs ihærdige arbejde
gav straks gode resultater. Med ansættelsen af Per Knoblauch havde klubben nu
en fast træner på banen 5 af ugens dage, hvilket specielt var et gode for de mange
nye medlemmer – og sidst, men ikke mindst for klubbens mange juniorer.
Der blev investeret i et overbygget udslagssted på drivingrange.
1972
DGUs banearkitekt, Frederik Dreyer udarbejder forslag til de sidste 6 huller.
Klubben foreslår kommunen, at anlægsarbejdet udføres over 2 år, så banen kan
stå færdig den 5. juni 1975 – på 10-årsdagen for det første slag på den midlertidige
bane på Vardevej.
I årets løb skete en del forbedringer på banen. Vejen mellem 3. og 4. hul
(nuværende hul 13 og 16) blev flyttet, hvilket medførte bredere fairways, men også
større sikkerhed for det stigende antal fodgængere, der efterhånden benyttede
stisystemet over golfbanen.
Som beskæftigelsesforanstaltning blev der i årets løb plantet næsten 30.000 træer
i de arealer, der senere indgik i golfbanen og stisystemet. I 1973 blev i øvrigt
plantet yderligere ca. 6.000 træer.
Der opsættes faste bænke ved udsigtsvinduerne i cafeteriet.
Jesper Maibom, Karsten Hansen og Jens Veje spillede i løbet af én dag (fra kl. 0620.30) 9 runder på banen, altså i alt 81 huller. Jesper Maibom havde et
gennemsnit på 38 slag pr. runde ► Ved de jyske senior-holdmesterskaber, afviklet
i Herning, deltog klubben med et rent juniorhold med en gennemsnitsalder på 14
år. De kunne naturligvis ikke klare kampen mod de ældre og mere rutinerede
modstandere, men endte dog som nr. 6 ud af 11 hold ► Juniorholdet blev nr. 2 ved
Sportsjournalisternes landsturnering, der dengang blev betegnet som det uofficielle
DM for klubhold..
1973
3 nye huller tages i brug (nuværende hul 1, nuværende hul 9 (dog med andre
teesteder end i dag) samt hul 9 (hvoraf i dag kun høj indspilsgreen eksisterer).
Klubben råder hermed over 12 huller. Blev første gang taget i brug ved
Lyngmatcherne i august måned. SSS 65 – Par 66

Golfbanen efter udvidelsen til 12 huller i 1973.
Statens bygge- og anlægsstop i 1972 stoppede alle planer vedr. anlæggelse af de
sidste 6 huller.
Der blev i 1973 etableret klubber i Skive og Viborg – og med sidstnævnte blev
lavet aftale om, at spillerne fra Viborg kunne benytte vor bane indtil banen i Viborg
blev spilleklar.
I 1973 blev nedlagt en regnvandsledning langs jernbanen, hvilket gav nogle
midlertidige gener på hul 1 (nuværende 11.)
”Golfparken” opføres syd for teestedet på hul 1 (nuværende hul 11).
Lige efter Påsken åbnede klubbens cafeteria, så der nu var mulighed for at købe
drikkevarer, smørrebrød, lune retter, tobak og slik i klubhuset. Cafeteriet var åbent
dagligt kl. 11-14 og igen omkring kl. 18.00. På matchdage efter behov. Der blev
indført en kuvertafgift på kr. 1,00, såfremt service benyttes til medbragt mad.
Medbragte drikkevarer måtte ikke indtages i cafeteriets åbningstider.
Kortspil – og andre spil – måtte kun finde sted på øverste etage, så
cafeteriebestyreren fik cafeterieetagen til rådighed for servering.
1974
Klubbens træner, Per Knoblauch indretter pro-shop i et ishus stillet til rådighed af
Grotte Is.
El-masterne på nuværende hul 16 samt drivingrange blev fjernet og benyttet til
broer over åen.
I september måned startes anlægsarbejdet i forbindelse med banens udvidelse til
18 huller.

Klubben kunne fejre 10 års jubilæum, hvilket bl.a. blev fejret med juniorturneringen
Craiton Cup, en holdturnering for 4-mands hold, hvor 19 klubber deltog. Odense
sejrede med 3 slag foran Herning ► Per Gjessing sætter 25. maj banerekord med
65 slag på 18 huller. En forbedring med 5 slag af den gamle rekord, som den
tidligere skandinaviske mester Niels Elsøe Jensen havde. Rekorden blev 11. juni
overgået af Jens Veje med en runde på 64 slag. Bemærkelsesværdigt er det, at de
på runden brugte hhv. 30 og 31 putts ►Finalen i Sportsjournalisternes
holdturnering blev vundet af Herning. Om dette skrev BT bl.a.: ”Hernings
golfdrenge var de yngste, mindste og bedste”. Holdet bestod af Jens Veje, Claus
Frandsen, Ole Smidt og Per Gjessing – alle mellem 13 og 17 år. Belønningen var
en tur til British Open, der blev afviklet på Lytham & St. Annes ► Ole Smidt, Jens
Veje og Claus Frandsen samt Merete Aaby og Hanne Roesen blev udtaget til
bruttolandsholdet ► Claus Frandsen blev senere udtaget til juniorlandsholdet, men
valgte at melde afbud pga. turen til British Open.
Greenfee var i 1974 kr. 20,- på hverdage og kr. 30,- på lørdag/søndage
1975
Klubbens første formand, Franz Roesen udtræder af bestyrelsen for i stedet at
koncentrere sig om udbygning af banen som formand for baneudvalget.
Anlægsarbejdet i forbindelse med udvidelse af banen fra 12 til 18 huller er i fuld
gang. Der etableres bl.a. 2 søer – ved nuværende hul 17 samt mellem nuværende
hul 2 og 8. I sidstnævnte anlægges en lille ø, tænkt som fuglereservat.
Klubbens træner, Per Knoblauch sætter dansk rekord med et hole-in-one på det
330 meter lange 6. hul. Et par 4 hul med teested ca. midt på nuværende hul 1 på
øvebanen og med green på nuværende hul 9. Hullet blev normalt spillet som
dogleg uden om drivingrange, men Per Knoblauch gik altså direkte efter green
over drivingrange. En præstation der gav genlyd i alle danske aviser ► Claus
Frandsen, Jens Veje, Ole Smidt og Anders Thygesen vandt klubbens egne
juniormatch, Craigton Cup, der havde deltagelse fra hele landet. Hernings
andethold opnåede endvidere en flot 3.-plads ►Hernings klubhold til JM var et rent
juniorhold, der placerede sig som nr. 3 ► Ole Smidt blev en flot nr. 2 i junior-DM ►
Anders Thygesen vandt i flot stil Maersk Air Cup i Dejbjerg og Ole Smidt vandt
sikkert bruttorækken i årets Sweki Lyngmatcher ► 16-årige Jens Veje blev en
fornem vinder af Vejles Data Cup. I piskende regnvejr og vindstyrke 8 sejrede Jens
foran den danske elite og satte trods de vanskelige forhold banerekord med 74
slag på de første 18 huller ► Ole Smidt blev belønnet for sit gode spil med en rejse
til Paris sammen med junior-danmarksmesteren Claus Eldrup ► 2 ud af 4 hold i
finalen i den landsomfattende juniorholdturnering, arrangeret af
Sportsjournalisternes Golf Klub er fra Herning. Førsteholdet bestående af Claus,
Frandsen, Jens Veje, Ole Smidt og Anders Thygesen sejrede for andet år i træk og
vandt en rejse til British Open ►Ole Smidt var forhåndsudtaget til
bruttolandsholdet, og grundet Jens Vejes helt fantastiske indsats i
sportsjournalisternes finalematch, blev også han sammen med Ole udtaget til
bruttolandsholdet i 1976.
1976
De sidste 6 huller (nuværende hul 2, 3, 5, 8, 14 og 15) tages i brug til årets Sweki
Lyngmatcher den 20. august. Borgmester N. O. Hansen slog det første slag på hul
1 (10). Efter den officielle indvielse var klubben vært ved en reception i klubhuset.
Umiddelbart herefter gik starten til Sweki Lyngmatcherne, hvor der blev kæmpet i
tre dage.

Banen som den tog sig ud efter udvidelsen til 18 huller.
Første etape af vandingsanlægget (regntog) blev fuldført samtidig med anlæggelse
af de sidste 6 huller.
Herning kommune meddeler, at der ikke er mulighed for at rørlægge søen på hul
11 som ønsket af klubben.
3 fairways angribes af stankelbenslarver og må sås om.
Der gennemføres vintertræning på Holtbjergskolen.
Under Sweki-matchen sætter Claus Frandsen banerekord med 71 slag. Denne
rekord forbedrede han under klubmesterskaberne til 69 slag ► Den europæiske
golfunion EGA udtager som den eneste dansker Claus Frandsen til Europaholdet
til en match i Skotland. DGU melder imidlertid af økonomiske grunde afbud for
Claus, hvilket vakte stor fortørnelse i klubben ► Hernings juniorhold bestående af
Ole Smidt, Jens Veje, Claus Frandsen og Anders Thygesen vandt det jyske
holdmesterskab for seniorer med 9 slag foran Esbjerg ► Samme mandskab
stillede for første gang op til DM for hold, hvor det blev til en 5.-plads. Holdet vandt
derudover for 3. gang i træk det uofficielle DM for juniorer, sportsjournalisternes
holdturnering foran Helsingør ► Craiton Cup for klubhold, afviklet i Helsingør blev
vundet af Herning 3 slag foran hjemmeholdet ► Ole Smidt og Claus Frandsen
deltager på det danske juniorlandshold i Europamesterskaberne i Østrig.
Landsholdet består af i alt 6 spillere og Claus Frandsen er med sine 15 år yngste
deltager. Foruden de to spillere var Jens Veje udtaget som reserve ► Jens Veje
udtages til det danske tomandshold, der deltager i en stor nationsturnering i Paris.
Ølpriserne er nu oppe på 5 kr., medens prisen for vand udgør 2 kr.
1977
4. (13.) og 6. (15) green drænes med afløb til åen.
Hernings juniorhold vandt det jyske holdmesterskab for seniorer for andet år i træk.
Holdet bestod denne gang af Morten Stendorf, Jens Krøjgaard, Anders Thygesen
og Claus Frandsen.

1978
På bestyrelsesmødet 18/5 blev underskrevet en kontrakt med Herning Kommune.
Det fremgår heraf, at klubben indtil banen er endelig udbygget (forventeligt om 6-7
år) kun betaler 35.000 kr. om året i leje – og derefter igen 25 % af den samlede
kontingentindtægt.
Franz Roesen udnævnes som klubbens første æresmedlem.
Kommunen rensede på utallige opfordringer søen ved hul 2 (11).
2. etape af vandingsanlægget blev fuldført og samtlige dræn i greens blev spulet
ud.
I vinterens løb blev etableret øvelsesgreen med tilhørende bunker på drivingrange.
Årets Sweki-Cup bliver af DGU udpeget som en af fire udtagelsesmatcher, hvorfor
hele den danske senioreliten stillede op. Matchen endte med, at de fem øverst
placerede var juniorer, og Jens Veje blev en sikker vinder med 286 slag for de 72
huller ►Juniorerne fortsatte deres sejre også i 1978: Holdmatchen i den åbne
Penfold-Cup vindes af Herning foran de bedste hold i Danmark ► Det jyske
seniormesterskab for hold blev for 3. år i træk vundet af Hernings juniorhold ► I Air
Lingus Cup måtte drengene imidlertid tage til takke med 2. pladsen. Nr. 1 blev
Helsingør, men drengene fik revanche i Sportsjournalisternes landsturnering, hvor
Herning sejrede for 4. gang ud af 5 mulige. Holdet bestod til denne turnering af
Claus Frandsen, Morten Stendorf, Jens Veje og Ole Smidt ► Jens Veje og Claus
Frandsen blev igen udtaget til landsholdet ► Claus Frandsen tangerer under
klubmesterskaberne Jens Vejes banerekord på 68 slag.
1979
Sidste del af vandingsanlægget blev etableret, herunder installation af
styringsautomatik i greenkeepergården.
Samtlige greens med undtagelse af hul 15 er blevet påført et lag af brændte Fibo
lerklinker, der blev meget generende for spillet. Klinkerne skulle have været tromlet
ned, men efterårets store regnmængde gjorde tromling af greens umulig.
Opfattelsen var, at lerklinkerne skulle lufte greens, isolere i vinterperioden, holde
på fugten i våde perioder og igen afgive fugten i tørre perioder.
Der har i årets løb været en del skader på greens forårsaget af løsgående køer.
Der blev opsat net ved søen på hul 2 (11) for at opfange ”trillende bolde”.
Det lille starterhus ved 10. teested (nuværende 1. hul) blev fjernet. Huset var en
model af klubhuset og i sin tid opstillet for, at man kunne danne sig et indtryk af,
hvorledes det nye klubhus ville tage sig ud.
Klubbens træner, Per Knoblauch gennemgik i 1979 en større operation og
benyttede hele vinteren til rekreation. Per Knoblauch havde været klubbens træner
i 9 år og i alle årene ydet en stor indsats for klubben. Han havde sin meget store
andel i juniorspillernes høje standard. Legede med dem – stod til rådighed som
coach til enhver tid – hvilket gik en del ud over hans forretning!
Claus Frandsen bliver udtaget til det danske juniorlandshold. EM blev afholdt i
Tjekkoslovakiet og Danmark fik sølvmedaljer ► Samme Claus Frandsen bliver
udtaget til et 2-mands hold, som DGU sendte til Frankrig ► Herning vandt for 4.
gang det jyske mesterskab for klubhold med 18 slag foran Esbjerg. Holdet bestod
af Claus Frandsen, Morten Stendorf, Jens Veje og Ole Smidt ► Herning vandt for
første gang det danske mesterskab for klubhold, spillet på København Golf Klubs
bane på Eremitagen. Holdet bestod af Claus Frandsen, Jens Veje, Ole Smidt og
Anders Thygesen. Det medførte at Herning Golf Klub blev udtaget til at
repræsentere Danmark ved EM, der blev spillet 5. – 8. december på Mallorca.
Herning fik en flot 7. plads, kun 1 slag efter Sverige. Holdet bestod af Morten
Stendorf, Anders Thygesen og Jens Veje.

Danmarksmestre for hold 1979:
Anders Thygesen, Jens Veje, Ole Smidt og Claus Frandsen
Grundet den store sportslige succes blev oprettet et egentlig elite-udvalg for
klubbens bedste spillere. Klubbens første eliteudvalgsformand blev Niels Chr.
Maibom. Grundet et stort arbejdspres meldte Niels Chr. Maibom dog i 1980, at han
ønskede at blive fritaget for jobbet, der så i stedet blev overtaget af Bent Green.
1980
1980 var særdeles regnfuldt, idet der faldt 685 mm regn fra 1. maj til 31. oktober –
dobbelt så meget som normalt. Man skulle helt tilbage til 1876 for at finde et år
med større nedbørsmængde. Den megen regn medførte megen vækst i
semiroughen, idet det til tider var umuligt at klippe. Regnen medførte endvidere så
høj vandstand i åen, at vandet løb den forkerte vej i drænsystemet hvilket gav
store søer på fairways.
I 1980 blev anlagt søer på hul 3 (12) samt hul 6 (17).
Klubbens succesrige træner Per Knoblauch opsiger på grund af fortsat sygdom
samarbejdet med klubben og erstattes fra nytår af Peter Dangerfield.
Damernes DM for klubhold blev afviklet i Herning.
I årets ranglisteturnering afviklet i Herning præsterede Tina Pors fra Rungsted det
laveste score en dame har opnået: 304 slag for de 72 huller. Hos herrerne gik
Morten Stendorf de 72 huller i 290 slag ► Morten Stendorf og Anders Thygesen
blev udtaget til juniorlandsholdet, der spillede EM i Düsseldorf. Morten Stendorf
blev endvidere udtaget til seniorlandsholdet til en 4-landskamp i Wales ► Vi burde
naturligvis have vundet JM for klubhold for 5. gang, men grundet mange afbud
kunne vi ikke stille det bedste hold (eliteleder Bent Green måtte deltage på holdet)
så vi måtte nøjes med 2.-pladsen, tre slag efter nr. 1 ► Ved DM blev klubbens hold
nr. 2 efter Helsingør.
1981
DM for juniorer blev afviklet i Herning.
Pr. 1. januar 1981 ansattes Peter Dangerfield, der hidtil havde været træner i
Korsør. Peter tog sig af træningen, medens hans hustru Lene tog sig af
proshoppen, hvor Peter lovede, at der ville være mulighed for handel med brugte
jern og køller!!
På årets generalforsamling blev vedtaget, at formanden fremover vælges direkte
på generalforsamlingen og ikke som hidtil af bestyrelsen.
Ølpriserne er nu helt oppe på 7 kr.

1982
Morten og Bent Green vinder DGU’s generationsmatch, der blev afviklet i
Silkeborg.
15 af klubbens juniorspillere deltager på en 14 dages tur til Springfield, USA.
Deltagerne betalte selv et mindre beløb, medens hovedparten af omkostningerne
skaffes via sponsorater, bankospil, fester i klubhuset m.m. Idemand og også stor
sponsor var Ejvind Pedersen, der dengang drev rejsebureauet Ekspert Rejser.
Med på turen var Peter Green, Johnny Streit, Brian Caspersen, Karina Ørum,
Mads Zacho, Carl Zacho, Torben Lensholt, Rikke Skov, Jeanette Streit og Vibeke
Pedersen.
1983
JAI gav tilsagn om at være sponsor for 5-15 cup.
Juniorerne slap i 1983 for at rive bunkers – dog skulle de fortsat rive bunkers op til
matcher, hvor der deltog udenbys spillere!
1984
Der kom nyt sand i bunkers.
Nogle af vore greens er i perioder meget våde, hvilket skyldes forkert opbygning. I
samarbejde med kommunen og Hedeselskabet planlægges at nedlægge dræn
som et forsøg til afvanding.
Hele banen har for første gang fået kunstgødning.
Jorden ved siden af puttinggreen blev grubet og der blev plantet rododendron.
I 1984 bankede vi ikke alene svenskerne i fodbold, men også i golf – bl.a. takket
været Morten Backhausen, der var med på landsholdet.
I 1984 var der i Danmark 56 golfklubben med samlet 25.495 medlemmer.
I Herning er der nu 393 medlemmer.
For første gang i lang tid blev der ikke sunget nogen sang på årets
generalforsamling!!

1985
Nyt fuldautomatisk vandingsanlæg til vanding af greens, teesteder og fairway blev
taget i brug. Dermed slap greenkeeperne med arbejdet med at flytte regntogene,
der havde været benyttet i flere år.
I løbet af året kunne klubben byde velkommen til 48 nye medlemmer, hvilket
bragte medlemstallet op på i alt 441.
Navne som Karin Ørum, Henriette Svane, Jeanette Streit og Morten Stendorf
figurerede på DGUs rangliste ► Herning bliver dansk mester i junior B-rækken.
Holdet bestod af Mette Backhausen, Henriette Svane, Flemming Jensen og Morten
Backhausen.
1986
Teestedet på hul 6 (15) blev trukket længere tilbage, for én gang for alle at
forhindre, at der blev slået direkte mod green i drivet.
Flere af broerne var i dårlig stand og blev løbende udskiftet.
Baneudvalget konstaterer, at de fleste af vore greens er for dårlig anlagt, idet de
indeholder for meget humus, der ikke tillader vandet at synke hurtigt igennem.
Dameholdet, bestående af Jeanette Streit, Henriette Svane, Karina Ørum og
Kristine Johannessen rykkede op i 1. division.

1987
I 1987 fremkom planer om et helt nyt klubhus. Forslaget blev vedtaget på
generalforsamlingen den 25/11, men da der ikke var mødt et tilstrækkeligt antal
medlemmer, blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 15/12, hvor
forslaget imidlertid blev forkastet.
Kommunen indførte brugerbetaling for sportsklubberne. Det bevirkede, at
golfklubben fra år 1990 ville modtage et årligt beløb mod selv at vedligeholde
greens, bunkers og teesteder. En gradvis nedtrapning over 5 år betød, at
golfklubben fra år 1995 selv skulle hele vedligeholdelsen af golfbanen.
Beløbet udgjorde i 1990 kr. 50.000, der ville stige med 50.000 kr. pr. år, således at
klubben i 1995 ville modtage 250.000 kr. Dette beløb var kalkuleret i dagspriser –
baseret på fuldtidsbeskæftigelse af 1,5 – 2 mand på og omkring greens og
teesteder. Klubben overtog samtidig maskinparken.
Formanden Leif Bækgaard udarbejdede skitseforslag til, hvorledes et af
kommunen lovet tillægsareal kunne benyttes til ændring af den nuværende bane til
en 27 hullers bane. I forslaget indgik placering af nyt klubhus overfor Hotel
Birkegaarden.
På landsplan var der nu 54 klubber med 28.000 medlemmer.
Der blev i 1987 indført, at alle, der havde været medlem i klubben i 10 år og opnået
pensionsalderen kun skulle betale halvt kontingent.
Damerne opnåede i første sæson i 1. division en 4. plads – tæt på bronze.
Spillerne var Karina Ørum, Christina Johannessen, Henriette Svane, Mette
Backhausen og Jeanett Streit ► Herrerne blev nr. 2 i 2. division. Spillerne var
Morten Stendorf, Jens Veje, Morten Backhausen, Johnny Streit, Flemming Jensen,
Lars Stendorf og Carsten Hager.
DM for Old Girls og Boys blev afviklet i Herning.
1988
På årets generalforsamling var det store emne bestyrelsens forslag om at hæve
indskuddet til kr. 800,00 – en forhøjelse på kr. 700. Forslaget blev godkendt af
forsamlingen.
Klubben havde i 1988 en tilgang af 140 medlemmer, medens 52 meldte sig ud af
klubben. Altså en nettotilgang af 88 medlemmer, hvorefter medlemstallet udgjorde
632 medlemmer – og man begyndte i bestyrelsen at overveje at begrænse
tilgangen.
Der opførtes nyt ”bagskur” med plads til 78 bags.
Christina Johannessen og Henriette Svane blev udtaget til landsholdet til en
landskamp i Belgien ► Klubbens herrehold rykkede op i 2. division.
1989
På en ekstraordinær generalforsamling vedtages en udvidelse af klubhuset.
Danbyg Totalentreprise har planer om et feriebyprojekt i Gullestrup og ønsker at
samarbejde med klubben vedr. etablering af en 36-hullers bane i tilknytning til
projektet. Kommunen støtter planerne, men efter nogle forhandlinger meddeler
klubben, at den ikke er interesseret i samarbejdet.
Klubbens 25 års jubilæum blev fejret 12.-13. august 1989. Lørdag med reception i
klubhuset med efterfølgende middag på Østergaards Hotel. Søndag blev spillet
jubilæumsmatch.
Klubbens medlemstal er nu over 800 og der indføres stop for tilgang af nye
medlemmer.
Peter Dangerfield opsagde sin stilling med virkning fra 1/1 1989 for at tiltræde et
job i Gilleleje Golf Klub. Som ny træner ansættes Neil P. Elston, der kom fra
tilsvarende job i Aarhus Golfklub.

35 personer, der stod på venteliste, blev optaget i klubben, hvorefter der igen blev
lukket for medlemstilgang.
Vinteren 1989-1990 tog nogle af vore medlemmer – bl.a. John Røjkjær og Poul
Steffensen - initiativ til undervisningsaftener i bridge. Det blev en stor succes, og i
november 1990 blev bridgeklubben ”Eagle” startet.
Klubbens damehold måtte desværre rykke ned i 2. division ► Morten Backhausen
blev udtaget til seniorlandsholdet.
1990
I 1990 vrimler det med planer om nye golfbaner i Midtjylland, bl.a. i Gullestrup,
Hammerum, Brande, Karup og Ikast. Som bekendt blev kun banerne i Brande og
Ikast en realitet. Ikast Golf Klubs første golfarrangement fandt sted på Herning Golf
Klubs drivingrange.
Klubben overtog driften af golfbaneanlægget den 1. maj 1990.
Øvebanen blev fra start anlagt som en 9 hullers par 3-bane, men blev hurtigt lagt
om til en 5 hullers øvebane. Dette fjernede en del af risikoen for at blive ramt af
vildtflyvende bolde.
Kommunen meddelte, at man skulle benytte arealet hvor daværende hul 16 og 17
befandt sig til nybyggeri. Aftalen blev, at kommunen ikke kunne råde over arealet
før nye huller var anlagt og spilleklar.
Neil P. Elston fratrådte efter eget ønske sit job som golftræner og afløstes af
Morten Stendorf, der tiltrådte 1. april 1991.
Morten Backhausen blev dansk seniormester efter omspil med Nicolai Pfeiffer fra
Rungsted ► Klubbens damehold avancerede efter kun 1 sæson i 2. division igen til
1. division ► Christina Johannessen og Morten Backhausen er fortsat på
landsholdet.
1991
Rejsegildet på udvidelsen af klubhuset fandt sted mandag den 4. februar og blev
officielt indviet den 1. april.
Pr. 22. april 1991 er optaget 32 nye medlemmer. På venteliste stod samtidig 123
personer, hvoraf 57 havde været på listen 0-6 måneder og 66 i 6-12 måneder.
Der blev plantet ekstra rododendron ved puttinggreen.
I højre greenbunker på hul 14 (nuværende hul 8) opsættes brøndrør beplantet med
bambus, hvilket efterfølgende gav anledning til megen diskussion. Bambussen
blev som bekendt senere fjernet.
1992
I april måned startes anlægsarbejdet vedrørende tre nye huller til erstatning af hul
16, 17 og 18, på hvis areal skal opføres A-Z samt boligblokkene Åparken.
Anlægsarbejdet omfatter nyt hul 13 (nuværende 4), nyt hul 15 (nuværende hul 7)
samt nyt hul 18 (nuværende shortgame bane). Endvidere forlænges hul 4
(nuværende hul 13) fra par 3-hul til par 4-hul) samt hul 14 (nuværende hul 5) fra
par 4 til par 5. De nye huller blev først taget i brug i 1994.

Tegning af den nye 18-huls bane, som den tog sig ud inden man besluttede at
”vende ”den, så hul 1 blev hul 10 osv.
Banearkitekt Leif Bækgaard foretager opmåling af banen, der viser at spil fra gul
tee medfører en gåtur på 9.276 meter. Regnestykket ser således ud:
Teested til green:
5.958 m
Green til teested:
2.475 m
10% tillæg
843 m
I alt at gå
9.276 m
Der kommer henvendelse fra Herning Kommune om klubbens syn på etablering af
evt. ny golfbane øst og nordøst for Herning Golf Klub. Klubben meddelte som
tidligere, at man fandt, at skulle der etableres ny bane i Herning, skulle det ikke
være en parkbane. Klubben så sig derudover ikke i stand til at samarbejde om
fælles maskinpark og fælles markedsføring med hensyn til at tiltrække greenfeegæster.
Beboerforeningen Golfparken anmoder om oprydning (udsigt fra vinduerne) og
ændret tidsskema for baneklipning (støj om morgenen). Såvel Herning Kommune
som Herning Golf Klub vurderer, at det ikke vil være muligt at overholde

støjkravene tæt ved Golfparken. Man besluttede derfor at vende banen, således at
de første 9 huller bliver de sidste. Hermed opnåede man, at den tidlige
morgenklipning starter længere væk fra Golfparken.
Klubben overtog de nyanlagte huller 1. september, hvilket i en kortere periode
medførte behov for ansættelse af en yderligere greenkeeper.
Der opsættes drikkevandshane på hul 4.
Morten Backhausen vinder EGAF mesterskabet
1993
Af økonomiske årsager blev de nye teesteder 10 cm lavere end oprindeligt
planlagt.
Man godkendte at juniorudvalget kunne indrette en ”juniorhytte” på 1. sal i
klubhuset.
21-årige Morten Backhausen bliver nr. 3 ved DM i hulspil og nr. 2 i DM i slagspil.
Samme Morten Backhausen bliver europamester søndag den 29. august 1993 ved
at vinde over den senere så kendte Lee Westwood på Dalmahoy banen i
Edinburgh. Morten lå efter de første 54 huller på en 16.-plads med 211 slag, men
satte på de sidste 18 huller banerekord med 65 = 7 slag under par. Han sluttede
hermed med en total på 276 slag – det samme som Lee Westwood. De to spillere
måtte derfor ud i omspil over 3 huller, hvor Morten kørte sejren hjem med cifrene
2-1. En uhyre fortjent sejr til Morten Backhausen, der nok er det medlem, der har
slidt mest på vore drivingrange siden han begyndte som 9-årig!
Morten blev ved hjemkomsten fejret i klubhuset, hvor han bl.a. fik overrakt 65 røde
roser = 1 for hvert slag i finalerunden.
Morten Backhausen udnævnes til Årets Fund af Politiken, DIF og Team Danmark.
Dagen blev i øvrigt en bekostelig affære for Ove Jensen, Mette Mode, idet han
lavede hole-in-one, hvilket de over 100 deltagere i sejrsfesten kunne nyde godt af!
1994
Den nye 18-huls bane tages i brug i foråret 1994
Morten Backhausen vinder Portugise Amateur Championship 1994 på Villamoura
Golf Club. ► Vinder samme år Norvegian Amateur Championship afviklet på Oslo
Golf Klub.
1995
Greens blev angrebet af sneskimmel og blev vertikalskåret.
1996
Johannes Folden Jensen laver som den første hole-in-one på ”Birdiehullet”, det
230 meter lange hul 6 (nuværende hul 7).
1997
Borgmester Helge Sander anmoder klubben om et møde til drøftelse af evt.
anlæggelse af ny golfbane. Finansieringen hertil skal ske ved salg af eksisterende
golfbane til boligbyggeri, og at køberen skal anlægge ny golfbane uden udgift for
klubben.
Klubben opførte huset ved runddellen ved hul 1.
Peter Johannessen tangerer Morten Backhausens banerekord på 66 slag.
1998
Klubbens gamle og udtjente Opel Kadett, der benyttes til boldopsamling på
drivingrange blev en mandag morgen fundet i søen på nuværende hul 9.
Gerningsmændene havde sat en golfkølle i klem på speederen og derefter hoppet
ud af bilen inden den trillede i søen. Der blev tilkaldt dykkere for at undersøge om

gerningsmanden skulle befinde sig i søen, hvad imidlertid ikke var tilfældet. Inden
bilen endte i søen var stort set alt på den blevet smadret.
176 senior-spillere over 50 år fra hele landet deltager i Veteran Games i Herning.
Klubbens årlige generalforsamling fik en så voldsom tilslutning at der ikke var plads
til alle på Hotel Eyde. Generalforsamlingen måtte udsættes og i stedet holdes i
Kongrescentret. Grunden til det store fremmøde var veteranklubbens forslag om at
tillade golfbiler på banen, hvilket bestyrelsen var modstander af. Forslaget blev i
øvrigt trukket tilbage på den nye generalforsamling.
På den ekstraordinære generalforsamling blev indført et årligt gebyr på 150 kr. for
træningsbolde.
1999
Administrationen i Herning Kommune er sat til at komme med et udspil, der skal
vise hvad kommunen kan tjene på at sælge de arealer golfbanen ligger på.
Formålet med evt. salg er angiveligt at dæmme op for et truende 50 mill. kr.
underskud i kommunens kasse.
Det gav i årene fremover stor usikkerhed om, hvorvidt klubben kunne regne med at
spille på de etablerede arealer.
2000
Grundet Fruehøjgårds nye byggeri nedlægges daværende hul 9 og green på hul
18 flyttes. Samtidig anlægges nuværende hul 6.
2002
Et byggefirma tilbyder at anlægge ny golfbane i Holing mod til gengæld at få
overdraget 150 byggegrunde beliggende nord for den påtænkte golfbane.
Klubben er ikke specielt interesseret i forslaget, bl.a. fordi der på området ligger en
stor svinefarm og fordi området er lige så fugtigt, som de arealer banen i forvejen
ligger på.
Klubben arbejder i stedet for planerne om at anlægge en bane syd for Lind ned
mod Rind kirke og nedsætter i samarbejde med kommunen en arbejdsgruppe til at
se nærmere på projektet.
Peter Meldgaard topper juniorranglisten og er på landsholdet.
2003
Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe til at arbejde videre med
planerne om etablering af ny golfbane. Første møde holdes 15. maj.
Peter Meldgaard vinder Junior Masters Invitational 2003 afviklet på Hulta Golfklubb
i Sverige. ► Bliver desuden vinder af Danish Boys International Championship
afviklet på Smørum Golf Center ► Cathrine Orloff Madsen overrasker ved junior
DM og bliver nr. 2. Såvel Peter Meldgaard som Cathrine Orloff Madsen er på
juniorlandsholdet.
2004
Klubben må konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt areal i Rind til at anlægge en
36 hullers bane. Derfor udarbejdes plan til anlæggelse af en bane i Jyndevad
Plantage. Skitsen udarbejdes af Birthe Mogensen, Holstebro, der på det tidspunkt
var ansat i Herning Kommune.
Store dele af banen stod under vand fra august måned.
I forbindelse med klubbens 40 års jubilæum udnævnes Børge Laustsen som
klubbens andet æresmedlem.
2005
Straks efter generalforsamlingen nedsættes ny arbejdsgruppe til at arbejde med
”projekt ny golfbane” og første møde holdes med borgmester og
kommunaldirektør. Det er nu klubben – og ikke som tidligere kommunen - der har
initiativpligt i forbindelse med oplæg og møder m.m.

Det besluttes at etablere nye søer ved hul 13/16 og 18.
Grundet portostigning besluttes, at KlubNyt fortsat skal udkomme 6 gange årligt –
men kun 1. og 6. udgave sendes fremover til medlemmerne. Øvrige udgaver kan
afhentes i sekretariatet og lægges derudover på hjemmesiden.
Kraftig storm i januar medfører, at ca. 200 træer på banen vælter.
Chefgreenkeeper Svens Knudsen opsiger sin stilling og som ny chefgreenkeeper
ansættes Max G. Hansen.
Mathias Thalund vinder Danish Boys International Championship 2005 i Smørum
Golf Center og bliver derudover nr. 2 i ynglingerækken ► Dame fusionsholdet
kæmper sig til oprykning til elitedivisionen ► Peter Meldgaard udtages til
herrelandsholdet, Mathias Thalund udtages til juniorlandsholdet og Cathrine Orloff
Madsen til damelandsholdet.
2006
Klubben afleverer tre forskellige forslag til placering af golfbaner i hhv. Jyndevad,
Rind og Holing. Forslagene er udarbejdet af Robert Trent Jones II og blev vel
modtaget på rådhuset. Imidlertid meddeler borgmesteren i et møde i august
måned, at kommunen ikke længere er interesseret i at disponere over golfklubbens
areal i overskuelig fremtid. Herved skrinlægges alle planer om etablering af ny
golfbane.
Jørgen Munk Poulsen ansættes som ny forretningsfører.
Karsten Paaske ansættes som ny chefgreenkeeper.
Der indføres tidsbestilling via Golfbox.
Elitepigerne vandt bronze i deres første år i elitedivisionen. Holdet bestod af
Cathrine Orloff Madsen, Michaele Dalsgaard, Maria Schultz samt Sara Monberg fra
Juelsminde. ► Under Scanplan Tour 21. juni sætter Fredrik Ohlsson, Sverige
banerekord med 67 slag.
2008
Kommunen foretager omlægning af Hammerum Bæk. Kommunen etablerer
ligeledes regnvandsbassin nord for hul 15, og det opgravede jord udlægges på hul
13 og 15 i august måned.
Der nedlægges kloakrør i højre side af hul 16, forbi kolonihaverne og i venstre side
af hul 11. Samtidig nedlægges den meget uhumske sø ved 11. green, og der
etableres ny og større sø mellem hul 1 og 11.
2009
Der anlægges nye greens på hul 1 og 11.
Steen Leth tiltræder jobbet som restauratør.
Der indgås samarbejde med Backspin & Selvværd, der med golf som
udviklingsværktøj har til formål at forbedre vanskeligt stillede børn og unges
selvværd, selvtillid og selvindsigt.
Cathrine Orloff Madsen vinder det Danske Mesterskab i slagspil, afviklet i Furesø
Golfklub. Mesterskabet hjemføres med 3 slag ned til nr. 2, Sara Monberg fra
Juelsminde. Cathrine annoncerede efterfølgende planer om i løbet af 2010 at blive
professionel.
Poul Steffensen bliver på den årlige generalforsamling udnævnt som klubbens
3.æresmedlem.
2010
En renovering samt tilbygning af klubhuset blev indviet til sæsonstart. Klubhuset
blev udvidet med 400 m², der gav pladsforbedringer for sekretariatet, proshoppen,
turneringskontoret, bagrum samt ikke mindst til køkken- klub- og
restaurationslokalerne. Ved ombygningen blev loftet i det oprindelige klubhus
fjernet.

Der blev foretaget en gennemgribende renovering og nyanlæg af veje og stier på
banen.
Agronom Asbjørn Nyholdt afleverede i september måned en tilstandsrapport med
forslag til, hvorledes vi på såvel kort som langt sigt vil kunne forbedre kvaliteten af
specielt fairways på banen.
Der blev etableret en længe ventet vaskeplads ved klubhuset.
På årets generalforsamling kunne formanden, Hans Bundgaard med glæde
konstatere, at forpagteren af restauranten var den samme person som året før!
Nemlig Steen Leth, der siden han overtog forpagtningen i 2009 har formået at
skabe liv i klubhus og restaurant.
Cathrine Orloff Madsen skifter amatørkarrieren ud med en professionel levevej den
1. november.
2011
I november 2011 udkom sidste nummer af klubbens medlemsblad "Klubnyt".
Bladet er udkommet mere eller mindre regelmæssigt siden klubbens start i 1964,
men vil nu blive erstattet af et nyt årsskrift, en ny og mere informativ hjemmeside
samt ikke mindst af et nyhedsbrev, der udsendes hver uge i sæsonen.
I september måned faldt der på 2 dage ca. 100 mm regn, hvilket bevirkede, at
både Hammerum Bæk og Herningsholm Å gik over deres bredder og banen
midlertidigt måtte lukkes. Fra den 6. september var dog 9 huller åbne.
Det blev besluttet, at der i 2012-2013 etableres ny green på hul 8.
Der blev opført 2 lynhytter på banen - ved gult teested på hul 4 samt til venstre for
green på hul 7.
Ulrik Rene Hansen færdiggør sin uddannelse som greenkeeper, hvilket betyder at
der i klubben nu er 3 uddannede greenkeepere.
2012
Der indgås aftale med Tange Sø Golfklub om gratis spilleret for de to klubbers
fuldtidsmedlemmer.
Der blev indført et 9-hullers medlemsskab for at imødekomme en række
medlemmer, der har problemer med at udnytte en 18-hullers runde.
Den nye hjemmeside blev lanceret i marts måned, hvor også klubbens første
årsskrift blev udsendt. I april måned lanceredes klubbens første nyhedsbrev.
Golfshoppen overtages af golfpro Jacob Nordestgaard fra Dejbjerg.
Klubbens 3. divisionshold gik ubesejret gennem danmarksturneringen, men tabte
desværre oprykningsspillet til Lübker Golf.
Klubben opgiver endeligt planerne om udvidelse af banen til 27 huller på arealet
øst for motorvejen.

