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Af Carsten Jensen,
formand for
Herning Golf Klub
At golf, der er en evig kilde til oplevelser,
bevægelse, glæde og socialt samvær, er
en sport for alle, er ikke noget nyt for
medlemmerne af Herning Golf Klub og
vi vil gøre alt for at sprede budskabet
til alle nye golfspillere, som kommer til
os i de kommende år.
Tiger Woods slog sit første golfslag som
toårig og Gary Player er i en alder af 83
år stadig i stand til ramme en golfbold
på ganske anstændig vis. Vores yngste
medlem er 6 år og vores ældste medlem
er i skrivende stund fyldt 89 og nærmer
sig hastigt sin 90 årsdag. Det viser hvor
bredt sporten favner og at man kan få
oplevelser og have glæde af sporten,
uanset hvilken alder man har.
Som nabo til Herning Centret, 5 min. fra
Herning centrum og tæt på motorvejene
omkring byen, har vi en unik beliggenhed. Her kan du møde naturen ”midt
i byen” og opleve dens mange forskellige dyr, der trives på og omkring banen.
Dyrene er meget fortrolige med vores
tilstedeværelse, hvilket giver gode muligheder for at betragte dem på tætteste

hold. Banen ligger i en kommunal park,
hvortil der er offentlig adgang. Alle er
velkomne til at vandre, løbe eller cykle
en tur gennem parken, blot man følger
de etablerede stier og veje og husker at
holde sig orienteret om, hvor golfspillerne befinder sig. En golfbold der kommer med mere end 100 km/t er ikke til
at spøge med.
En runde på banen er omkring 9 km. og
ca. 10.000 skridt og der bliver gået rigtig
mange runder i klubben i løbet af en
sæson. Det er med til at holde udøverne
friske og hjælper med til at holde alderdommens mange skavanker fra livet. I
Herning kan alle være med, da banen
er fair, uden bakker og skrånende fairways, ligesom der ingen blinde huller
er. Til gengæld er der vand i spil på alle
huller, så det, der umiddelbart ser ud
som blot ”a walk in the park,” hurtigt
viser sig at være noget, som man skal
koncentrere sig om.

Der er mange grunde til at
vælge at spille golf
Nogle ønsker at nyde nogle timer sammen med familie eller gode venner,
andre vægter det sundhedsmæssige
og endnu andre ønsker at blive bedre
til at beherske spillet. Nogle går efter
hele pakken og det kan jeg godt forstå,
da de forskellige elementer ikke udelukker hinanden.

for at træne dit golfsving, indspil eller
putting på vores fantastiske træningsområde med drivingrange, short game
område og par 3 bane. Hvis det ikke er
tilstrækkeligt, så står vores to kompetente trænere klar til at yde både første- og karriereforlængende hjælp. Er
du materialespiller, så må du i shoppen,
hvor der er mulighed for at erhverve den
nyeste mode eller det nye udstyr, som
helt sikkert vil bringe dit spil op til nye
uanede højder.
Det sociale samvær oplever man også
i cafeen, hvor man i hyggeligt selskab
nemt finder noget på menuen, der tiltaler ens smagsløg. Findes der noget bedre
end at sidde, måske endda ude på terrassen, og diskutere rundens højdepunkter
med medspillerne, mens man nyder et
godt måltid og en kølig forfriskning med
udsigt over fire af banens huller?
Med disse ord vil jeg lade dig bladre videre i årsskriftet, hvor du kan finde en
blanding af praktiske informationer og
gode historier om golfspil og livet i klubben. Søger du flere informationer, så kig
ind på vores hjemmeside eller tilmeld
dig vores nyhedsbrev.

Uanset om du er medlem,
gæst eller sponsor, så håber jeg,
at vi ses i klubben, hvor du er
hjertelig velkommen.

Hvis det handler om at få opkvalificeret
dit golfspil, så har du gode muligheder
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BESTYRELSE & ANSATTE

& UDVALGSFORMÆND

FORMAND:

TURNERINGSUDVALG:

NÆSTFORMAND:

BESTYRELSESMEDLEM:

SOLSIKKERNE:

ELITEUDVALG:

Carsten
Jensen

Carsten
Bach

Kaj
Bækgaard

Ole
Ørum-Petersen

Helle
Voetmann

Cathrine
Orloff Risum

Tlf. 22 30 92 26
ceejay@fibermail.dk
Spillet golf siden 1996
Hcp. 11

Tlf. 40 33 81 63
carstenbach@live.dk
Spillet golf siden 2004
Hcp. 22,3

Tlf. 29 48 07 42
kaj.baekgaard@
cgi.com
Spillet golf siden 2006
Hcp. 18,8

Tlf. 22 20 81 43
oleorum@
gmail.com
Spillet golf siden 1964
Hcp. 18,2

Tlf. 23 39 12 88
voetmann25@
outlook.com
Spillet golf siden 2006
Hcp. 14,4

Tlf. 2257 057
catmadsen@
gmail.com
Spillet golf siden 1997
Hcp. +2,2

BESTYRELSESMEDLEM:

BESTYRELSESMEDLEM:

BESTYRELSESMEDLEM:

TIRSDAGSDAMERNE:

RØDDER KOMITEEN:

BRIDGEKLUBBEN EAGLE:

Christian
Altrup

Lissi
Bank Lassen

Henrik
Stigel

Inge Rønnow
Sander

Niels
Skovgaard

Tove
Svenstrup

Tlf. 21 62 40 22
christianalstrup@
hotmail.com
Spillet golf siden 2005
Hcp. 11

Tlf. 20 43 32 29
lissibanklassen@
gmail.com
Spillet golf siden 1994
Hcp. 10,9

Tlf. 22 82 36 30
henrik@stigel.eu
Spillet golf siden 2009
Hcp. 17,7

Tlf. 28 81 47 43
ingeroenowsander@
hotmail.com
Spillet golf siden 2012
Hcp. 10

Tlf. 42 45 04 68
nielssko@
gmail.com
Spillet golf siden 1982
Hcp. 13,1

Tlf. 21 75 05 40
tovesvenstrup@
outlook.dk
Spillet golf siden 2006
Hcp. 23,5

BESTYRELSESMEDLEM:

BESTYRELSESSUPPLEANT:

BESTYRELSESSUPPLEANT:

ONSDAGSHERRERNE:

BANEUDVALG:

BANEKONTROLUDVALG:

Carina
Jonsson

Michael
G. Handberg

Ole
Ørum-Petersen

Jens-Ole
Bondrop

Carsten
Bach

Henrik
Frandsen

Tlf. 50 44 66 20
carinajon@
gmail.dk
Spillet golf siden 2014
Hcp. 14,4

Tlf. 22 66 19 98
mh@modulex.dk
Spillet golf siden 1997
Hcp. 13,8

Tlf. 22 20 81 43
oleorum@gmail.com
Spillet golf siden 1964
Hcp. 18,2

Tlf. 21 66 69 04
jo.bondrop@
godmail.dk
Spillet golf siden 2007
Hcp. 10,7

Tlf. 40 33 81 63
carstenbach@live.dk
Spillet golf siden 2004
Hcp. 22,3

Tlf. 72 42 24 24
henrikfrandsen@
energimail.dk
Spillet golf siden 2015
Hcp. 34,7

GOLFMANAGER:

KLUBSEKRETÆR:

CHEFGREENKEEPER:

SENIORDAMER:

KANINUDVALG:

JUNIORUDVALG:

Bo
West Møller

Kirsten Irene
Veje Holdgaard

Jarl Tranekær
Jørgensen

Mette
Christensen

Henrik
Stigel

Anja Dalsgaard
Ryssel

Tlf. 40 42 24 22
bwm@
herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 2002
Hcp. 20,3

Tlf. 97 21 00 33
info@
herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 2002
Hcp. 25

Tlf. 51 30 07 28
greenkeeper@
herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 2013
Hcp. 20,1

Tlf. 23 73 71 35
mettec1703t@
gmail.com
Spillet golf siden 2004
Hcp. 25,6

Tlf. 22 82 36 30
henrik@stigel.eu
Spillet golf siden 2009
Hcp. 17,7

Tlf. 27 21 76 07
anjadalsgaardryssel@
gmail.com
Spillet golf siden 2017
Hcp. 54

SPORTSCHEF/PRO:

PRO ASSISTENT:

SENIORHERRER:

BEGYNDERUDVALG:

Mads
Riis Pedersen

Nicolas
Bay Jensen

Svend Aage
Frahm

Michael
G. Handberg

Tlf. 20 73 83 22
mads.@riis.mail.dk
Spillet golf siden 1978
Hcp.1,5

Tlf. 28 70 73 73
nicolasbay@live.dk
Spillet golf siden 2002
Hcp. 0,4

Tlf. 21 44 70 37
alsafrahm@
energimail.dk
Spillet golf siden 1993
Hcp. 21

Tlf. 22 66 18 98
mh@modulex.dk
Spillet golf siden 1997
Hcp. 13,8
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HERNING
ER EN UNIK
GOLFOPLEVELSE
En unik golfoplevelse på Danmarks
måske smukkeste parkbane
Centralt placeret midt i byen finder du
Herning Golf Klub. Parkbanen ligger
midt i Golfparken, som et naturskønt
område med træer, søer og et rigt dyreliv. Her er det muligt at gå en tur
og nyde omgivelserne. I Herning Golf
Klub er det muligt at få en unik golfoplevelse på en flot Parkbane, med
mulighed for træning ved vort stærke
trænerteam, indkøb i Golfshoppen og
en god middag og lidt koldt at drikke i
Golfrestauranten.

Parkbanen er en velholdt
18-hullers bane, par 72
Banen er flad og derfor nem at gå, men
udfordringerne er mange. Der er søer
og åer, der skal undgås, og skov der
skal spilles ud af, hvis man kommer på
afveje. Vi tilbyder leje af buggies eller
scootere til attraktive priser, så alle kan
komme rundt på banen uden problemer.

Handicapvenlig
Både på banen og i klubhus findes der
handicaptoiletter og det er muligt at
låne en scooter, hvis man har et handicap der gør det svært at komme rundt
på banen.

Kortbanen
Alle har mulighed for at prøve at spille
golf på Herning Golf Klubs 5-hullers
Pay & Play bane. Kortbanen byder på
sjove udfordringer for såvel nybegyndere som let øvede. Det koster kun kr.
75,- at spille på Kortbanen. Prisen er for
hele dagen og dækker også ubegrænset
brug af driving range.

Gode relationer
Herning Golf Klub er kendt for det gode
sociale liv og evnen til at skabe gode
relationer. Det er derfor ikke kun golfspillet vi har fokus på, men også mennesket der kommer forbi. Vi glæder os
til at byde dig velkommen.
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PRAGTFULD PARKBANE
GODE TRÆNINGSFACILITETER
DEJLIGE KLUBHUSFACILITETER
INDBYDENDE GOLFRESTAURANT
FLOT PRO-SHOP

– og vi glæder os til at give dig en smuk golfoplevelse!

HERNING GOLF KLUB TILBYDER SINE
MEDLEMMER OG SINE GÆSTER
Træning

Deltagelse i turneringer

•
•
•
•
•
•

• Kanin/torsdagsturneringer *)
• Klubturneringer **)
• Regionsgolf *)

2 PGA proer
1 gratis træningslektion *)
Gratis + 37 træning
Adgang til billig træning
Adgang til træningsarealer
Adgang til par 3 banen

Træningsfaciliteter
•
•
•
•
•

Indspilsgreen
Puttebane
Short Game areal
Drivingrange
Indendørs golfcenter

Medlemmets gæster

Unik bymæssig beliggenhed
• 500 meter fra motorvej
• 1500 meter fra centrum

Frivilligheden
Som frivillig i klubben inviteres
man til arrangementer hos Blue
Fox, FC Midtjylland, Herning-Ikast
Håndbold, HC Midtjylland samt
den Jyske Sangskole

•	Hvert medlem får 1 gratis
gæste-greenfee *)
•	Medlem kan tage gæst med
til kr. 200,- *)

Klubhusfaciliteter

Frit spil *)

Golfshop

• På Tange Sø Golf klubs bane
•	Mulighed for tilkøb af frit spil
på 7 ekstra baner, kr. 800,•	Mulighed for tilkøb af fritspil
på Ikast Tullamore Golf Clubs
baner, kr. 1.000,•	Mulighed for at spille til attraktiv pris hos samarbejdsklubber

Velassorteret shop forpagtet
af GolfExperten

• Restaurant og klublokale
• Terrasse med udsyn over banen
• Omklædning og bad

Åbningstilbud nye
fuldtidsmedlemmer
Indskud, kontingent og boldabonnement. Kun kr. 6.325,(Normalpris 9.500)

Seniordamer
Seniorherrer
Tirsdagsdamer
Onsdagsherrer
Solsikker
Rødder
Eagle bridgeklub

Det kræver fuldtidsmedlemskab,
at få adgang til samtlige nævnte fordele.
*) Ikke for flexmedlemmer **) Flexmedlemmer kan deltage i 2 turneringer årligt.

Herning Golf Klub er den 15. ældste
golfklub i Danmark. Vi fylder 55 år i
maj måned, og parkbanen er en smuk
”dame” i sin allerbedste alder – mild,
udfordrende, imødekommende, men
afvisende når man bliver for kæk,
smuk, velproportioneret og tilgivende,
men hele tiden lokkende – og med søer
og vandløb på næsten alle huller.

Se på side 66 hvilke klubber vi har aftaler med. Spiller du med et medlem
af HGK, er greenfee prisen kun kr. 200,-

Golfklubben er centralt placeret med
kort afstand til byens centrum og tæt
på motorvej og butikscentre samt flere
hoteller. En placering vi er glade for, og
som er med til at sikre et godt socialt
miljø og gode oplevelser for både gæster og medlemmer.

Husk at sætte scorekortets bagtag på
din bag. Hul 1 ligger tæt på klubhuset
– følg blot skiltene. Vi starter med 7 og
8 minutters intervaller, og henstiller til
at man ikke starter før ens starttid. Det
er med til at sikre et godt flow på banen og til en bedre golfoplevelse.

Greenfee og rabatmuligheder

Vand og toilet

En runde på en hverdag koster kr. 350,og i weekenden kr. 400,-. Er man heldig
at spille i en klub, vi har greenfee aftale med, kan den selvfølgelig bruges.

Der er drikkevand ved klubhuset og
du finder også drikkevand ved hul 4 og
ved hul 13/16. Toilet finder du i klubhuset og på banen er der toilet på stien
mellem teestederne hul 4 og teestederne hul 17.

Vores greenfee automat.

Når du kommer til klubhuset tjekker
du ind i greenfeerummet, hvor vores
greenfeeautomat står. Følg anvisningerne på automaten eller få hjælp fra
personalet.

Banekontrol- og service
Du kan være heldig at møde vores
flinke banekontrol- og servicepersonale, der ofte kører rundt på banen og
sikrer, at der er et godt flow og samtidig servicerer med salg af øl og vand
samt chokolade og kaffe.

GREENFEE PARKBANEN
Inkl. frie træningsbolde og baneguide
Greenfee hverdage

kr.

350,-

Greenfee weekend-/helligd.

kr.

400,-

Greenfee samarbejdsklubber kr.

200,-

Greenfee iflg. med medlem

kr.

200,-

Junior alle dage

kr.

0,-

kr.

75,-

Ved betaling af greenfee

kr.

0,-

Drivingrange alene

kr.

50,-

1/2 sæt jern

kr.

50,-

Trolley

kr.

30,-

Scooter

kr.

100,-

10-turs kort scooter

kr.

750,-

Buggy

kr.

250,-

10-turs kort buggy

kr.

1.800,-

GREENFEE PAR 3 BANEN
Alle dage

DRIVINGRANGE

LEJE AF UDSTYR/KØRETØJ

Herning Golf Café

Deltagelse i klubber-i-klubben *)
•
•
•
•
•
•
•

VI ELSKER AT HAVE GÆSTER

Vil du
være en del af
Herning Golf Klub?
Ring til Golfmanager
Bo West Møller,
Tlf. 40 422 422
bwm@herning
golfklub.dk

Efter endt runde kan vi anbefale et besøg i Herning Golf Café, hvor der serveres et bredt udvalg af god mad, fra den
kendte Golfburger til dagens ret. Serveret sammen med et godt glas øl eller vin
og måske en god plads på vores terrasse
hvis vejret tillader det, kan du ikke få en
bedre afslutning på din golfrunde.

Bo West Møller - Golfmanager
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ÅBNINGSTIDER
Alle hverdage kl. 10 – 14.
Vi kan kontaktes på telefon 97 21 00
33 og 40 422 422. Vi kan naturligvis
også altid kontaktes på info@herninggolfklub.dk, og vi vil besvare din mail
så hurtigt som muligt.

BAGSKABE
Herning Golf Klub råder over et antal
bagskabe, som udlejes til medlemmer.
Der er 3 forskellige typer:
•• 60 cm til kr. 500,- pr. år.
•• 80 cm til kr. 700,- pr. år.
•• 80 cm med el stik til kr. 800,- pr. år.
Bagrum og kælder låses kl. 23 hver aften og
åbnes hver morgen af det første medlem,
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TRÆNING
Herning Golf Klub ønsker at tilbyde
sine medlemmer unikke og prisrigtige
træningsmuligheder. Der er derfor udarbejdet en række træningstilbud til
attraktive priser; det kan være individuelt, som par eller i hold.
Alle fuldtidsmedlemmer får 1 gratis
træningslektion, der er personlig og
gælder det år den modtages.

KLUB +37
+37 træning er for alle medlemmer,
nye som gamle, der har handicap 37
eller højere. Idéen er at man mødes til
en fælles træning 1 – 2 gange ugentligt.

HJERTESTARTER
Der findes en hjertestarter ved klubhusets hovedindgang samt ved toilet ude
på banen tæt ved teested hul 4 og 17.

Andre medlemskaber med
visse begrænsninger

DGU kort

Prisen for at leje en scooter er:
•• kr. 100,- for 18 huller
•• kr. 750,- for et 10 turs kort

Kan deltage i klubbens turneringer

Prisen for at leje en bil er:
•• kr. 250,- for 18 huller
•• kr. 1.800,- for et 10 turs kort

Kan deltage i klubber-i-klubben

Klubbens sekretariat fungerer som omdrejningspunkt for mange af klubbens
aktiviteter, med daglig kontakt til medlemmer, greenfee gæster, leverandører
og sponsorer.

Fuldtidsmedlemmer senior 5.650 150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuldtidsmedlem senior 80+ 2.850 150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Firmamedlem

8.200 150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hverdagsmedlem 18 huller 4.400 150

Kan tage gæst med u/b

Kirsten Holdgaard
Klubsekretær
info@
herninggolfklub.dk
97 21 00 33

Disse ovenstående medlemskaber
giver også nogle ekstra fordele:
•	Frit spil på Tange Sø Golfklubs
flotte anlæg
•	Mulighed for køb af Firkløverkort,
der giver frit spil i Birkemose Golfklub, Dejbjerg Golf Klub, Kellers
Park Golfklub, Jelling Golfklub, Give
Golfklub, Brande Golfklub samt
Åskov Golfklub.
•	Mulighed for at gøre brug af greenfee aftaler med rabat i en række
klubber.
•	Deltage i klub i klub

Kan tage gæst med til greenfee kr. 200,-

Bo West Møller
Golfmanager
bwm@
herninggolfklub.dk
40 422 422

Alle personer over 18 år, som er medlem
af en anerkendt golfklub og i besiddelse
af kørekort, kan leje en af Herning Golf
Klubs golfbiler og golfscootere.
Vi har 3 golfbiler og 3 golfscootere, som
vi lejer ud til medlemmer og gæster. Udlejningen foregår på kontoret eller i Pro
shoppen. Prisen for at leje en golfbil/
scooter er:

•• Gyldigt medlemsbevis/greenfeebillet
skal bæres synligt ved spil på banen.
•• Anvisninger givet af Baneservice
SKAL følges.
•• Tidsbestilling SKAL respekteres.
•• Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
•• Det er spillerens pligt at udvise den
fornødne omsorg for banen:
•• Lægge turf på plads
•• Rette nedslagsmærker op
•• Rive i bunkers
•• Max. spilletid for en ”4 bold” er 4
timer og 6 minutter. Vær klar til at
slå, når det er din tur, og vink hurtigere bolde igennem.
•• Der spilles i ”4 bold” tempo lørdage,
søndage og helligdage.
•• Det er ikke tilladt at starte på hul
10, hvis det kan være til gene for
spillere, der er på eller kommer fra
hul 9.
•• Spillere, der starter på hul 10, har
ingen rettigheder.
•• Hunde må gerne medtages på banen, men de SKAL være i snor. Det
gælder naturligvis på hele banen.
Overtrædelse af Herning Golf Klub´s ordensregler vil blive påtalt og indberettet
til amatør- og ordensudvalget.

Får 2 x greenfee til gæst

LEJE AF GOLFBILER / SCOOTERE

ORDENSREGLER

De fleste medlemskategorier
betaler et boldabonnement, som giver
ret til frit brug af træningsbolde på drivingrange.
Alle medlemskategorier
(undtagen micro, junior,
ungsenior og fleks) betaler,
sammen med kontingent,
et indskud ved indmeldelse i Herning Golf Klub.

Får gratis træningslektion

der har brug for sin bag. Nøgle til bagrum
kan købes i sekretariatet for kr. 40,-.
Vi har også skoskabe i både kælder, dameomklædning og herreomklædning til
kr. 100,- pr år.

Kan købe Firkløverkort kr. 800,-

6.325,-

• Senior fuldtidsmedlemmer
• Senior 80+ medlemskab
•	Firma medlemskab, som giver ret til
at tage en gæst med på Parkbanen
lige så ofte, som man har behov for
• Studie medlem. 25 – 30 år
• Ungsenior medlem. 19 - 25 år
• Junior medlem. 12 - 18 år
• Micro medlem. 6 – 11 år

Frit spil Tange Sø Golfklub

Indskud, kontingent,
boldabonnement

Ved Hole-in-one i Herning Golf Klub
henvender du dig i Herning Golf restaurant, hvor en flaske whisky fra
Excellent Vine vil blive udleveret. Det
forventes, at du skænker et glas til alle
i caféen og at de ønsker dig behørigt
tillykke med det flotte slag.

Træningsfaciliteter

TILBUD
FULDTIDSMEDLEM 2019

Nedenstående medlemskaber giver
rettigheder til spil på Parkbanen alle
dage samt brug af klubbens kortbane
og træningsfaciliteter. Det kræver dog,
at man har opnået banetilladelse og
fået sit DGU-kort, som udstedes af
Dansk Golf Union, og viser at man er
spilleberettiget til at spille på golfbaner i Danmark og udlandet.

Kortbanen

Ved Hole-in-one skal scorekortet og
bolden indleveres til sekretariatet,
som sørger for offentliggørelse i klubregi samt til Dansk Golf Union.

Fuld spilleret og ekstra fordele

Nye medlemmer får et introtilbud og tidligere medlemmer,
der kommer retur til klubben,
skal ikke igen betale indskud.

kan ikke gøre brug af klubbens
faciliteter i weekend og på helligdage.
•	Senior 9-huls hverdagsmedlemmer
må spille én daglig 9-huls runde.
•	Fleks medlem, er et tilbud om at
blive medlem i Herning Golf Klub
på attraktive vilkår og uden at betale indmeldelsesgebyr, men også
med begrænsninger i forhold til et
fuldtids medlemskab. De 3 første
runder er gratis, men derefter
betales fuld greenfee ved spil på
Parkbanen. Fleks medlemskabet
giver spilleret til baner i
alle andre golfklubber, dog uden
at man kan
benytte
greenfee-aftaler med rabat.

Parkbanen

HOLE-IN-ONE

Herning Golf Klub har et medlemskab
til alle – det er vigtigt for os at der er
plads til både ung og gammel, bredde
og elite og derfor er der forskellige
muligheder.

Boldabbonnement

Her vil man få forskellige træningsøvelser og råd til hvordan man kommer videre med sit golfspil og måske
et lavere handicap. Samtidig har man
mulighed for at møde andre golfspillere og aftale fælles træning og spil.
+ 37 træning er gratis og tilmelding er
ikke nødvendig.

MEDLEMSKABER MED FORSKELLIGE
MULIGHEDER OG RETTIGHEDER

Pris

SEKRETARIATET INFORMERER

x

x

x

x

x

x

x

x

1)

flex

Herning Golf Klub tilbyder også en
række andre medlemskaber, som
er tilpasset både aldersmæssige
ønsker og spillere med behov for et
medlemskab af mindre omfang. Det
giver naturligvis nogle begrænsninger
i forhold til et fuldtids medlemskab,
men der er en god mulighed for –
på trods af evt. aldersbetingede og
tidsmæssige udfordringer – at være/
blive medlem i Herning Golf Klub på
attraktive vilkår og uden at betale
indmeldelsesgebyr. Nedenstående
medlemsformer kan IKKE gøre brug
af Frit spil i Tange, af Firkløver samt af
øvrige greenfee-aftaler.

Hverdagsmedlem 9 huller

2.850 150

x

x

x

x

x

x

x

1)

flex

Studiemedlem 26 - 30 år

2.850 150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ungsenior medlem 25-30 år 2.850 150

x

x

x

x

x

x

x

Junior medlem 12 - 18 år

x

x

x

•	Senior 18-huls hverdagsmedlemmer. Har næsten samme rettigheder som fuldtidsmedlemmer, MEN

Indskud

1.200 150

Junior medlem 12 - 18 år
u/banetilladelse

600

0

x

x

Micro medlem 6 - 11 år

600

0

x

x

x

x

2)

x

x

2)

x

Fleksmedlem

2.000 150

x

x

x

x

Langdistance medlem

2.850

x

x

x

x

Prøvemedlem

1.200

x

x

Kortbane medlem

1.000

x

x

Passiv medlem

1) Mod betaling af greenfee.

1)
x

flex

1)

600
3.500

Nye medlemmer får introtilbud - medlemmer der kommer
retur skal ikke igen betale indskud

2) Fri træning for junior og micro.
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Af Nicolas Bay

2019 kommer til at være endnu et spændende år på ju-

GO’ SÆSON 2019
TIL ALLE JUNIORER
OG FORÆLDRE!

niorsiden. Vi vil bygge videre på sidste års juniortræning og
forbedre der, hvor vi kan se vi har mangler, men også hvor
vi har haft succes. Det bliver igen en aldersrelateret træning
med udgangspunkt i formel (teknisk) og funktionel (spil relateret) træning, som betyder at vi vil kombinere læring, leg
og det sociale for at gøre træningen så sjov og lærerig som
overhovedet muligt.
Der vil være flere muligheder for forståelse for, hvad der
skal til for at blive bedre til golf, men selvfølgelig stadig på
baggrund af det, som vi er rigtig gode til i Herning Golf Klub;
vores sociale sammenhold på tværs af alle aldre.
ALDER

PIGER

DRENGE

IALT

6 - 9 år

7

2

9

10 - 13 år

9

13

22

14 - 18 år

10

18

28

I alt

26

33

59

Da Nicolas fortsat skal til Dejbjerg Golfklub 2 dage om ugen,
vil træningstider og træner være det samme som 2018. Rita
kommer derfor til at hjælpe med træningen om torsdagen,
hvor vi også regner med at få hjælp fra et par frivillige, som
har tilbudt deres hjælp i løbet af sæsonen. Herudover skal
vi også tænke på alle de dejlige forældre og bedsteforældre,
der har lyst til at hjælpe til træningerne.
Vi gentager Made in Denmark udflugt i 2019, i år går turen
tilbage til norden, op til Himmerland allerede i maj måned.
Juniorlejr 2019 bliver også en stor ting igen i år, hvor vi håber
på ligeså stor opbakning fra de unge, som ved lejren i 2018.
Fredagsmatcher vil foregå lidt anderledes i den kommende
sæson idet vi ændrer konceptet til månedlige samlinger.
Datoer der allerede kan sættes i kalenderen i 2019:
• Junioropstart 6. april
• Juniorlejr – dato følger i april
• Made in Denmark – lørdag 25. maj

Gratis juniorgreenfee ved spil på andre baner
Siden 2003 har det været muligt for danske juniorer at spille
gratis på danske golfbaner. Der skelnes mellem to forskellige aftaler. 1: Gratis greenfee for juniorerne eller 2: én fuldt
betalende voksen sammen med maksimum tre juniorer, i
daglig tale også kaldet ”3-for-1”.
I Herning Golf Klub har vi valgt model 1 med gratis greenfee
for juniorer, men tjek selv hvilken ordning, den klub du besøger, "kører med".
Det er 100% op til den enkelte klub, selv at bestemme om
de evt. vil give rabat til den betalende voksne spiller, afhængigt af om klubben er tilsluttet rabataftaler. Det betyder at
udgangspunktet er, at der skal betales fuld greenfee for den
voksne – og dette ikke er i form af greenfeebilletter, div. rabatordninger m.v.
DGU anbefaler, at man ringer i forvejen og aftaler med den
klub man besøger. Nogle klubber kræver at der SKAL ringes
i forvejen, når man ønsker at benytte 3-for-1-aftalen. Der
kan forekomme tidspunkter på ugens dage, hvor der er begrænsninger fra klubbens side, som skal respekteres. Endvidere skal DGU kort altid medbringes ved spil på andre baner.
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PRAGTFULD JUNIOR UDFLUGT
TIL MADE IN DENMARK
Af Nicolas Bay
I sæsonen 2018 drog juniorstaben traditionen tro afsted til Made in Denmark Europa Tour, men denne gang
skulle turen ”kun” gå til Silkeborg, hvilket kun blev taget imod positivt af alle,
da køreturen blev væsentligt kortere.
Dagen startede med samling ved indgangen, så alle kunne få deres entré
billet af Nicolas. Herefter gik turen i
højt humør videre ind mod banen, alt
imens der blev givet diverse informationer omkring mødested, hvis vi skulle
blive væk fra hinanden samt hvad planen var for resten af dagen.
Vi nåede først frem til teltbyen, hvilket
er hele turens højdepunkt idet alle juniorerne går fra bod til bod og ”plyndrer” dem for reklamemerchandise og
slik. Så er vi ligesom i gang, reklamerygsækkene blev fyldt med alle mulige
sjove logo ting – og så var vi ellers klar
til at se golf.

Vi studerede gode sving
Vi gik forbi 1. tee og forbi 18. green videre til 10. tee for at se, om vi kunne
finde en dansker. Her var vi så heldige,
at det lige præcis passede med at Sø-

ren Kjeldsen skulle starte ud på 1. tee,
hvilket vi fik set og klappet af inden vi
spadserede videre mod drivingrange.
Her brugte vi noget tid på at studere de
mange gode sving, indtil vi kunne begynde at mærke en rumlen i maven. I
teltbyen valgte vi at finde et bord, hvor
vi kunne sidde samlet og så ellers få
hentet og indtaget noget frokost – inden turen igen gik ud på banen for at
følge spillerne.
Efter frokosten delte vi gruppen op
efter hvad juniorerne havde lyst til.
Nogle brugte tiden på alle konkurren-

cerne i teltbyen, nogle ville ud og se
”Silkeborg Hill” på hul 12 og andre ville
ud og følge nogle bestemte favoritter
blandt spillere.

Vi mødte Matt Wallace
Det var en stor oplevelse at være så tæt
på mange af verdensstjernerne og vi
fik en helt speciel god oplevelse, da vi
mødte ham, der senere skulle vise sig
at blive vinderen af turneringen, Matt
Wallace, som helt uden stjernenykker
godt lige gad at blive fotograferet sammen med nogle håbefulde juniorer. Vi
er sikre på, at vi gav ham den ekstra
magi, der gjorde ham til vinder.
Dagen gik hurtigt og eftersom vi nærmede os en afslutning på dagen og
benene var ved at være godt trætte,
aftalte vi et mødetidspunkt i teltbyen,
hvor det også blev til en afslutningsis
inden turen gik hjemover mod Herning.
En ting er sikkert, Made in Denmark i
Silkeborg var mindst lige så sjovt som
i Himmerland året før! Vi glæder os allerede til 2019-turen, hvor vi igen skal
tilbage til Himmerland.
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Du skal ikke finde dig i skader
og langsommelig restitution!
- og slet ikke i golfsæsonen!
Vakuumterapi styrker kredsløbet,
reducerer skader og hjælper til hurtigere restitution. Besøg vores hjemmeside og læs mere og se de mange
overbevisende resultater fra begejstrede brugere - fra både professionelle sportsfolk og fra “helt almindelige” kvinder og mænd i alle aldre.

Dårligt blodomløb
Muskelsmerter
Ødemer
Diabetes
Sårheling HER GØR
VAKUUM
Cellulitis
GODT
Åreknuder
Trætte ben
Hævede fødder
Karsprængninger
Sportsskader

!

GØDSTRUPVEJ 60 - HERNING - 7025 2335 - WITTCLINIC.DK

Rådgivning
skræddersyet til dig
Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i dig som kunde, dit liv og dine ønsker.
Måske er det derfor, vores privatkunder er de mest tilfredse for 7. år i træk?
Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig.

EPSI måler tilfredsheden blandt bankkunder ud
fra en uvildig og forskningsbaseret metode

Østergade 2 / 7400 Herning / tlf. 4456 2600
herningcity@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/herningcity

Herning Golf Klubs ældste
medlem elsker torsdagsklubben og klublivet
Af Frits Nielsen

Han kommer i god tid, Carl Møller.
Det er tidlig torsdag formiddag, og den
første dag i november viser sig fra sin
bedste side. Klar himmel og en sol der
allerede midt på formiddagen varmer
lidt, og det er, som det altid er om torsdagen, seniorherrernes dag i Herning
Golf Klub.
Jeg har aftalt at være med i en firebold med blandt andet klubbens ældste medlem, Carl Møller, født i marts
1929.
– Skal du over og varme op, spørger jeg.
– Neeej, jeg kan vel ikke blive bedre.
Jeg putter som regel lidt, før jeg går
ud, lyder det fra Carl Møller, som allerede på 1ste hul (hul 10) advarer vi
andre om, at putteren i dag måske er
varmere end det gode vejr.

– Arbejdet tog jo al tid. Man kunne jo
ikke sådan forlade sit arbejde for at
spille golf, siger Carl Møller, der først
som 70-årig afhændede sit tømrer- og
snedkerfirma C. Møller i Hammerum.
Men han er fortsat glad for fruens valg
af golf for 25 år siden.
– Det var et rigtig godt valg, at gå i
gang med sammen. Vi spillede kaninmatcher. Det var en skøn tid, siger han
og slår fast, at selvom fru Erna desværre ikke mere kan spille, så elsker
han at komme i Herning Golfklub.
– Det er fantastisk, at komme herud.
Man bliver så godt modtaget, og møder
så mange dejlige og positive mennesker. Får en frisk bemærkning allerede
i sekretariatet, når man her om torsda-

gen henter sit scorekort, og så går vi jo
lidt til hinanden på banen. Og bagefter er der tid til at sidde og snakke om
spillet. Jo, det er fantastik. Alle er så
hjælpsomme og søde i klubben.
– Jeg er så taknemmelig over, at kunne
være med. Det er jo livgivende at være
med i sådan en klub, og efter hver
torsdag glæder jeg mig allerede til næste torsdag, lyder det fra Carl Møller.
Den ugentlige golfdag er tilmed blevet
doblet op.
– Nu spiller jeg også om tirsdagen. Det
er ikke til at undvære. Ja, det holder
mig nærmest i live, at jeg skal herud,
konstaterer en frisk 90-årige med et
smil på læben.

Han går i hvert fald derfra med et flot
par og fire point på kontoen.
90 år og still going strong. Godt nok
med lidt fire-hjulet hjælp.
– Jeg fik den for fire-fem år siden.
Knæet kunne ikke mere, forklarer Carl
Møller, mens han problemfrit bugserer
sin scooter rundt på fairway.
For det er mest fairway, Carl Møller
bruger. Slagene er måske ikke så lange,
men til gengæld er adressen lige frem.
– Man skal kende sine begrænsninger.
Som så meget andet her i livet, lyder
spillefilosofien med smil på læben fra
en mand med 90 års livserfaring.

På scorekortet står der
handicap 33,9

90-ÅRIG

DET ER SÅ
LIVGIVENDE
AT KOMME
PÅ GOLFBANEN

– To slag på hvert hul. Det er til at
finde ud af, griner han, og fortæller, at
han engang var nede omkring de 24.
– Men det blev for svært. Nogen gange
kan jeg spille til de 36 point, men det
er sjældent, lyder det beskedent fra
Carl Møller, mens et par af dagens øvrige spillere i bolden kigger op.
– Nåå, det er da ikke værre, end at du
ret tit tager en flaske vin med hjem,
konstaterer de tørt i munden på hinanden.

Golfen var et godt valg
Carl Møller begyndte sin golfkarriere
sent. Det er 25 år siden, fru Erna fik
ham med på et begynderhold.
– Ja, hun mente, vi skulle finde noget
at gå til sammen, nu når jeg fik mere
tid. Så det blev golf, fortæller Carl Møller, som ikke tidligere havde tid til den
slags fritidssysler.
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Det frivillige arbejde er af uvurderlig betydning
for banen og for det sociale liv i klubben

140 FRIVILLIGE
GI’R ET NAP MED
Af Frits Nielsen

I Herning Golf Klub laver ca. 140 medlemmer af klubben frivilligt arbejde
ved siden af at spille golf.
– En uvurderlig styrke, der er meget
vigtig, for at en klub som Herning Golf
Klub kan fungere, fastslår Golfmanager
Bo West Møller.
Og det drejer sig om alskens opgaver
fra såkaldte ”laug” til banekontrol og
udsmykning.
– I 2018 var det især vores bunkerlaug
og vores stilaug, der hjalp med at vedligeholde bunkers og stier. Det er et stort
arbejde, der fortsætter i 2019, fortæller
Bo West Møller.
Han fortæller videre, at i løbet af vinteren har sølauget arbejdet intenst
med at rense søer og åer, hvor kanterne
trimmes så det hele kommer til at stå
flot ved sæsonstart.
– Derudover har vi et malerlaug, som
står foran en stor opgave i 2019, hvor
lynskure, drivingrange, ronddel m.m.,
alle skal have en gang grøn umbra.
En tør sommer har fået træværket til
at skrige efter maling, konstaterer Bo
West Møller, som på klubbens vegne er
dybt taknemmelig for de mange hjælpende hænder.

– Jeg må blot sige tak til de mange,
der træder til, når vi skal vedligeholde
klubhus, andre faciliteter og banen, lyder det fra golfmanageren, som sidder
klar ved telefonen, hvis nogen skulle
være interesseret i at hjælpe til. Det er
Bo West Møller på telefon 40 42 24 22.

Klubbens forskellige udvalg
Udover de forskellige arbejdslaug, drives klubben af en række udvalg.
•	Banekontrol- og serviceudvalg sikrer,
at der er et godt flow på banen, og de
tager godt imod gæster og samtidig
servicerer med lidt forplejning på
banen.

•	
Juniorudvalget sikrer de sociale
rammer for vores mange juniorer i
samarbejde med trænerne. En vigtig
funktion i fastholdelsen af unge spillere i klubben.
•	Kaninudvalg er andet stop for vores
mange begyndere, og samtidig dem,
der sikrer, at der spilles en 9-hullers
torsdagsturnering. De er med til at
sikre, at de mange nye integreres i
klubben og finder golfvenner, de kan
spille med.
•	Ordens-og regeludvalg arbejder p.t.
med at integrere de nye golfregler
gennem ikke mindre end 12 regelkurser.

•	Baneudvalget arbejder med alt, hvad
der vedrører banen. Måske det vigtigste udvalg, da banen har førsteprioritet, hvis vi skal sikre tilfredse
medlemmer og gæster.

•	Sponsorudvalget sikrer dialog med
nuværende og nye sponsorer. Sponsorindtægten er ca. 10 % af klubbens
indtægt og er derfor en vigtig indtægtskilde for klubben.

•	
Begynderudvalget møder de nye
golfspillere den første dag i klubben.
Udvalget tager hvert år 100 begyndere gennem systemet, og langt de
fleste bliver i klubben.

•	
Turneringsudvalget planlægger og
afholder de mange turneringer, der
spilles i løbet af året.

•	
Eliteudvalget søger for en fornuftig sportslig afdeling, så niveauet er
på et rimeligt stadie i forhold til det
spillermateriale, vi har.

•	Bridgeklubben Eagle, hvor der primært deles kort ud i vintersæsonen.
Man kan i øvrigt læse mere om de forskellige ”klubber i klubben” på side 2425 i Årsskriftet.

Årsskrift 2019 – HERNING GOLF KLUB | 17

Herning Byråds Arbejdspokal gik
i år til Viggo Dahl Sørensen,
som tager en vigtig tørn
en gang om ugen

den 1976, bliver han ikke mindre glad
for at være en del af det selskab.
– Det er sjov læsning, og man bliver
vel aldrig for gammel til en påskønnelse. Det er et klap på skulderen,
konstaterer Viggo Dahl Sørensen, som
understreger, at man i en klub også er
en del af et fællesskab.
– Det giver oplevelser. Og det er oplevelser, der beriger ens liv, lyder det filosofisk fra Viggo Dahl Sørensen.
Det frivillige arbejde er i det hele taget
slet ikke nyt for ham.
– Jeg har tidligere været formand for
håndboldklubben i Hauge i 8 år, og
jeg var speaker hos HC Midtjylland i
flere år.

Det ligger i blodet
Det ligger vist i blodet at være frivillig
hjælper, og i golfklubben er det en stor
tilfredsstillelse at være med til at forskønne banen. Man hjælper jo alle på
den måde, forklarer Viggo Dahl Sørensen, som også slår fast, at det sikkert
heller ikke er uvæsentligt, at han møder mange, når han klipper og roder i
jorden rundt på golfbanen.
– Der er mange, der lige kommer forbi
og takker. Én kom hen og gav hånd og
trak så et bolsje op af lommen. Det er
dejligt, at nogen påskønner arbejdet,
siger Viggo Dahl Sørensen, som beskriver opgaverne som mangeartede.
– Jeg rydder op for væltede træer. Jeg
klipper træer til, så greenkeeperne kan
komme til helt ud til græskanterne på
fairway. Ja, så golfspillerne ikke står
med grene i hovedet på fairway, griner
Viggo Dahl Sørensen.

VIGGO SØRGER FOR, AT
VI KAN FINDE BOLDEN
Af Frits Nielsen

Der er op mod 140 frivillige hjælpere
i Herning Golf Klub. De optræder i alskens forskellige funktioner og udvalg,
og de mange frivillige er nødvendige
for, at godt 1200 medlemmer plus
tusindvis af gæstespillere kan nyde
parkbanen midt inde i Herning.
Én af de mange frivillige er 71-årige
Viggo Dahl Sørensen, som dog ikke er
en del af noget udvalg. Han er simpelthen udvalget. Alene tager han fat én til
to gange om ugen i 3 måneder af året.
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– Fra august til oktober møder jeg ind
på greenkeepergården kl. 5 om morgenen, og tager så en hel arbejdsdag.
Greenkeeperne har altid noget, de ikke
selv kan nå, fortæller Viggo Dahl Sørensen, som dog slår fast, at han først
og fremmest er golfspiller.
Viggo Dahl Sørensen har siden 2004
spillet golf i Herning, og spiller med et
handicap på 10,6.
– Jeg spiller med onsdagsherrerne og
Rødder Cup, og så med min kone hver

– Så stammer jeg træer op, så man
kan spille inde fra skoven. Det er jo
en parkbane, så man skal også gerne
kunne kigge igennem skoven, forklarer årets prisvinder.

Herning Byråds Arbejdspokal uddeles hvert år til et medlem af Herning Golf Klub udenfor bestyrelsen, som i det forløbne år har ydet
en ekstraordinær indsats som frivillig.
1976 Ove Jensen

1998 Anders Jensen

1977 Mie Jensen

1999 Rita Schultz

1978 Th. Jensen

2000 Michael Handberg

1979 A. Johannesen

2001 Carsten Jensen

1980 Karen Sterndorff

2002 Inge Gregersen

1981 Ikke uddelt

2003 Karsten Thalund Jensen

1982 Lydia Bækgaard

2004 Michael Reimers

1983 Leif Böckel

2005 Ikke uddelt

1984 Børge Laustsen

2006 Rita Schultz

1985 Claus Kjær

2007 Claus Madsen

1986 Christian Nørgaard

2008 Helle & Leif Voetmann

1987 Søren Nørgaard

2009 Helge Gammelmark

1988 Mogens Bendixen

2010 Knud Pilgaard

1989 Hanne Green

2011 Palle Thomasen

1990 Peter Jahn

2012 Bjarne Stegger

1991 Villy Laursen

2013 Lars Bach

1992 Peder Veje

2014 Cathrine Orloff Madsen

1993 Jørgen Munk Poulsen

2015 Begynderudvalget

1994 Jørn Johannesen

2016 Jens SPIR Meyer

1995 Poul Steffensen

2017 Knud Erik Sørensen

1996 Jørgen B. Nielsen

2018 Viggo Dahl Sørensen

1997 John Madsen

Vi skal jo ikke gå og lede
Derudover trimmer Viggo Dahl Sørensen alle nyplantninger, så der er rent
omkring træerne.

weekend. Max. 3 gange om ugen, lyder
det fra den pensionerede kartoffelmelssælger.

– Inde i skoven skal græsset også trimmes. Vi skal jo kunne finde bolden, så
vi ikke skal gå og lede og bruge tid på
det, forklarer Viggo Dahl Sørensen.

Frivillighedsprisen 2018

Viggo Dahl Sørensen arbejder alene,
men det er nu ikke et must for ham.
– Det er ok, men det ville da være
fint med to. Jeg kunne godt bruge en
makker, lyder det fra årets modtager
af Herning Byråds Abejdspokal, Viggo
Dahl Sørensen.

Viggo Dahl Sørensen fik i år Herning
Byråds Arbejdspokal. En pris der er
skænket af Herning Kommune, og som
blev uddelt første gang i 1976. Første
navn på pokalen er Ove Jensen, og når
Viggo Dahl Sørensen lige kigger på de
mange navne, der er blevet hædret si-

41 TIDLIGERE MODTAGERE
AF HERNING BYRÅDS
ARBEJDSPOKAL
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ROYALBEER

Ud over den almindelige
reklamationsret giver vi
garanti på 3 måneder.

Modtag rabat ved
opgradering af startsæt
indenfor det første år.

Er en vare indenfor 30
dage annonceret til lavere
pris, refunderer vi forskellen.

Finder du produktet
billigere i en anden dansk
butik får du prisgaranti.

Vi giver 45 dages
returret og fuld pris tilbage
på jern og køller

ELSKL
U
RD

Du kan altid levere varen
tilbage i ubrugt emballage
og få pengene retur.

Finder du prisen mere end
15% billigere i udvalgte
webshops, sænker vi den.
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Du behøver ikke gemme
dine kvitteringer
- vi gør det for dig.
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så ses vi på det 19. hul
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Herning Golf Klub.
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FORD

Vi er glade for at
kunne servere vores
gode & spændende øl i

SIK K ERH

Vi ombytter dine sko
indenfor 14 dage - også
selvom du har brugt dem.

På gensyn hos Golf Experten Herning:
Vi skaber succes for dig og dit golfspil!

Silkeborgvej 102 · 7400 Herning · Tlf.: 9722 0203 · herning@golfexperten.dk Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00-17.30 · Fredag kl. 10.00-18.00 · Lørdag kl. 10.00-14.00

Niels Skovgaard
RØDDERNE

Udvalgsformændene byder hjertelig velkommen i

KLUBBER-I-KLUBBEN
I Herning Golf Klub er der masser af muligheder for at skabe
sig et godt socialt netværk og lære nye mennesker at kende.
Det kan være på individuel facon, når man ”skriver sig på en
bold” i Golfbox eller det kan være i mere organiseret form,
ved at deltage i en af de mange klubber-i-klubben. Vi vil
gerne opfordre dig til at gøre begge dele.
Første gang man stifter bekendtskab med en af klubberne-iklubben, er når man, som begynder kan deltage i kaninmatcherne, der afvikles hver torsdag i sæsonen. I disse matcher
bliver man sat sammen med andre begyndere, men også
med etablerede golfspillere, der ”går markør”.
Men det sociale samvær behøver bestemt ikke slutte, når
man vokser ud af ”kaninburet” – tværtimod! Så står alle de
andre klubber-i-klubben nemlig klar til give mulighed for, at
medlemmer af eksempelvis samme køn eller i en bestemt
aldersgruppe kan dyrke golfspillet i fællesskab. Alle klubber

SOLSIKKER
Solsikke Cuppen er en turnering, hvor
24 spillere fra henholdsvis land og by
tilspiller sig rangliste point, over en
2-årig periode, for at kvalificere sig til
Cupfinalen. Her spiller de to hold hulspil mod hinanden. Der vil være finale
år i 2020. I Kvalifikationsspillet spilles
der Stableford, hvor der indgår en puttekonkurrence. Hvert år fastlægges komitéen turneringsprogrammet.
•	6 tællende turneringer - 5 i Herning
og 1 udenbys
•	1 hulspilsprøvefinale" i singler i
"ikke finaleår".
For at deltage skal man være kvinde,
være 25 år eller derover og have et hcp.
ikke meget over 25. Har man et hcp der
er over 25, er man velkommen, - men
spiller dog til hcp. 25. Læs mere på
hjemmesiden under Solsikker. Hvis du
har lyst til, at spille med, så tilmeld dig
på Golfbox, til Solsikke Opening lørdag
den 6. april, hvor vi også afvikler Tour
skolen, hvor der spilles om de ledige
pladser.

Klubberne-i-klubbens opgave er at varetage medlemmernes
interesse, herunder arrangere og afvikle turneringer i sæsonen, etablere venskabsturneringer med andre klubber i området, udbygge det sociale samvær i klubben, arrangere udflugter til golfklubber i ind- og udland og meget mere.
Og du er hjertelig velkommen!

Mette Christensen

Jens Ole Bondrop

SENIORDAMER

ONSDAGSHERRERNE

Inge Rønnow Sander
TIRSDAGSDAMER

Helle Voetmann
SOLSIKKERNE

Vi er godt 100 damer/kvinder/piger –
forskellige, da vi er
•	Yngre som ældre
•	Arbejdsramte og livrentenydere
•	Med nederdel eller i buks
•	Begyndere og øvede
•	Travle og knap så travle
•	Kaglende og stille
•	
Høj handicappede / lav handicappede
•	Med el eller manuel
•	Med nye bolde eller sø-bolde
Men vi har også mange ligheder,
da vi alle
•	Nyder at spille golf
•	Ikke mindst i solskin!
•	Bliver glade for mange point
•	Jubler når bolden rammes rigtigt
•	Drømmer om ”hole in one”
– måske endnu en!
•	Nyder fællesskabet
•	Skaber plads til alle
Er du ikke allerede med – så kom og
vær en del af TIRSDAGSDAMERNE –
eneste krav er, at du er over 18 år. Vil du
vide mere, så ring til Inge på 28 81 47 43.

KANIN- OG TORSDAGSTURNERING
Kanin- og torsdagsturneringen spilles
hver torsdag aften. Starttid kl. 18,00,
dog september kl. 17,00. Der spilles 9
huller i tre handicap grupper: Række
C: hcp. 48-54, række B: hcp. 47-37 og
række A: hcp. 0-36. Der spilles enten
hullerne 1-9 eller 10-18 og hver anden
uge byttes der.
Man spiller min. 3 runder som kanin
(lige overflyttet fra begynderforløbet).
Under disse runder vil kaninudvalget
færdiggøre de nye spillere til spil på
egen hånd, ved at lære dem om flow i
spillet, etikette, regler m.m. Herefter er
man klar til et medlemskab af Herning
Golf Klub.
Kanin- og torsdagsturneringen er et
sted, hvor man kommer til at spille
med jævnbyrdige spillere, man lærer
en masse andre golfspillere at kende og
der skabes meget ofte gode kontakter
og venskaber. Kanin- og torsdagsturneringen er åben for alle medlemmer af
Herning Golf Klub. Det hele kulminerer
med en 18 hullers par turnering sidst i
september og med en fest om aftenen.

Bridgeklubben Eagle
Hvorfor skal du vælge at spille bridge i bridgeklubben Eagle? Fordi:
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SENIORHERRER

På de næste sider er der et overblik over de 7 Klubber-i-klubben der er i Herning Golf Klub samt over Kanin-og torsdagsturneringen.

TIRSDAGSDAMERNE

•	Vi synes, det er sjovt at spille bridge.
• Som i golf bliver du udfordret.
•	Du bevarer kontakten til klubben og nogle af dens
medlemmer vinteren igennem.
•	Det er holdsport - du og din makker er afhængige af
hinanden, der er fokus på samarbejde.

Svend Aage Frahm

er åbne for medlemmer, der opfylder de enkelte klubbers
særkende med hensyn til køn og alder.

•	Det er hyggeligt og alvorligt på samme tid.
•	Der er en rigtig god tone i bridgeklubben.
•	Alle giver en hånd med både ved aftenens
start og slut.
•	Og som i golf: tab og vind med samme sind.

ONSDAGSHERRER

SENIORDAMER

Onsdagsherrer er en klub i klubben
for herrespillere fra 18 år og opefter.
Vi spiller hver onsdag fra 1. april til 1.
september hvor vi spiller om årspoint
og ugentlige gevinster. Den sidste onsdag i måneden spiller vi med gunstart,
hvorefter vi spiser samlet og overrækker præmier for månedens matcher.
Der er altid plads til nye spillere, så vel
mødt!

Piger kom og vær med til at spille golf
i dameseniorklubben. Vi spiller hver
torsdag.
Vi spiller på samme tidspunkt som seniorherrerne.
Du skal melde dig til på Golfbox og
derefter sættes der hold, så man kommer til at spille med nye piger hver
gang og får på den måde udvidet sin
bekendtskabskreds.
Vi sætter golfen i højsædet, men der er
også tid til hyggeligt samvær.

RØDDER
Rødder er samme koncept som Ryder
Cup. Der er to hold med ca. 24 spillere
på hvert hold. The Herning Team og
The Villages Team.
Der spilles 8 turneringer hvert år, som
er kvalifikationsturneringer, og der
scores point til ranglisten. Hvert andet
år afholdes den store finale ”Rødder
Cup”, hvor de bedste fra ranglisten udtages til de to hold.
Hvis du har lyst til at komme ud og
spille noget seriøs golf, og gerne vil
spille dig på Rødder Touren, så tilmeld
dig til vor første turnering den 6. april
2019 på Golfbox. Her spilles der sammen med Rødder Touren også Tour
Skole, hvor der spilles om de ledige
pladser på de to hold.

Du skal være fyldt 50 år i indeværende
år og have et handicap på max 41.
Kontingent for hele 2019 sæsonen er
100,-kr og derudover betaler du 20,-kr.
(som bl.a. går til præmier) hver gang
du spiller med.
Vi har udover almindelige turneringer
også fællesturneringer og udflugter
med seniorherrerne og en 2 dages pigeudflugt og andre golfoplevelser.
Du kan besøge os på hjemmesiden:
herninggolfklub.dk under klub i klubben. Vil du gerne have yderligere informationer så kontakt formand for
seniordamer: Mette Christensen mobil
23 73 71 35.

SENIORHERRER
Seniorklubben er for medlemmer der
aldersmæssig er +55 og et handicap
på max 41. Det er klubbens formål, at
give vore medlemmer en god oplevelse
på hver golfrunde samt at møde nye
mennesker.
Det er endvidere klubbens mål at alle
nye golfspillere, eller alle der runder
+55 og et handicap op til 41 skal føle
sig velkommen i samværet.
Et af vore mål og ønsker er, at alle gennem golfen får et netværk, der er med
til at man sammen med golfen får et
godt socialt samvær, både før, under
og efter hver turnering. Derfor samles
man altid en times tid oppe i caféen
til et hyggeligt samvær samt præmie
overrækkelse.
Klubben vil lave turneringer hele året.
Der spilles altid om torsdagen, hvor
der spilles forskellige former for golf.
Prisen for at deltage i turneringerne er
kr. 20 pr. turnering, og der er et årskontingent på kr. 100. Vi kan kun anbefale
alle, der opfylder medlemskriteriet at
melde sig til vore torsdags turneringer
og herved opnå mange gode golfoplevelser og nye bekendskaber.

er hjertelig velkommen!
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SÅDAN KOMMER DU MED
KANIN- OG
TORSDAGSTURNERING

TIRSDAGSDAMER

ONSDAGSHERRER

I EN KLUB-I-KLUBBEN

SENIORDAMER

SENIORHERRER

SOLSIKKER

RØDDER

Solsikkecup er en 2 årig
turnering for kvinder,
hvor 24 fra Landholdet
dyster mod 24 fra Byholdet. Næste finale er i
2020. Man kvalificerer sig
til Cuppen ved Åbningsmatchen, hvor der spilles
om pladserne 21-24 på
hvert hold.

The Herning Team spiller
mod the Village team
og ved disse matcher,
kaldet Rødder Touren,
har man mulighed for at
kvalificere sig til finalen
- Rødder Cup. Der spilles
finale hvert 2. år og der er
finale i 2019.

BRIDGEKLUBBEN
EAGLE

Praktisk:

Åben for alle der har
gennemført begynderforløbet, samt øvrige
medlemmer

Alder:

Skal fylde 18 år i 2019

Skal fylde 19 år i 2019

Skal fylde 19 år i 2018

Skal fylde 50 år i 2019

Alder:

Skal fylde 55 år i 2019

Skal fylde 25 år i 2019

Skal fylde 30 år i 2019

Handicap:

Række A = hcp. 0 - 36
Række B = hcp. 37 - 47
Række C = hcp. 48 - 54

Maximum 48
Række A = hcp. 0 - 22
Række B = hcp. 22,1 - 48

Maximum 36.
Er hcp. højere spiller man efter hcp. 36.
Række A = hcp. - 15,5
Række B = hcp. 15,6 - 36

Maximum 41

Handicap:

Maximum 41

Maximum 25. Spillere
med højere handicap er
velkomne, dog skal de
spille til hcp. 25

Maximum ca. 20

For aktive og passive
medlemmer i Herning
Golf Klub

Turneringsfee:

Kr. 30,-

Medlemskab kr. 50,Turneringsfee kr. 30,eller for hele sæsonen
kr. 350,-

Månedsafslutning
kr. 100,øvrige onsdage kr. 40,-

Medlemskab kr. 100,Turneringsfee kr. 20,-

Turneringsfee:

Medlemskab kr. 100,Turneringsfee kr. 20,-

Medlemskab kr. 300,Turneringsfee kr. 50, gæstespiller kr. 30 (er ikke
med i præmierækken)

Medlemskab kr. 400,Turneringsfee kr. 50,-

Kontingent kr. 650,heraf kr. 330,- til Dansk
Bridge Forbund.
Nye medlemmer betaler
indskud kr. 200,-

Tilmelding:

Tilmelding via Golfbox.

Tilmelding via Golfbox.
Fra tirsdag kl. 24.00 til
fredag kl. 24.00 kan kun
medlemmer af tirsdagsdamer booke tider til den
kommende tirsdag mellem kl. 14 - 17

Tilmelding via Golfbox.
Fra onsdag kl. 24.00 til
lørdag kl. 24.00 kan kun
medlemmer af onsdagsherrer booke tider til den
kommende onsdag mellem kl. 13 - 18

Tilmelding via Golfbox

Tilmelding:

Tilmelding via Golfbox

Tilmelding via Golfbox

Tilmelding via Golfbox

Oplysninger om EAGLE
kontakt Tove Svenstrup

Turneringer:

Tilmelding senest
onsdag kl. 12.00.
Scorekort hentes senest
30 min. før start

Tilmelding senest søndag
kl. 16.00 Scorekort
hentes senest 15 min. før
start. Udeblivelse uden
afbud samt afmelding på
dagen koster kr. 100,-

Tilmelding senest mandag kl. 16.00. Scorekort
hentes senest 15 min.
før start

Tilmelding senest
tirsdag kl. 12.
Der spilles i lige
store rækker

Turneringer:

Tilmelding senest
tirsdag kl. 12.
Der spilles i 2-3 lige
store rækker

Tilmelding senest
onsdag kl. 18

Tilmelding senest
onsdag kl. 18

Præmier:

Gavekort, bolde m.m.

Diverse

Diverse

Vin, bolde m.m.

Præmier:

Vin, bolde m.m.

Turneringsfee fordeles i
præmierækkerne

Turneringsfee fordeles
med 50/30/20% til 1., 2. og
3. pladsen

Spilletidspunkt:

Hver torsdag aften med
fælles spisning efter
turnering

Alle tirsdage fra
april - oktober.
Første tirsdag i måneden
spilles månedsturnering
med gunstart og fælles
spisning

Alle onsdage fra
april - oktober.
Sidste onsdag i måneden
spilles månedsturnering
med gunstart og fælles
spisning

April start kl. 9.00
Maj - august start kl. 8.30
September start kl. 9.00
Oktober - marts start
kl. 10.00

Spilletidspunkt:

April kl. 9.00
Maj - august kl. 8.30.
September - marts
kl. 10.00.

Inge Rønnow Sander
tlf. 2881 4743

Jens-Ole Bondrup
tlf. 2166 6904

Mette Christensen
tlf. 2373 7135

Kontakt:

Svend Aage Frahm
tlf. 2144 7037

Kontakt:

Henrik Stigel
tlf. 2282 3630
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Praktisk:

Der spilles en fortløbende
turnering. Klubmester
bliver det par, som opnår
størt samlet score i turneringen.

Alle onsdage fra den
2. oktober 2019 til
den 25. marts 2019

Helle Voetmann
tlf. 2339 1288

Niels Skovgaard
tlf. 4245 0468

Tove Svenstrup
tlf. 2175 0540
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Rå køreglæde
Rå
køreglæde
Rå
køreglæde
i nyt
design.
ii nyt
nyt design.
design.
Ny Hyundai Tucson

Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 13,3-21,3 km/l (NEDC), CO2 124-173 g/km.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.

254.995,KR.
KR. 254.995,Ny
Tucson
Fra
Ny Hyundai
KR.Hyundai Tucson
Fra
Fra

Uanset om der står rummelig familiebil eller rå køreglæde på ønskesedlen, er den nye Hyundai Tucson den perfekte kandidat.
Den maskuline SUV står helt skarpt både for og bag – og også indvendigt er der kælet for detaljerne med lækre kvalitetsmaterialer.
Uanset om der står rummelig familiebil eller rå køreglæde på ønskesedlen, er den nye Hyundai Tucson den perfekte kandidat.
Uanset
om derinklusiv
står rummelig
familiebil
eller rå køreglæde
på ønskesedlen,
er den nye Hyundai
Tucson
den perfekte kandidat.
Få enmaskuline
Tucson
den
attraktive
Pluspakke,
som
bl.a. 7” touchskærm
med
Apple
CarPlay™,
Den
SUV står
helt
skarpt både
for og bag
– indeholder
og også indvendigt
er der kælet for
detaljerne
med lækre kvalitetsmaterialer.
Den
maskuline
SUV står helt
både for og bag – ogklimaanlæg,
også indvendigt
er ider
for detaljerne
medandet
lækrefor
kvalitetsmaterialer.
automatisk
nødbremse
medskarpt
fodgængergenkendelse,
varme
ratkælet
og forsæder
og meget
kun kr. 14.995,-.
Få en Tucson inklusiv den attraktive Pluspakke, som indeholder bl.a. 7” touchskærm med Apple CarPlay™,
Få
en en
Tucson
inklusiv
den iattraktive
Pluspakke, som indeholder
bl.a. en
7” touchskærm
Apple CarPlay™,
Book
prøvetur
allerede
dag
på hyundai.dk/bookprovetur
og oplev
helti rat
ny og
sideforsæder
afmed
Tucson.
automatisk
nødbremse
med
fodgængergenkendelse,
klimaanlæg,
varme
og meget andet for kun kr. 14.995,-.
automatisk nødbremse med fodgængergenkendelse, klimaanlæg, varme i rat og forsæder og meget andet for kun kr. 14.995,-.
Book en prøvetur allerede i dag på hyundai.dk/bookprovetur og oplev en helt ny side af Tucson.
Book en prøvetur allerede i dag på hyundai.dk/bookprovetur og oplev en helt ny side af Tucson.

Hyundai Herning
Hyundai
Hyundai Herning
Herning
A
D
A
A
D
D

Hedegaard Biler A/S
Dueoddevej
4,
7400
Herning
Hedegaard
Biler
A/S
Hedegaard
Biler
A/S
Tlf.
9722
0311,
hedegaard-biler.dk
Dueoddevej
Dueoddevej 4,
4, 7400
7400 Herning
Herning
Tlf.
9722
0311,
hedegaard-biler.dk
Tlf. 9722 0311, hedegaard-biler.dk

Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 13,3-21,3 km/l (NEDC), CO2 124-173 g/km.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.
Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 13,3-21,3 km/l (NEDC), CO2 124-173 g/km.
Vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug 13,3-21,3 km/l (NEDC), CO2 124-173 g/km.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for afgiftsændringer og evt. trykfejl.

Animo Optibean Touch
One Touch away
Den perfekte kop kaffe begynder
med Animo Touch. Enkel at betjene
med easy-to-swipe display, som giver
op til 24 individuelle drikkevalg.
Din perfekte espresso, kaffe eller
cappuccino er kun One Touch away!

EN KLOVBORG-OST
TAGER DEN TID EN
KLOVBORG-OST SKAL TAGE
Filosofien bag denne overskrift passer i grunden ganske godt på Herning Golf Klubs
begynderforløb, som vi med vanlig beskedenhed tillader os, at kalde ”Danmarks Bedste”
Af Michael Handberg

Hvad enten man arbejder med oste eller mennesker, ja, så vil hvert enkelt individ udvikle sig forskelligt, nogle oste
skal vendes lidt mere og ligge lidt længere, andre bliver hurtigere modne.
Tilgangen til at uddanne og optage nye
medlemmer er vidt forskellige fra klub
til klub. Derfor får vi ofte spørgsmålet
”Hvorfor gør I sådan” eller ”Hvorfor
kan man ikke…”, og en gang i mellem
hører vi da også ”rygter” om, at andre
klubber er meget dygtigere og kan
lære så godt fra sig, at man kan blive
færdig på en weekend.
Rygter, eller som det vel hedder i
2019-sprog ”fake news”, aflives som
regel bedst med faktabaserede oplysninger, så her er lidt fakta om indhold,
krav og forskelle.

Er fundamentet svagt, er der en
risiko for at huset synker

I Herning Golf Klub tror vi på, at hvis
man bygger et stærkt golffundament,
så er chancerne for at man synes det
er sjovt og har lyst at fortsætte større.
Vi har rigtig meget træning bygget ind,
såvel teknisk træning som etikette, opførsel og regler.

Et begynderforløb starter altid med en
introduktionsweekend. Holdstørrelsen
ligger typisk omkring 28-30 nybegyndere. Med 5 timer om lørdagen og 6
timer om søndagen bliver man rystet
rigtig godt sammen, og får forhåbentlig mange nye golfvenner, som er det
primære formål med weekenden.
Efter weekenden fortsætter vi med 2
spor, et teknisk forløb med Nicolas og
Mads, hvor man har 6 gruppelektioner
med fast emne og 2 individuelle lektioner, hvor man selv kan bestemme,
hvad man træner. Typisk vil man
kunne tilmelde sig træning én gang
om ugen, men systemet er så fleksibelt at er man forhindret en uge, kan
man indhente det i ugen efter.
Det andet spor er træning med begynderudvalget, som typisk foregår om
torsdagen. Samlingerne med begynderudvalget handler typisk om regler,
etikette og opførsel, men også træning
af slag, indspil og put. Udover den
praktiske træning så samler vi også
stadig vore begyndere til en regelaften, med en af klubbens dommere,
Lars Klode. I dag kan man faktisk godt
lave en regelprøve online, men jeg mener, at gamle Grundtvig havde fat i

noget omkring ”det talte ord”, så på en
eller anden måde synes jeg, at det er
et selvmål at holde folk hjemme foran
skærmen, fremfor at lokke dem i klubben og møde andre mennesker. Vi holder i hvert fald fast i en superhyggelig
og spændende regelaften.
På et eller andet tidspunkt i forløbet
er vi der, hvor der skal prøves kræfter
med Parkbanen. Hvornår dette tidspunkt rammes, er jo meget afhængig
af talent og træningsindsats. Vores
fornemste opgave er at få kursisterne
til at spille golf, ikke forhindre dem i
det. For nogle kommer tidspunktet
efter 4 uger, andre skal bruge noget
mere tid; vi prøver at ramme det helt
rigtige tidspunkt.
Forløbet afsluttes med 3 kaninmatcher, som afvikles af Kaninudvalget.
Kaninudvalget kan også hjælpe med
en mentor til den enkelte begynder,
såfremt det ønskes. Efter de obligatoriske kaninmatcher kan DGU kortet så
erhverves såfremt man ønsker at blive
medlem af klubben.
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HVORFOR
KAN VI IKKE
KLARE DET PÅ
EN WEEKEND?

lerede golfere, men som nybegyndere
oftest ikke forstår ”en bønne” af. Hvert
år har vi deltagere på vore hold, der har
forsøgt andre modeller en den vi benytter i Herning Golf Klub.

Hvad er så forskellen på godt og
knapt så godt..?

Af Michael Handberg

Nu kunne man jo fristes til at tro, at
grunden til at HGK ikke har et weekendkursus er, at begynderudvalget ikke
er dygtige nok. Vi er i hvert fald ikke
dygtige nok til at lære folk at spille golf
på 6 timer! Eller måske rettere…: Vi
har ikke lyst til at bruge denne model,
for vi tror ikke på den. Uden at lyde for
hellige, så tager vi faktisk begynderarbejdet ret alvorligt; for os er det ikke
kun et spørgsmål om, at få så mange
som muligt gennem kasseapparatet.

efter 20 år, så det er meget, meget få,
der bliver dus med den på én weekend.
En anden afgørende faktor for, at man
fortsætter med golfen, er integrationen
i klubben. Som sagt så starter vi altid
hold á ca. 30 spillere, og idéen med
dette er selvfølgelig, at de kan hjælpe
og støtte hinanden i forløbet, men lige
så vigtigt, at de fortsætter med at mødes omkring golfen og snakke om ”de
gode gamle begynderdage”.

Jamen hvor meget tid skal jeg bruge?

Vi vil gerne medvirke til et
godt langt bekendtskab
Vi vil rigtig gerne medvirke til, at golf
bliver et godt og langt bekendtskab.
For at det skal blive det, mener vi, at
det er vigtigt for den enkelte spiller at
vedkommende føler, at man har nogenlunde styr på teknikken. Mange af
os kæmper indimellem stadig med den

I golfsporten er vi heldigvis beriget
med rigtig mange kloge ord og citater
- vi golfere må åbenbart være noget
mere dybsindige end andre. Et af
citaterne fra Gary Player lyder "Jo mere,
jeg øver mig - jo heldigere er jeg.", så
det korte svar er, at har man meget tid
at investere i at øve sig, ja, så kommer
fremskridtene også hurtigere. Har

man mindre tid, så kommer det blot
til at tage lidt længere. Heldigvis er
det plads til begge fremgangsmåder
hos os. Som minimum bør man nok
have ca. 4 timer om ugen ”at putte i
ens begynderforløb”. Det skal man jo
i øvrigt alligevel være forberedt på at
bruge senere i golflivet, når man skal
gå en 18 hullers runde.

Den rigtige måde at komme igang
Som nybegynder kan det selvfølgelig
være svært for en selv, at vælge den
rigtige måde at komme i gang på. Vi
fortæller og opremser jo en lang række
”ting”, som er helt klare for os, der al-

Vi har selvfølgelig ingen interesse i at
nedgøre andre begynderforløb og den
måde andre klubber griber det an på,
men vi vil gerne forsøge at beskrive
forskellene på de forskellige modeller. Herunder er en lille beretning fra
en begynder, der har prøvet begge dele
– og vedkommendes konklusion rammer egentlig meget godt, hvordan forskellen på et godt (DK’s bedste, faktisk)
og et knapt så godt forløb opleves: “Det
svarende vel nærmest til at tage kørekort i løbet af en weekend på et køreteknisk anlæg”.

Valget er jo altid dit!
Når alt dette er sagt, så er valget ”at the
end of the day” selvfølgelig dit. Men vi
håber at du kan se forskellen og giver
det en grundig overvejelse, hvor DIN
golfkarriere skal starte. Det er nemlig særdeles afgørende for, at du får
den glæde ved spillet, som du oplever
”irriterende” venner og bekendte underholde med ved enhver given lejlighed. Har du spørgsmål til Herning Golf
Klubs begynderforløb, er du altid mere
end velkommen til at henvende dig til
formanden eller kontoret.

HEJ MICHAEL

I forhold til begynderkursus Herning
versus ”et andet sted, jeg deltog for 4-5
år siden” vil jeg gerne fremhæve formen i Herning.
•	Det er positivt med det forholdsvis lange forløb,
kontra første gang, hvor vi ”tog kortet” på en lørdag
og søndag, hver dag 8-9 timer.

DER F O
YN
EG
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• Jeg har følt mig godt tilpas i klubben og oplever
det positivt, at man kommer regelmæssigt i en lang
periode.

KS BEDST
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A
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N
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DET ANDET STED, JEG DELTOG, VAR
VEL NÆRMEST SVARENDE TIL AT
TAGE KØREKORT I LØBET AF EN
WEEKEND PÅ KØRETEKNISK ANLÆG

•	Dét - og det at man deler start mv. sammen med
en flok – har gjort, at man har mulighed for at
lave relationer dels til andre begyndere og dels
til andre medlemmer af klubben. Man møder
nogen, man kender fra andre sammenhænge
og finder ud af, at man er i samme klub - og det
giver gode muligheder for at øve sig og blive dus
med klubben og jargonen.
•	Det fungerer simpelthen godt med folkene i
begynderudvalget. Der er ”bredde” og ”noget

for enhver”. Superfint at komme ud både på Par 3-banen
og den store bane sammen med forskellige andre nybegyndere og udvalgsfolk.
•	Kontra i den anden klub, hvor vi havde teori (hurtig gennemgang) - var på øvebane, Par 3-banen - og slog bolde
ud - og på anden dag blev delt ind i hold a’ fire og på
egen hånd sendt ud på 18 huller .... Bum!
•	Systemet med ”klip” til ekstra undervisning og ved prof.
træner betyder også rigtig meget. Det giver godt, og man
får ”blod på tanden”
Alt i alt synes jeg, at begynderforløbet fungerer rigtig
tilfredsstillende i Herning Golf Klub. Det er grundigt, og folkene bag er meget imødekommende og tager godt imod os
nye, hvor talentet ikke altid lyser i neon. Det andet sted, jeg
deltog, var vel nærmest svarende til at tage kørekort i løbet
af en weekend på køreteknisk anlæg..

MED VENLIG HILSEN

(Navn og klub er selvfølgelig kendt af redaktionen)
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TRÆNING & UNDERVISNING
Af Bo West Møller

DE SIKRER
SVINGKVALITETEN!

De fleste kender det: Der er ofte for
mange dårlige slag. Der er nogle huller, man altid spiller dårligt. Pointhøsten er ikke altid lige det, man håber
på. Men hvad kan man gøre ved det?
Er det ikke bare sådan, det er? Ingen
er forpligtet ud over deres evner, som
man siger.
Næh… men alle er forpligtet til at
øve sig! Og her er mange golfspillere
egentlig ”nogle sjove nogen”, der forventer, at kunne gå på banen uden at
træne og uden opvarmning – og alligevel levere et topresultat. Hvordan
ville det lige se ud, hvis Mikkel Hansen eller Fuglsang eller Ronaldo havde
samme indstilling. De ville nok kunne
klare sig rimeligt pænt alene på talentet, men sandsynligvis ville knapt
så meget lykkes for dem. Der ville
mangle skarphed, og evne til at træffe
de rigtige beslutninger når det strammer til. Måske ville bevægeapparatet
også begynde at knirke.
Mange af vi golfspillere tror, at vi kan
nøjes med ”at spille kamp”. Vi ankommer i hæsblæsende tempo og ”smider
bilen” ind på den nærmeste P-plads,
hiver udstyret ud af bagagerummet
og galoperer over på første teested i
halvsnørede sko, hvor vi forventer, at
vi som en anden Ronaldo kan udføre
hvad der svarer ”et perfekt skud over
muren og lige op i trekanten”.

Herning Golf Klub ønsker at tilbyde
sine medlemmer unikke og pris rigtige
træningsmuligheder. Der er derfor udarbejdet en række træningstilbud til
attraktive priser; det kan være individuelt eller holdtræning. Træningen
er bygget op omkring et klippekortsystem. Det vil sige, at man køber et
klippekort, der passer til den mængde
træning, man har brug for. Og jo flere
klip du køber, jo billigere bliver træning. 1 klip koster 150 kr., 3 klip 400 kr.,
5 klip 600 kr. og 10 klip koster 1.000 kr.

Individuel træning. 25 min.
Træning 1-til-1 med træner. Grundig
gennemgang i golfens facetter i 25 minutters varighed. Pris 1 klip.

Deluxe lektioner. 40 min.

Det kan vi så også nogle gange. Og hvis
vi træner og øver os – ind imellem at vi
skal ”spille kamp” – så rammer vi den
perfekt endnu flere gange.

En undervisningstype hvor vi bruger
video og Track Man analyse i vores undervisning. Pris. 2 klip.

I Herning Golf Klub er der ingen undskyldning for ikke at træne. Vi har dygtige trænere og rigtig gode faciliteter
med det nye overdækkede træningscenter og med diverse øveområder.
Alle medlemmer får den første individuelle træningslektion helt gratis og
derefter kan træning tilkøbes til særdeles rimelige priser.

Golfskoler. 2 timer

Samme besætning som sidste år

Det er helt afgørende er at der er kvalitet i træningen
og at man ikke kun står på drivingrange og slår en
masse bolde der ikke altid giver god mening.

Der er også et socialt aspekt i at træne
i f.eks. gruppetræning, hvor man ud
over undervisningen møder en masse
andre golfere. Mads opfordrer i øvrigt
til at man selv opretter træningsgrupper á 3-4 personer, der så mødes på
bestemte tidspunkter for at modtage
undervisning – og derefter fortsætter i
et aftalt træningsforløb. Det er helt afgørende, at der er kvalitet i træningen
og at man ikke kun gør som de fleste
selvtrænere gør: står på drivingrange
og slår en masse bolde ud, der ikke altid giver god mening.

Det er med stor glæde at vi kan meddele, at vore to populære trænere
Mads Riis og Nicolas Bay også i sæson
2019 vil sikre, at alle medlemmers
muligheder for at forbedre svingkvaliteten er helt i top. De har hver især
modtaget meget ros fra medlemmer,
der har modtaget undervisning, og det
er derfor glædeligt, at vi kan stille med
samme besætning i 2019.
Træningen i 2019 vil have samme muligheder som sidste år, hvor man oplevede, at de spillere der valgte at tage
et forløb over en længere periode, fik
mere ud af deres træning end dem der
fik træning over en kort periode, fortæller Mads Riis.

Golfskole i langt spil og kort spil, hvor
vi gennemgår svinget og teknikken
grundigt i flere discipliner. Hold a’
maks. 6 personer. Pris 2 klip pr. person.

9 Huller med Proen
Den gode gamle ”9 huller med Proen”
med gennemgang af Course management (taktik), udstyr samt mulige
svingændringer for at forbedre spillet
i løbet af 9 huller med træner. Pris 2
klip pr. person.

Holdtræningsforløb 6 gange a’ 1 time
6 ugers holdtræning er et træningsforløb, der kommer forbi alle spillets
facetter i 1 times ugentlig træning.
Holdet består af maks. 6 personer. Der
er foreløbig oprettet 3 hold i 2019. Tirsdag den 26. marts kl. 10 og 5 tirsdage
frem. Mandag den 29. april kl. 16 og 5
mandage frem. Tirsdag den 30. april
kl. 19 og 5 tirsdage frem. Pris 4 klip.
Hvis du allerede nu ved at et holdtræningsforløb er lige hvad du har brug
for til at komme i gang med sæsonen,
så kontakt enten Mads eller Nicolas.
Mads Riis: tlf. 20 73 83 22, mads@riis.
mail.dk
Nicolas Bay: tlf. 28 70 73 72, nicolasbay@live.dk

Gratis Klub +37 træning
+37 træning er for alle medlemmer,
nye som gamle, der har handicap 37
eller højere. Idéen er at man mødes
til en fælles træning en til to gange
ugentligt. Her vil man få forskellige
træningsøvelser og råd til hvordan
man kommer videre med sit golfspil og måske opnår et lavere handicap. Samtidig har man mulighed for
at møde andre golfspillere og aftale
fælles træning og spil. Træningen vil
lægge vægt på mange forskellige træningsøvelser og +37 træning har tre
hovedformål: integration, socialt samvær og lavere handicap.

PRISER OG INDHOLD
Træningslektioner:

2019

Klip

1 lektion á 25 min.........................................................
150,3 lektioner á 25 min.....................................................
400,5 lektioner eller 5 turs kort til tema træning............
600,10 lektioner eller 10 turs kort til tema træning........ 1.000,1 lektion á 30 min. for 2 personer..............................
300,Tema træning 1 time m. max. 4 pers. – pr. pers........
150,-

1
3
5
10
2
1

300,300,300,-

2
2
2

De Luxe lektion m. trackman og video á 40 min......
Golfskole, 2 timer med max. 6 pers. – pr. pers...........
9 huller m. Pro med max. 4 pers. – pr. pers................

Køb klip, spar penge og sammensæt dit eget træningsprogram:
1 klip kr. 150,- / 3 klip kr. 400,- / 5 klip kr. 600,- / 10 klip kr. 1.000,-
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Klart syn

Jo mere jeg øver mig,
jo heldigere er jeg...

uden briller eller
kontaktlinser

GARY PLAYER

TRÆNING OG UNDERVISNING VIRKER!
Hvis du vil ned i handicap, så er den nemmeste vej træning og undervisning. For
ellers risikerer du at glemme greb, sigte og kropsholdning – og retter i stedet dine
fejl med nye fejl
Af Kim Stoltenberg Hansen

Virker det overhovedet at blive rettet
af træneren eller bliver du bare så forvirret af hans velmente råd, at du slår
mere skævt end før.

Han er altid glad, når folk kommer til
en træningslektion i stedet for at leve
med fejlene.

Svaret er et entydigt ja til undervisning.
Golfbox har sammenlignet 20.000 golfere, der i løbet af en hel sæson ikke
benyttede en træner med 20.000 andre golfspillere, der besøgte en træner,
og resultatet blev, at det er dobbelt så
godt, at besøge sin træner som at forsøge sig på egen hånd.

Fejl på fejl

Ud af de 20.000 golfere, der ikke besøgte en træner, gik cirka 25 procent
ned i handicap. Hvis man havde blot
en enkelt lektion, gik 38 procent ned i
handicap. Blandt golfere med to lektioner gik 41 procent ned i handicap, og
havde man tre eller flere træningslektioner var sandsynligheden 49 procent
for at gå ned i handicap.
– Det er rart at se sort på hvidt, at undervisning virker, lyder det fra træneren i Herning, Mads Riis Pedersen.
Han er glad for, at der er en dokumenteret effekt, og det overrasker ham sådan set ikke.
– Vi arbejder med at sikre, at folk holder rigtigt på køllen, at de har den rigtige kropsholdning og at de sigter rigtigt. Og gør man det, så er det jo ikke
helt overraskende, at det går bedre ude
på golfbanen, siger han.
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– Uden en træner, så vil en golfspiller typisk selv rette sin fejl ved at lave
en ny fejl. Hvis bolden slicer til højre
- måske fordi man holder forkert - så
løser man det ofte ikke selv ved at ændre grebet, men vælger i stedet at sigte
nogle grader til venstre. Så holder man
forkert og man sigter forkert. Og typisk
vil det gøre, at man forstærker sin fejl
ved igen og igen at gøre det forkerte.
Her er det jo mere optimalt at rette den
oprindelige fejl, siger han.
Han understreger, at fejl bedst rettes
via undervisning og træning.
– Hvis du spiller en dyst - uanset at det
bare er for sjov mod din nabo - så ligger det i den menneskelige natur, at
man vil vinde. Og så gør du det, der er
optimalt i situationen - eksempelvis at
sigte til venstre, hvis det umiddelbart
giver det bedste resultat på kort sigt.
Her er træning og undervisning mere
et sted, hvor der er plads til at fejle og
lære af sine fejl. Her kan vi som trænere være med til at vejlede og starte
en udvikling til at blive en bedre golfer,
siger han.
Han giver også et lille tip til, hvor man
bør sætte ind til træning.

– En god tommelfingerregel er, at man
skal afmåle sin træningsmængde i forhold til, hvor ofte man møder den pågældende situation ude på banen, siger
han - altså forstået på den måde, at
man mange gange i løbet af 18 huller
laver et indspil eller putter, og egentlig
ganske sjældent hiver den allerstørste
kølle op af golfbag’en.
– Alligevel vil jeg tro, at rigtig mange
træner det lange spil med en stor kølle
på Driving Range, og måske ikke helt så
tit øver indspil eller putning, siger han.
Han roser dog golfspillerne i Herning
for at være træningsnarkomaner.
– I forhold til så mange andre klubber,
træner spillerne i Herning rigtig meget. Mit bud er, at det hænger sammen
med, at banen ligger så tæt på bymidten. Rigtig mange medlemmer kan forholdsvis hurtigt komme ud til banen
for at træne. Det er nok lidt sværere
at motivere sig til en træningstur, hvis
man skal køre 40 kilometer frem til anlægget, siger han.

• MEST SUNDE VALG AF LINSER
• SOV DIN NÆRSYNETHED VÆK
• BREMSER UDVIKLINGEN AF DIN NÆRSYNETHED
Vil du se klart uden briller eller kontaktlinser hver dag? Med de innovative natlinser kan du få dine ønsker
opfyldt. Natlinsen er en formstabil kontaktlinse, med helt specielle egenskaber. Man bruger den om natten!
Mens du sover omformer linsen din hornhinde. Når du står op om morgenen, tager du linsen ud og ser klart
hele dagen uden brugen af briller eller kontaktlinser.

Kom ind i butikken og hør mere.

Han foreslår, at man laver en fast træningsaftale med en makker.
– Det er meget lettere at komme af
sted, hvis man har en aftale, end hvis
man kun er sig selv og lige ser en enkelt sort sky på himlen, når man overvejer at køre hjemmefra.

Bredgade 12 · 7400 Herning · Tlf. 97 12 19 56
www.optikerfrank.dk · mail@optikerfrank.dk

SPIL MED DEN SAMME
BANEGUIDE SOM
PRO’ERNE PÅ ECCO TOUR

GLFR HOW TO

Af Jacob Markussen, Ingenium Golf

Vores klub er GLFR Pro klub, og derfor får du den mest detaljerede baneguide på markedet direkte på din
smartphone. Alle banens detaljer er
opmålt i GLFR platformen, så du aldrig skal være i tvivl om farven på en
hazard eller afstanden til en bunker og baneændringer vil komme med, så
snart de træder i kraft.
Som golfer i en GLFR Pro klub er det
ikke kun kvaliteten af baneguiden,
som du får glæde af. Du kan nemlig
også modtage vigtige informationer
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direkte fra klubben og greenkeeperen.
Hvis for eksempel banen er lukket
midlertidigt eller der er blevet ledige
tider i weekenden, kan klubben sende
en besked direkte til din GLFR app, så
du ved besked som en af de første.
Siden 2018 sæsonen har GLFR været
den officielle baneguide på ECCO Tour.
Samarbejdet har allerede ført til flere
tilføjelser til app’en, som også du kan
få glæde af, når du spiller hos os. For
eksempel kan du nu planlægge din
runde inden, du skal ud og spille med

GLFR Game Plan og føre en logbog
over runderne i din GLFR Game Log.

Med GLFR på din smartphone får
du:
•	Digital baneguide med alle banens
detaljer
• Dine afstande med GPS
• Din personlige Game Plan
• Scorekort for op til 4 spillere
• Online multiplayer
• Statistik over dine runder
• Alle danske golfbaner

1. Opret din
GLFR bruger

2. Vælg Herning
Golf Klub

Det er helt gratis
at have en bruger i
GLFR og lynhurtigt at
oprette den. Udfyld
din profil med hjemmeklub, handicap,
køn og alder for at
få mest muligt ud af
GLFR.

Hvis du er tæt på
klubben, vil den
dukke op forrest,
ellers kan du let søge
efter den. Klik dig ind
på klubben og vælg
Parkbanen baneguiden for at komme i
gang.

3. Opsæt din runde
Når du har trykket
Play, og baneguiden
er blevet downloadet,
vælger du hvilken
tee du spiller fra og
inviterer eventuelle
medspillere i GLFR’s
“starter-hus”.

4. Brug
afstandsmåleren
og før scorekort
GLFR bruger din
GPS lokation til at
beregne afstande til
hvilket som helst
sted på banen, og du
kan føre dit - og dine
venners - scorekort
med plus-knappen i
bunden.

5. Se scorekortet og
opdater scoren
For at se hele scorekortet for den aktive
spiller, trækker du
op i plus-knappen.
Her kan du også rette
scoren for et hul, hvis
du har registreret for
mange eller få slag.
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Nyt Syn Herning
- Andersen & Leidorf

HVAD SKER
DER I ROUGHEN
VED STIEN
MELLEM 11. GREEN
OG 12. TEESTED

Bryggergaarden
Bredgade 15, 7400 Herning
97 21 20 22,
nytsyn.dk/herning

Af Thomas Hoffmann Jepsen,
DGU banekonsulent

DESIGNED TO RELAX

Herning Golf Klub har sammen med
Dansk Golf Union siden efteråret 2017
været med i et fælles nordisk forsøg ”From dense swards to biodiverse
roughs”, som også Oslo Golfklubb i
Norge samt Sigtuna Golfklubb i Sverige deltager i. De fremmede ord dækker over dét, som forsøget handler om,
nemlig ”Fra tæt umulig rough til nemmere rough”.
Formålet er at finde en bedre balance
imellem natur og golfspillet. Golfspillerne vil gerne have en tyndere og mere
åben rough så bolden er lettere at få
ud. Og naturen vil gerne øge antallet af

vores små hjemhørende engblomster
og derved også øge antallet af de små
vilde bier, og på den måde skabe en
bedre natur for alle.
Projektet vil undersøge om ændringer i
klipperutiner, såning af blomsterfrø og
såning af snylteplanter kan bruges til
at reducere konkurrencen fra græs og
øge biodiversiteten af roughen. På den
lange bane er udsigten, at resultaterne
fra forsøgene kan bruges til at udvikle
en anbefaling for, hvorledes golfklubber i Norden med fordel kan passe
deres rough, så den i højere grad end i
dag tilgodeser både spillet og naturen.

For golfspilleren sigtes der på at skabe
en rough, som er tyndere ”i bunden” og
mere lysåben. Herved vil det være lettere og hurtigere at finde sin bold, ligesom det vil være lettere at slå bolden
videre. Samtidig ønskes det at forbedre
de biologiske forhold således, at hjemmehørende vildeng-blomster kan etablere sig og derved skabe bedre forhold
for vigtige og truede bestøvere som
f.eks. de vilde bier.
Forsøget løber til og med foråret 2020
og man kan læse mere om det på
STERF’s hjemmeside: www.sterf.org.

Golfbaner kan ha en viktig rolle i å fremme biologisk mangfold og økologiske funksjoner i landskapet. Mange golfbaner
har imidlertid produktiv jord. Et av de viktigste tiltakene for å etablere mangfoldig vegetasjon og skaffe ressurser for
pollinatorer er å redusere produktiviteten. Målet for prosjektet er å skaffe kunnskap om hvordan slåtteregime, tilsetninger av karbon i jord, såing av blomsterengfrø, og såing av halvparasittiske planter kan brukes til å redusere konkurransen fra gress og øke
det biologiske mangfoldet i rough. Forsøk vil bli gjennomført hos Oslo GK og demonstrasjonsfelt etablert hos Herning GK og Sigtuna GK
(2017 -2020). Lokale frøblandinger vil bli sådd, og utvikling av botanisk sammensetning og forekomst av pollinatorer fulgt for de ulike behandlingene. Kunnskapen om de metodene vil hjelpe golfklubber med å ta gode valg for å fremme biologisk mangfold og god spillekvalitet.
Resultatene vil bli presentert gjennom feltdager, populærartikler, en informasjonsvideo og en vitenskapelig artikkel.
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BANEN RUNDT MED
Af Carsten Jensen

Den 1. januar 2019 trådte de nye golfregler i kraft. De indebærer på mange
områder en modernisering og forenkling i forhold til de regler, der har
været gældende. Antallet af regler
er reduceret fra 34 til 24, men endnu
mere vigtigt, så er situationer, der ligner hinanden, kommet under samme
regel og der er lagt vægt på at fremme
spillehastigheden ved hjælp af forskellige tiltag.
Hvilken effekt det kan få på dit spil,
skal vi se på i det følgende.

Start med at åbne app’en
Inden runden åbner du regel-app’en,
som du har downloadet til din mobiltelefon eller checker, at du har husket
Lommeguiden, der indeholder regelbogen i billeder og tekst, som du fik,
da du var på regelkursus eller da du
hentede dit nye bagmærke (hænger
selvfølgelig på baggen).
Du skal også sikre dig, at du max. har
14 køller i baggen (R4.1b); at driveren
er tilladt (R4.1a) og at bolden, som du
spiller med, også er tilladt (R4.2a). De
to sidste ting kan du være ret tryg ved,
hvis du har købt udstyr og bolde i en
kendt shop, som f.eks. Golfexperten.
Rangebolde er ikke i kategorien god-
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kendte bolde!! Hvis du har mere end
14 køller, kan du nu tage dem alle med
på runden, blot du erklærer de overskydende køller ude af spil overfor
dine medspillere (og markerer dem, så
de kan genkendes).

Nå, vi skal afsted og vi aftaler, at vi slår
ud i den rækkefølge, som vi er klar, da
vi ønsker at spille Ready Golf, som
også er nævnt i reglerne (R5.6b). Du
rammer bolden ualmindelig godt og
den er lige ved at rulle ned i haz…, nå
nej strafområdet (se def.), som bækken mellem 1. og 11. hul, ligesom alle
andre vandhuller, nu hedder. Heldigvis
er der ikke sket noget og et godt slag
bringer dig på green, hvor du to putter.

det ikke er muligt at lave et ordentligt
slag, der kan få den ud og på green. Efter at have konsulteret Lommeguiden
opdager du, at du kan erklære bolden
uspillelig og med to strafslag droppe
ud af bunkeren (R12.3 & R19.3b) på
flaglinjen (linjen der går fra flaget og
gennem bolden og uendeligt videre).
Du finder et punkt på linjen og med
det som referencepunkt, måler du 1
køllelængde (din længste kølle, som
ikke er putteren - def. af køllelængde)
til hver side og bagud. I det lempelsesområde dropper du en bold (R14.3). Du
dropper bolden fra knæhøjde, men til
trods for dette, ruller den ud af lempelsesområdet, så du dropper igen og
denne gang forbliver bolden i området. Du slår ind til pinden og kan putte
i for en 7’er.

Nu kan du droppe ud af bunkeren…

…og du må fjerne sten i bunker

Du plejer at placere et jern for at
hjælpe dig med at sigte på 2. tee, så
du ikke slår ud på drivingrange. Det
må du bare ikke mere, da du ikke må
få hjælp til at tage stance (R10.2b) og
det går, som du frygtede; dit drive lander lige til højre for træerne ud mod
drivingrange. Du kommer dog godt afsted derfra og skal så slå dit tredje slag
ind til green. Du rammer ikke helt optimalt og bolden går i bunkeren foran
green. Da du kommer frem, kan du
se, at den ligger helt op ad kanten, så

På 3. hul flækker du bolden. Den kommer alligevel fremad, men ender i
højre greenbunker. Desværre ligger
bolden op ad en sten. Du kigger i lokalreglerne, men der står ikke længere
noget om sten i bunkers. Det er fordi,
de nu bliver betragtet som løse naturgenstande, der må flyttes overalt på
banen (R12.2a & R15.1). Husk blot, at
hvis bolden flytter sig, så pådrager du
dig 1 strafslag og skal genplacere den.
Hvis det havde været en øldåse (flytbar forhindring), måtte du stadig flytte

Nu hedder det ikke hazard…

2019-REGLER
den (R15.2) og hvis bolden flytter sig,
er der ingen straf og bolden skal genplaceres. Husk at tage dåsen med til
næste skraldespand.

Droppemuligheder på hul 4
Fra 4. tee forsøger du at ramme halvøen, men bolden mangler lige en meter i at nå over. Bemærk at hele strafområdet (søen) er markeret med røde
pæle, så lige meget hvor du krydsede
grænsen til strafområdet (referencepunkt), må du lave et sidelæns drop
(2 køllelængder fra referencepunktet).
Andre muligheder er at droppe på
flaglinjen eller slå en ny fra teestedet
(R17.1d). Trods droppet ender du med
at strege hullet.

På hul 5 rammer du bolden to gange
Drivet på 5. hul ender i noget rough
til højre for fairwaybunkeren. Nå, det
plejer ikke at være et problem, men du
kommer under bolden og rammer den
to gange. Heldigvis er reglerne ændret, så der ikke længere er strafslag
(R10.1a). Uanset hvor mange gange du
rammer bolden, når du vil lave et slag,
så tæller det kun én gang.

Hole in one eller ej
6. hul er altid en chance for hole-inone eller i hvert fald nærmest flaget.
Du slår et godt slag og kan fra teestedet se, at bolden ligger lige ved hullet.
Da du kommer derop, kan du se, at

bolden hviler mod flagstangen, men
fordi den står skævt i hullet, er der ingen del af bolden under hulkanten. Da
du flytter flagstangen, falder bolden i
hul, men den skal i situationen genplaceres på kanten af hullet (R13.2c).
Du kan så glæde dig over at have vundet nærmest flaget.

Strejf-slag på hul 7
Oppe på 7. tee bestemmer du dig for
at gå efter green i førsteslaget, men
kommer i din iver til at strejfe bolden,
så den blot falder ned af tee og ruller
lidt tilbage. Det er ærgerligt, men du
må nu samle bolden op, sætte den på
tee, som du placerer et valgfrit sted
indenfor teestedets grænser og slå dit
2. slag (R14.6a).

På hul 8 rører du sandet uden straf
På 8. tee har du fået styr på driveren,
men desværre ender drivet i fairwaybunkeren til venstre, selvom den er
blevet gjort mindre. Da du når frem,
kan du se, at der er nogle fodspor forrest i bunkeren og af hensyn til de næste spillere, tager du riven og glatter
sandet, inden du går frem til din egen
bold (R12.2b). Mens du står og overvejer dit næste slag, kommer du til at
sætte dit jern ned i sandet, men det
er heldigvis ikke længere strafbart, da
det ikke er en bevidst handling og det
ikke er lige foran eller bagved bolden
(R12.2b).

Din bold kommer i klemme på hul 9
På 9. hul kommer bolden til hvile lige
udenfor green efter andet slaget. Du
vælger at putte og bolden rammer
flagstangen og kommer til hvile mellem flagstangen og hulkanten med
lidt af bolden under hulkanten. Tillykke med birdien. Bolden er allerede
holet, da den satte sig mellem stang
og hulkant (R13.2c) og du behøver ikke
længere at gå hen og flytte stangen for
at se om bolden falder i hullet.

Løft, rens og drop en bold
fæstnet i eget nedlagsmærke
10. hul spiller som sædvanligt langt,
så bolden skal ”have en ordentlig en
på skallen”. Du er for ivrig og får slået
en høj bold, der lander tungt i semiroughen til venstre. Da du kommer
frem, ser du, at du har fået en fæstnet
bold (def.). Selvom vi ikke spiller med
lejeforbedring, giver reglerne mulig- ›
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hed for, at du løfter og rengør en bold,
der er fæstnet i det generelle område
(R16.3), som er hele banen, undtagen
teestedet og green på hullet der spilles, alle bunkere og alle strafområder.
Du løfter, renser og dropper den i lempelsesområdet (R14.3), inden du chipper ind og putter i hul.

Du rører din bold under søgning
På 11. hul slår du et næsten perfekt
draw fra tee, men bolden starter for
langt i venstre og den ender i den høje
rough. Du burde nok slå en provisorisk bold, men du går frisk frem for
at lede og kan også roligt selv deltage
i søgningen, da du ikke længere får
straf, hvis du flytter bolden under en
fair foretaget søgning (R7.1a & R7.4).
Selvom både du
og de andre i bolden kigger meget
nøje, så kan I ikke
finde din bold inden, der er gået 3
minutter og bolden skal anses
for at være mistet
(def.). Hvis klubben havde indført en lokalregel,
så man kunne
droppe en bold
i et lempelsesområde (trekant)
fra flagstangen gennem stedet hvor
bolden menes mistet/out of bounds
og fra flagstangen gennem kanten af
fairway + 1 køllelængde , så kunne du
have droppet en bold med 2 strafslag.
Den er ikke indført, så du må enten
strege hullet eller gå tilbage og spille
en ny bold. Du vælger at strege.

Dyrespor på green må rettes op
Nu er vi kommet frem til 12. hul og her
er der en god chance for birdie eller
bedre. Du slår et godt slag, der ender
på green 4 meter fra pinden. Fremme
ved bolden kan du konstatere, at der
er både dyrespor samt nedslags- og
spikemærker i din puttelinje. Fortvivl
ej, for nu må du rette alle sådanne
skader (R13.1c). Du får gang i pitchforken og kan putte. Desværre ramte du
ikke hullet og må nøjes med par.
På 13. hul slår du op til vejen og med
et super andet slag går bolden på
green, hvor du to putter. Golf er nemt.

Du træder på din bold på hul 14
Således opløftet når vi til 14. hul. Drivet går lidt i venstre og bolden ender i
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skoven. Bolden er svær at finde, men
under søgningen er du desværre kommet til at træde på bolden. Da det
skete tilfældigt under en fair søgning
(R7.1a), så må du uden straf genplacere den. Hvis du ikke kender stedet,
skal den placeres, hvor du skønner
(R14.2c), at den lå, da du sparkede til
den (R7.4). Du bliver nødt til at spille
bolden ud på fairway, samle den provisoriske bold op og kommer fra hullet med en bogey.

Skrammet bold på forkert green
En af dine langt slående medspillere har slået et rigtig godt slag på
15. hul og nu skal bolden bare på
green. Andet slaget er desværre
et shank og da han er venstre-

fairway i venstre side. Bolden kan spilles og heldigvis er der ikke længere
den samme grund til forsigtighed i
strafområder som tidligere. Nu må
man flytte naturgenstande (R15.1a) og
grounde køllen (17.1b), ligesom man
må alle andre steder på banens områder (bunker undtaget). Du rammer
godt og bolden når lige akkurat ind på
green. Flagstangen står allerbagest, så
for at spare tid, vælger vi alle at putte
med flagstangen i hullet, da det ikke
længere giver straf (R13.2a) at ramme
den.

Tag et drop, hvis du slår
out of bounds
På 16. hul laver du et slice, og du tror,
at bolden er gået out of bounds oppe
i trækronerne, men der kan være sket
hvad som helst. Du vælger derfor
at slå en provisorisk, som også søger mod højre, men den bliver inde.
Her ville det have været en fordel at
kunne benytte lokalreglen og droppe
på fairway i lempelsesområdet, men
desværre. Næste slag bliver trukket
over i strafområdet, som løber langs

FAMILIE OG VENNER
TIL FØDSELSDAGSFEST
I HERNING I UGE 29

Du er ved at være træt
Trætheden er ved at melde sig
og fremme på 17.
green er du ved at
snuble og taber din
putter, der rammer din bold, som
flytter sig. Det er
dog ikke længere
strafbart (R13.1d),
så du skal blot genplacere og kan spille
videre.

Blæsten bevæger din
bold

håndet, kommer bolden til
hvile ovre på kanten af 13.
green. Selvom bolden ikke
ligger på green, skal han stå på
green for at slå til bolden. Han skal
derfor tage fuld lempelse for forkert
green (R13.1f) og droppe en bold i et
lempelsesområde på 1 køllelængde.
Da bolden er skrammet, vælger han
at udskifte den, hvilket man nu må
hver gang, man skal droppe efter reglerne (R14.3a). Da han slår til bolden,
rammer den tilfældigt hans bag, der
er placeret foran green. Det giver dog
ikke længere straf og han skal spille
bolden, som den ligger (R11.1).

INVITÉR

Endelig fremme ved 18.
hul hvor drivet lander
perfekt ude i fairway.
Der er er frit udsyn til
green, men det er blæst
kraftigt op fra vest, så der
skal bruges et kortere jern
end normalt. Bolden kommer fint over
søen og ind på green. Lige da du når
green, blæser bolden et stykke nærmere hullet. Da bolden ikke har været
løftet (R9.3 & R13.1d), skal den blot
spilles fra det nye sted og du har fået
foræret en meter. Puttet går forbi hullet og du løfter bolden og renser den.
Efter at den er genplaceret, bliver den
igen flyttet af vinden, men fordi den
allerede har været løftet og genplaceret mellem to slag, skal den placeres,
der hvor den blev genplaceret sidste
gang (R9.3 & R13.1d).

Hul 19 etikette regler
En lang runde er endelig færdig og nu
skal det blive dejligt at komme op på
terrassen og nyde et stort glas kold
fadøl. Hvem i bolden er (den glade)
giver (etikette)?

GREEN
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I UGE 29
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55
KRONER

BIKSEMAD
OGSÅ KUN
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Alt malerarbejde
udføres

• Vedligeholdelse & renovering
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• Alle former for spartel opgaver
• Træværk - ude & indendørs
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HVILKET HUL ER
BANENS SVÆRESTE..?
[ OG HVILKET ER DET LETTESTE ]

Banen i Herning er atter blevet ratet, og de sværeste huller er hul 2 og hul 16
Af Kim Stoltenberg Hansen

Hvis bolden atter er endt ude i skoven
i 90 graders-svinget på hul 2 eller atter er ploppet ned i vandet på Hul 16,
så kan du trøste dig med, at du ikke er
den eneste.
Golfbanen i Herning er blevet ratet,
hvilket blandt andet betyder, at man
har vurderet de enkelte hullers sværhedsgrad, og blandt de første ni huller
var det sværeste hul 2 - og på bag-ni
var det hul 16, som golferne fik den
højeste score på i forholdt til par.
Træner Mads Riis Pedersen har været
med i rating-udvalget, og han har en
ganske indlysende forklaring på, hvorfor det er de to huller, som golfspillerne har sværest ved.

– Vi deler golferne op i tre kategorier:
gode, mellem og nye, og mens de gode
golfspillere egentlig klarer de lange
huller fint, så det er mellem-golferne
og især de nye, der har det svært med
de længste huller. Og det er af den helt
simple grund, at jo længere et golfhul
er, desto mere kan gå galt undervejs,
forklarer han.
Hvis man kun får sendt golfbolden 60
meter frem, så gør det ikke så meget
på et par 3 hul på 120 meter. Her kan
man jo bare gentage 60 meter en gang
til og så være på eller tæt på greenen.
Hvis man derimod starter 500 meter væk fra pinden, så skal der en hel
del slag på 60-80 meter til, før man er
fremme.

Mængden af vand er også en faktor.
På hul 2 kan man i førsteslaget lande
i vandet til venstre for fairwayen, og
i slag num-mer to skal man passere
selvsamme å med fare for at lande
i vandet og få et strafslag her. På Hul
16 er der bestemt også mulighed for
at ende med en våd golfbold, da der er
placeret en kæmpe sø et kort stykke
foran greenen – og samtidig er der
hvide pæle til højre – og rigtig mange
nye golfere har nok haft noget svedige
hænder, når de skulle manøvrere bolden ind mellem sø og out of bounds.
Men skulle det kikse på de to huller, så
tænk på - du er hverken den første eller sidste med problemer her.

VI HAR SPURGT MEDLEMMERNE VIA FACEBOOK
Vi har via klubbens Facebook
side spurgt medlemmerne
”Hvilket hul på Herning Golf
Klubs bane synes du er det sværeste –
og hvilket hul er det letteste. Hvorfor
bliver scoren altid høj/lav?”
Det gav mange forskellige svar og det
er absolut ikke entydigt, hvilke forhindringer og udfordringer den enkelte
imødeser med enten bange anelser
eller forventning om masser af points.
Sjovt nok bliver banens sværeste hul
(hul 2) slet ikke nævnt af nogen, hvorimod bag-ni’s sværeste (hul 16) er en
udfordring for mange. Hul 4 og hul 13
indgår også i mange mareridt mens
hul 7 giver de fleste søde drømme om
lette points.
På redaktionen har vi – helt uvidenskabeligt – tilladt os at konkludere,
at det er meget afhængigt af, hvilket
handicap man spiller fra, når man udnævner ”hadehuller” og det modsatte.
Har man ekstra slag på hullet eller ej…
to have et ekstra slag or not to have et
ekstra slag, that’s the question…

Niels Chr. Maibom
(hcp. 14,5):
”Synes hul 1 er OK
at score på. Men de
sidste 17 huller mener jeg er klart de(t)
sværeste”

Nils Overgaard (hcp 3):

”Nemmest er hul 7 – kort
og masser af plads i landingsområdet – modsat
hul 13 som helt klart er
sværest – her er der mere
risc end reward”

Carsten Jensen (hcp. 11):

”Hul 7 må være det letteste at komme tæt
på flaget i 2 slag og med Birdie, som resultat. Hul 10 spilles oftest i modvind og så er
det pludselig et langt hul, hvor par bliver
svært.”
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Lissi Bank Lassen (hcp.10,9):

”Enig med Carsten Jensen.
Dog synes jeg at hul
16 også er svært
ved søen og den
skrånende fairway
omkring søen, hvor
græsset ”ikke” holder
på bolden”

Hanne Zacho (hcp. 10,1):

”Hul 13 synes jeg er et pænt svært hul.
Her er det virkelig vigtigt at man får
placeret sit drive i midten af banen for
at komme videre med et godt andet slag.
Greenen ligger samtidig højt, og indspillet
skal være præcist for at det bliver en succes. Hul 6, er et dejligt hul hvor man ofte
kan lave en god score.
Hullet er bunkerfrit, og
holder man bolden
ude af de små søer,
har man gode chancer for at spille hullet til sit handicap”

Anette Mikaelsen (hcp. 20,8):

Hul 7 er det nemmeste, for man kan slå
på i 2 slag og har mulighed for Birdie eller
par. Det sværeste er hul 16, da der er out
of bounds og meget smalt
mellem sø og de hvide
pæle. Desuden er hældningen ned mod søen
irriterende. Resultatet
bliver ofte til out af
bounds til højre…”

Susanne Ladefoged (hcp. 29,6):

”For mit vedkommende er det hul 4, der
er det sværeste – det er ikke altid jeg får
nogle point på det selvom
jeg har 2 ekstra slag på
det. Hul 7 er nok det
letteste – med 2 ekstra
slag på det hul kan jeg
godt redde mig 3 point”

Morten Juul Engelbrecht (hcp. 6,6):

”Jeg har altid en udfordring på hul 4 og hul
13. Hul 4: Her kommer tvivlen altid. Skal
jeg (fra tee 58) slå over på halvøen, eller
helt over på den anden side af vandet. Det
bliver tit lidt midt imellem. Hul 13: På dette
ene hul har jeg en mærkelig tendens til at
´tabe´ bolden i højre, hvilket er dumt når
der er masser af plads til venstre. Men det
bliver nok ikke nemmere når tee 58 bliver
flyttet tilbage. Til gengæld er
der altid en god chance for
at lave en god score på
hul 5 og på hul 14. Et par
halvlange huller uden for
mange forhindringer.”

Peter
Leidorf (hcp. 20,6):
”Jeg har størst problemer med hul 16
når det er tørt”

Jan Toelstang
(hcp. 17,7):

”Hul 13 er værst og
hul 10 er nemmeste”

Erik Dinesen
(hcp. 24):

”For mig er det
hul 16”

Rene Mortensen (hcp. 22):

”Fra tee 54 på en god dag er hul 4 det
nemmeste hul. Hen over søerne med let
slice og 70-80 meter ind på fairway. Fra tee
54 på en knap så god dag er hul 4 det sværeste hul. Søer, branddam, skov eller en gal
svane. Hvorfor har man SÅ mange knap
så gode dage?"

Dorte Berg Mortensen (hcp. 47):
”Hul 4 er absolut det sværeste hul
vi har i Herning efter min mening. Hul 8 er det nemmeste”
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Vand skal ledes væk og græs skal passe til jordbunden

VI ARBEJDER MED

IKKE MOD NATUREN
Af Frits Nielsen

Herning Golf Klubs nye chefgreenkeeper, 32-årige Jarl Tranekær Jørgensen,
har et altoverskyggende ”statement”,
når det handler om at optimere golfbanen i Herning:
– Der skal arbejdes MED naturen, fastslår han og forklarer, at kampen MOD
f.eks. vandet kun vindes ved at arbejde
MED vandet.
– Vandet skal hjælpes væk. Som vi i efteråret gjorde på hul 6. En lille kanal
på tværs har hjulpet med at trække
vandet væk fra fairway, så der pludselig kunne spilles på hul 6 til langt ind
i november. Vi skal holde vandet væk
ved at lede det væk, lyder Jarl Tranekær Jørgensens enkle filosofi.

Han fortæller videre, at det til foråret
er greens og teesteder, greenkeeperne
først går i gang med, og når der så er
varme i jorden skal man i gang med
fairways.
– Når varmen er der, gror det hurtigt,
siger Jarl Tranekær Jørgensen, og forklarer, at jorden skal op på cirka 8 grader, for at væksten for alvor går i gang.

Alle fairways skal topdresses
Drømmen for Jarl Tranekær Jørgensen
er på sigt at topdresse alle fairways.
– Kunne vi bare lægge et lille lag på
lidt efter lidt – og derved på lang sigt

hæve terrænet, bare 1 cm om året
vil hjælpe. Men det er en dyr affære.
Fairways fylder trods alt 10 gange så
meget som greens og tee-steder tilsammen, siger han og fortæller, at
golfklubben bruger mellem 160 og
200 tons sand om året på at topdresse
greens og teesteder.
Så det regnestykke er enkelt. Og det er
filosofien i greenkeepergården også:
– Naturen skal man arbejde med, og
fjerner man noget, skal man altid tilføre noget, lyder det fra Jarl Tranekær
Jørgensen.

Nyt rullegræs er ikke problemfrit
Foruden vandet har man på Herning
Golf Klubs bane har et andet stort problem at slås med. Det er jordbunden,
som er gammel mosejord.
– Jorden er meget kompakt og den synker, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.
Sidste år hævede vi hul 16 og hul 18
ved at køre masser af jord og sand
på de 2 fairways. Og samtidig blev
der drænet med nye rør primært på
hul 18. Hul 16 er lavet, så vandet selv
skulle finde vej ned i søen, og derfra
over i åen. Det er stort set lykkedes på
hul 18, mens vi på hul 16 stadig kæmper med væksten.
– Græsrødderne har problemer med at
trænge igennem. Planen er nu at lufte
jorden (prikke), komme sand på, og så
bruge egne frø i stedet for rullegræs.
Det rullegræs vi har lagt på, kommer
fra en anden jordstruktur, og det har
givet problemer. Blandt andet er det nu
pludselig vådt på sidste del af hul 17.
Det har det ikke været før. Det er fordi
rullegræsset, er en anden natur. Det
skal være græs, der passer til jordbunden, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.

Terrænet skal hæves
Greenkeeperen fortæller, at det nu er
planen, at efterså alle fairways til foråret.
– Vi har fået en ny såmaskine, der åbner jorden, lægger frøene i og lukker
jorden igen, siger Jarl Tranekær Jørgensen, som samtidig pointerer, at med
den nye maskine kommer det ikke til
at forstyrre spillerne.

INSPIRATION PÅ ST. ANDREWS
Jarl Tranekær Jørgensen blev ansat sidste år som chefgreenkeeper, efter
han også er uddannet i Herning. Kun 32 år og med seks års erfaring inklusive fire års læretid er han næsten mere grøn i faget, end en velplejet
green - og i hvert fald mere grøn end de fleste kollegaer med chefgreenkeepertitlen.
– Målet var nok først at arbejde en tid som ”svend” i en mindre golfklub,
men nu kom chancen, så hvorfor ikke. Det er mega interessant, siger han.
Ny inspiration har han fået fra et par besøg på verdens måske mest
berømte bane, St. Andrews i Skotland. Første gang som vinder af en
konkurrence blandt landets greenkeeperstuderende. Anden gang var
han inviteret.
– Det er fantastisk interessant og inspirerende at besøge dem. De har syv
baner, og er 100 procent bæredygtig. Naturen bestemmer, hvordan man
arbejder derovre, siger han og nævner et sjovt eksempel på skotternes
tankegang.
– Nogle fugle byggede reder i en bunker, og St. Andrews er en linksbane
helt ude på kanten til Nordsøen, med meget lidt dyreliv, så man lukkede
simpelthen den bunker. Man ville gerne have lidt fugleliv, så fuglene var
mere end velkomne, og så ville det jo ikke hjælpe at jage fuglene væk.
En ret fantastisk tankegang, mener Jarl Tranekær Jørgensen og peger på,
at på Herning Golf Klubs bane får dyrelivet også lidt ro, når vintergreens
åbner.
– Så bruger vi kun 12 huller, og så er der 6 huller til dyrene, siger Jarl
Tranekær Jørgensen og glæder sig over at dyrelivet efterhånden er godt
integreret og har vænnet sig til menneskene.
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OG HVAD SKAL DER SÅ SKE
PÅ BANEN I SÆSONEN 2019..?
Af Frits Nielsen

Arbejdet på Herning Golf Klubs bane
sker i tæt samarbejde med ”Drift” i
Herning Kommune.
– Å-løbene bliver beskåret, så vandet
kan løbe uhindret videre. Ellers får vi
problemer. Der er lavet drænsøer, og
vi har udvidet søerne på banen, siger
chefgreenkeeperen om nogle af de tiltag, der skal hjælpe golfspillerne med
at komme tørskoet i klubhuset.
Efter vinterens arbejde, hvor specielt
maskinparken bliver efterset, blev der
også arbejdet i ”marken”.
– Broen mellem hul 5 og 6 er færdig.
Der er lavet nye kanter på bunkers på
hul 8, 12 og 18. Vi har fældet træer og
klippet, indtil frosten kom.

Hvad skal der arbejdes med i 2019?
– Vi vil gerne renovere vores bunkers.
Nogle skal flyttes lidt. De er kommet for
tæt på greens efter mange beskæringer,
siger Jarl Tranekær Jørgensen og pointerer, at det ikke er greens, der er blevet
større, som nogle golfspillere tror.
– Hver gang vi beskærer kanten på
bunkers kommer vi lidt tættere på
green. Derfor kan nogen godt tro, at det
er greens, der er vokset, men det er det
altså ikke, smiler greenkeeperen, der i
vintersæsonen har 1 til 2 mand under
sig, mens der om sommeren er 6 fuldtidsbeskæftigede til at holde banen.
– Men uden de frivillige gik det ikke.
De er med til at vedligeholde søer, åer
og stier. De sætter mulvarpefælder op
og tømmer skraldespande og meget
andet. De frivillige er helt afgørende
for, at vi har den bane, som vi har,
fastslår Jarl Tranekær Jørgensen.

Hjælp fra spillere
Når Jarl Tranekær Jørgensen understreger, at frivillige er afgørende for,
at Herning har den golfbane, Herning
har, er spørgsmålet, om de daglige
brugere af banen kan gøre noget for at
være med at optimere forholdene. Til
fælles glæde for alle.

– Det kan de. Også uden at få sved på
ventninger på egne og andres vegne,
panden, smiler Jarl Tranekær Jørgensom gerne skulle afspejles overalt på
sen.
banen.
– Ja, først og fremmest ved at rette
– Vi har en ”konge-bane”
n e d s l a g s m æ rmed en fantastisk beligFAKTA Klippehøjder:
ker på green. Et
genhed. Vores opgave er at
Fairway = 16 mm
lille mærke vil i
højne kvaliteten. Vi komSemirough: 32 mm
forår og efterår
mer fortsat til at optimere
Teesteder = 14 mm
blive ramt af
fairways, greens og bunGreen 0,5 mm
svamp eller ankers. Vi er nået til et punkt,
den sygdom, der
hvor der ikke er behov for
vokser – og mærde helt store nye ting. Nu
kerne vokser stærkt. En lille plet
skal vi passe og pleje det, vi har, fastbliver hurtigt en meget større
slår Jarl Tranekær Jørgensen.
plet, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.
Chefgreenkeeperen vil også gerne
opfordre golfspillerne til at have lidt
mere tålmodighed med dem, der arbejder på banen. Der er flere eksempler på, at greenkeeperne er både tæt
på at blive ramt eller er blevet ramt af
en golfbold.
– Om man skal vente på at slå ind på
green, eller vente på næste teested gør
vel ingen forskel. Greenkeeperne har
sandsynligvis set, hvis der er ventetid længere fremme, og kører måske
derfor videre på green eller omkring
green, siger Jarl Tranekær Jørgensen,
som forklarer, at det ikke altid er lige
nemt at arbejde på en meget besøgt
bane.
– Der er faktisk kun mandag til at lave
større ting på banen. De andre dage er
fuld belagt, siger han og forklarer, at
det jo er et stort område, der skal passes. Hele arealet Herning Golfklub er
på 72 hektar og selve golfbanen fylder
17,5 hektar. De 72 hektar svarer til ca.
100 fodboldbaner.
– Men skovområderne skal jo også holdes, så der er nok at tage sig til, siger
han med smil på læben.

Vi har en ”kongebane”
Når det er sagt, så er det også en ambitiøs ny chefgreenkeeper, som Herning Golf Klub har fået. Med både for

FAKTA

Hele Herning Golf Klub
er på 72 hektar og selve banens
18 huller med teesteder, fairway,
semirough, greens og bunkers
fylder ca. 17,5 hektar. Det vil
tage greenkeeperstaben ca. 56
timer at klippe fairways med en
håndskubber på 45 cm.
Så meget græs skal slås på
parkbanens 18 huller
•	Fairway ca. 10 hektar
eller ca. 15 fodboldbaner
•	Semirough ca. 2,5 hektar
eller ca. 5 fodboldbaner
•	Rough ca. 2,5 hektar
eller ca. 5 fodboldbaner

Forretning først.
IT-løsning lige bagefter
Vi er her for at optimere din
forretning med IT.

WWW.BN.DK

Vi servicerer din bil,
mens du går 18 huller!

itrelation.dk

Silkeborgvej 110 · 7400 Herning · 96 26 24 68

TAGKONSTRUKTIONER ∙ FACADER
ENTREPRENØR ∙ RÅDGIVER ∙ MONTAGE
TYNDPLADER ∙ TRAPEZPLADER
STATISKE BEREGNINGER
DIN SPECIALIST I TRAPEZPLADER TIL TAG- OG FACADEKONSTRUKTIONER

•	Greens ca. 1 hektar
eller ca. 2 fodboldbaner

Torvet 18 - 7400 Herning - Tlf. 9721 4800
www.landbobanken.dk

•	52 Teesteder ca. 0,7 hektar
eller ca. 1 fodboldbane
Hertil kommer drivingrange og
øvebane ca. 3 hektar, 29 bunkers
med ca. 232 tons sand total, 26
søer og nogle kilometer vandløb,
træer og buske
1 hektar = 10.000 kvm.
1 fodboldbane = 7.000 m2

+45 8644 8860 · www.rafinor.dk

Special~Butikken
Herning
A/SA/S
Arne
Bredahl

Engdahlsvej 12 · 7400 Herning · Tlf. 97 12 25 99 · Fax 97 22 44 31
Åbningtider: mandag-fredag 800–1700 · Lørdag 900–1200
www.sbherning.dk · E-mail: herning@sbherning.dk
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KARMA HAR OVERTAGET
GOLFRESTAURANTEN
Golfspillere kan se frem til længere åbningstid og et varieret
menukort i Herning Golf Café
Af Frits Nielsen

Herning Golf Klub måtte i efteråret
sige farvel til restauratør Børge Jensen.
Nu er forpagtningen blevet overtaget
af Karma Caterings ejer Mustafa Catalgøl sammen med Henrik Clausen.
Mustafa Catalgøl, der er født og opvokset i Herning, styrer til daglig en virksomhed med over 150 ansatte. Dels i
Catering firmaet Karma på Cypresvej
i Herning, hvor der dagligt laves mad
ud af huset til over 500 personer. Dels
i restauranten i Østergade og 3 restauranter i Herning Centret (Karma, Liva
og Coffee by Karma) samt restauranter i både Aalborg og Aarhus.
– Vi har en stor portefølje, og kunne se
muligheden for nye kunder. Allerede
nu har vi fået mange nye ind, fastslår
Mustafa Catalgøl.
Aftalen med Herning Golf Klub er en
forpagtningsaftale, hvor Henrik Clau-

sen vil være ansvarlig for den daglige
drift i Herning Golf Café, som er restaurationens nye navn.
Henrik Clausen og Mustafa Catalgøl er
allerede langt i planerne til den kommende sæson. Blandt andet efter samtaler og møder med golfspillerne.
– Vi kommer til at lave specialmenuer
til de mange klubber i klubben. Vi får
en dagens ret, som bliver ny hver dag,
og vi vil i sæsonen også tilføre menukortet en aftenmenu. En simpel menu,
men lidt ekstra lækker, siger Henrik
Clausen, som også slår fast, at han
hele tiden er åben for ændringer.
- Vi er klar til at skifte hurtigt ud i
menuerne og tage nye ting ind. Det
er kundernes behov, der bestemmer,
fastslår han.

Unibrew og Excellent Wine vil give et
større og mere varieret drikkekort.
– Flere øl på kortet og et udvalg af vin.
Vi satser lidt på god vin, og desuden
laver vi en aftale med Excellent Wine,
så man kan købe vin ud af huset. Selvfølgelig billigere end i Caféen, lyder
det fra Henrik Clausen.

Lange åbningstider

Mens kunderne uden tvivl kommer
til at opleve kulinariske ændringer i
den nye Golf Café, bliver mandskabet

Golfspillere behøver heller ikke at gå
tørstig fra klubben. Aftaler med Royal

I det hele taget kun gode nyheder til
golfspillerne, som også kan se frem til
længere åbningstider.
– Vores plan er at holde åbent fra klokken 10 til 21 i sæsonen, siger Henrik
Clausen, som også satser på andre
kunder end kun golfspillere.
– Både menukort og åbningstider indbyder til, at vi også kan bruges af alle
som den café, vi er, forklarer Henrik
Clausen.

med sidste års kendte ansigter. Henrieta Paurova vil fortsat trække øl op
og servere, mens Juraj Paur vil styre
køkkenet.
– Vi hørte, at man i golfklubben var
meget tilfreds med Henrieta og Juraj,
så det var naturligt, at de blev, siger
Mustafa Catalgøl, som dog også er klar
med yderligere personale, hvis det er
det, der skal til.
– Vi har jo omkring 120 ansatte bare i
Herning, så vi kan hurtigt skaffe personale, fastslår han.

En win-win situation
Hos Herning Golf Klub er golfmanager
Bo West Møller særdeles tilfreds med
den nye aftale.
– Uden en forpagtning skulle vi selv
ansætte folk, og det er en opgave, vi
slet ikke har overskud til. Nu har vi en
restauratør, der har forpligtiget sig til
åbningstider, så golfspillerne næsten
altid kan møde en åben restaurant.
Det handler også om, at vi skaber liv i
klubben, forklarer Bo West Møller.
– Samtidig kan Karma bruge selskabslokalerne, som også i stor udstrækning bruges af vores medlemmer. Vel
lige nu i forholdet 80/20, siger Bo West
Møller.
Det sidste kan Henrik Clausen bekræfte.
– Ja, lige i øjeblikket skriver jeg vel fem
selskaber ind i kalenderen om ugen til
opgaver i sæsonen, lyder meldingen
fra Henrik Clausen sidst i januar.
I golfverdenen er det en atypisk aftale,
der er lavet mellem et stort cateringsfirma som Karma og Herning Golf
Klub, men de to parter er enige om, at
det er en win-win situation.
– Faste lange åbningstider og et varieret menukort til golfspillerne, lyder
det fra klubbens golfmanager Bo West
Møller.
– Og potentielt nye kunder og selskabslokaler til Karma, siger Mustafa
Catalgøl, som også har et tilbud til
golfspillerne i Herning.
– Med et medlemskort fra Herning
Golf Klub er der 10 procent rabat i
vore øvrige restauranter og caféer, siger Mustafa Catalgøl.
Først og fremmest er det dog Herning
Golf Café, der i den kommende sæson
står klar med god og varieret mad til
den tørstige, den sultne og den småsultne golfspiller.
– Vi er klar til at opfylde alle ønsker,
lyder det i kor fra Mustafa Catalgøl og
den daglige leder Henrik Clausen.
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Vi kommer til at lave specialmenuer til de mange klubber
i klubben, og vi får en dagens
ret, som bliver ny hver dag.
Henrik Clausen, daglig leder
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NU ER DER TO HJERTESTARTERE PÅ GOLFBANEN
Herning Golf Klub har fået en ekstra hjertestarter - som gave af en
golfspiller, der fik hjertemassage i ni minutter og overlevede
Af Kim Stoltenberg Hansen

Inden for det seneste års tid har der
hele fire gange været bud efter en hjertestarter på golfbanen. Derfor kan der
hurtigt blive brug for den ekstra hjertestarter, som Herning Golf Klub har fået
doneret.

– Det fjerneste punkt ligger op mod
to kilometer fra klubhuset, og den afstand er nu halveret, fastslår Bo West
Møller.
Hjertestarteren er for størstedelens
vedkommende en donation fra et
64-årigt ægtepar her fra klubben - givet
i taknemmelighed over, at Jens »Spir«
Meyer overlevede et hjertestop i hjemmet i Snejbjerg, fordi hans kone, Jytte
Boel Jensen, gav ham hjertemassage,
indtil ambulancen nåede frem.
Det fortalte han om i Herning Folkeblad efter episoden, hvor Jens ”Spir”
Meyer efterfølgende kunne se humoristisk på, at hjertet stoppede:
– Jeg var lidt skuffet. I mit gamle erhverv som lysmand har jeg flere gange
lavet de dér dødsscener, hvor helten
forsvinder ud i et skarpt, hvidt lys men jeg så ikke noget lys og ingen dør.
Det var bare sort.
Det var i julen sidste år, at han blev
ramt af en blodprop i hjertet. Heldigvis var hans kone til stede. Og hun
havde lært hjertemassage
på et førstehjælpskurset i
golfklubben.
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Vi håber selvfølgelig, at du aldrig får brug for disse informationer, men skulle du komme i en situation, hvor du får brug for
hjælp så kan hvert sekund gøre en forskel. Jo bedre forberedt
du er, jo større chancer er der for du reagerer på den rigtige
måde. Læs derfor denne info - den kan redde liv.

Før runden:
Snak med dine medspillere så I sikre Jer at der er mindst 2
mobiltelefoner i bolden, og hvor disse ligger i golfbagen. Det er
også en god idé at sikre sig, at alle er klar over hvor klubbens
hjertestartere befinder sig.

Forbered din mobil
Download appen 112 - dette er et fantastisk værktøj der giver
Falck præcise oplysninger, om hvor I befinder jer på anlægget.
Det er en god idé at ligge følgende numre ind i dine
kontaktoplysninger:
1. Kontoret 9721 0033 - hverdage mellem kl. 10 – 14
2. Bo West Møller 4042 2422
3. Proshoppen 2689 2393
4. Herning Golf Restaurant 4057 1947
5. Greenkeeper 2146 7308

– Vores medlemmer er jo i gennemsnit
over 55 år, og en del af dem er over 80
år, så man kan sige, at vi har mange i
»målgruppen« for en hjertestarter, som
golfmanager Bo West Møller lidt galgenhumoristisk udtrykker det.
Hvor golfklubbens gamle hjertestarter
hænger lige inden for døren til klubhuset, er den nye placeret på facaden af
den ny toiletbygning mellem hul 4 og
17 ude midt på den langstrakte golfbane, frit tilgængelig for alle.
Dermed kan der være kortere til hjælp,
hvis en spiller får et hjertestop ude på
18-hullers-banen.

HVIS UHELDET ER UDE!
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– Han var helt blå i hovedet, og jeg var
ikke i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. Jeg
gik bare i gang med at pumpe. Der var
jo kun mig, så jeg var nødt til at gøre
noget. Ellers var det slut, konstaterer
Jytte Boel Jensen.
Hun føler ikke selv, hun gik i panik måske fordi førstehjælpskurset fra
golfklubben gav hende en vis ro.
Den forholdsvis spinkle 64-årige
kvinde pumpede
videre på sin livløse
ægtemands brystkasse. I ni lange
minutter. Hun
kunne høre, det
knasede, da ribbenene brækkede.

Så nåede ambulancen frem, og med
et stød af en hjertestarter vendte Jens
»Spir« Meyer tilbage til livet.
Han er frisk igen, og længe overvejede
han, hvad han skulle gøre for at takke
sin bedre halvdel. En stor buket blomster var ligesom ikke nok, og et dyrt ur
ville hun såmænd ikke gå med.
Løsningen blev en elektrisk golfvogn til
fruen og en hjertestarter til golfklubben, hvor begge - igen - er aktive medlemmer.

SÅDAN GØR DU,
HVIS DU FÅR
BRUG FOR HJÆLP:

Vi har fået en ekstra hjertestarter
- med støtte fra Jytte og Jens, seniorherrer og Hammerum El - stor
tak. Den nye hjertestarter findes på
toiletbygnignen ude på banen, tæt ved
par 3 banen, hul 3, 4, 12, 13, 16 og
17. Den "gamle" hjertestarter findes
lige til højre indenfor hoveddøren til
klubhuset.
Personalet og
medlemmer af de
forskellige relevante
udvalg har været på
et kursus i brug af
hjertestarteren.

1.	Ring 112 - gerne via appen. Vær så præcis
som muligt med at beskrive,
hvor på banen du er.
2.	Ring 9721 0033 - eller en af de andre numre
på listen. Giv dem en hurtig orientering om
hvor I befinder jer, så de har mulighed for
at guide Falck, og om I har brug for hjertestarter.
3.	Påbegynd førstehjælp hvis I har mulighed
for det. Falck har disse korte råd omkring
hvad du kan gøre:
Er personen bevidstløs?

Golfklubbens seniorherrer og Hammerum El har suppleret parrets bidrag, så der er blevet råd både til
montering og til, så at sige at »gå et
trin op« i hjertestarter-kataloget. Den
nye Zoll-AED kan således også bruges
til børn med hjerteproblemer - og giver
selv instrukser om korrekt betjening,
så alle kan bruge apparatet og
være med til at redde liv.

Tal og rusk behersket i personen.
Brug evt. smertepåvirkning
Råb på hjælp

Er der frie luftveje?
Skab frie luftveje
Se, lyt og føl i max 10 sekunder
Er der normal vejrtrækning, skal personen lægges i
sideleje

Green hul 4, Green hul 13, Hul 14,
Hul 15 og Teested hul 16
- indkørsel ved Herregårdsparken

Din indsats kan være af
afgørende betydning - så
jo bedre du er forberedt –
jo mere kan du hjælpe!

Når et menneske falder om med
hjertestop indebærer genoplivning
mere end at trykke på en knap og give
et elektrisk stød. Førstehjælpere må
huske al deres træning for at redde et
liv. AED Plus er den eneste hjertestarter, der guider førstehjælpere igennem
hele genoplivningen og samtidig giver
feedback på den ydede førstehjælp.

Teested hul 4, Green hul 12,
Green hul 16 - indkørsel ved
Johan Skjoldborgsvej
Hjertestarter

Er der IKKE normal vejrtrækning, skal du give hjertemassage og kunstigt åndedræt
Giv skiftevis hjertemassage med 30 tryk og 2 indblæsninger. Fasthold en konstant trykdybde på 5 - 6 cm.
Fortsæt til der er normal vejrtrækning eller til professionel hjælp overtager

Hvis der er normal vejrtrækning, skal du lægge
personen i sideleje.
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Ove Arkils Vej står
der på et vejskilt på
golfbanen - og det
er et takkeskilt med
26 år på bagen

DET MYSTISKE VEJSKILT VED HUL 4
Af Kim Stoltenberg Hansen

Rigtig mange er nok gået forbi vejskiltet ved Hul 4, hvor der bag greenen står
”Ove Arkils Vej” på et blåt og meget officielt udseende vejskilt, der tilsyneladende mindst en gang er blevet ramt af
en vildfaren golfbold.
Skiltet er dog højest uofficielt. Det blev
sat op i september 1992, da man lavede
hul 4 og 7 og forlængede Hul 5 fra et
par 4-hul til et langt Par 5-hul.
Den opgave stod firmaet Ove Arkil for.
Firmaet, der i dag blot hedder Arkil,
er en dansk entreprenørvirksomhed.
Endda en rigtig stor af slagsen. Milliardvirksomheden har eksempelvis lavet Flyvestation Skrydstrup, og fået til
opgave at udbygge jernbane og infrastruktur i relation til København-Ringsted banen, Fehmernforbindelsen samt
motorvejsetapen Tvis-Aulum mellem
Herning og Holstebro.
Og tilbage i 1992 fik firmaet ansvaret
for forskønnelsen og forbedringerne
af Hernings golfbane. Baneudvalgsformand på den tid var Peer Knudsen.
Den nu 84-årige formand må grave lidt
i hukommelsen efter beslutningerne
på byggeudvalgsmøderne dengang.
– Det er et stykke tid siden. 1992, siger
du? Jeg husker altså vist kun en ting fra

1992 og det var, at vi blev europamestre i fodbold, griner han, da han i røret
bliver præsenteret for detektivopgaven
med at finde oprindelsen til skiltet.

Til glæde for klubbens medlemmer
De oprindelige byggemødereferater findes fortsat, og heri står, at man 9. september 1992 havde indkøbt et skilt i gedigen kvalitet, mens Ove Arkil-firmaet
sørgede for finpudsning af vejen, og
16/9 står der i referatet, at ”skiltet nu er
opsat til glæde for klubbens medlemmer”.
De præcise oplysninger får det til at
dæmre lidt for baneudvalgsformanden.
– Jeg husker det som om, at det var
mig, der etablerede forbindelsen til Ove
Arkil, da jeg kendte til firmaet gennem
min egen entreprenørvirksomhed (Søren Knudsen A/S, red) Og mon ikke, vi
så har fået forhandlet os frem til en
god pris og fik så god en vare, at vi besluttede at hylde det - for sjov - med
en vej. Det er den bedste forklaring,
jeg kan give. Jeg husker det nemlig ikke
som om, at nogen fra Ove Arkil spillede
golf i Herning. Og det var nok heller
ikke en form for sponsorat. De betaler
vel ikke penge hvert år fortsat for at
have skiltet, spørger Peer Knudsen.

Det spørgsmål kan vi sende videre til
golfklubbens daglige leder, golfmanager Bo West Møller:
– Nej, vi får ikke en bøjet femøre (eller
noget andet)…., siger Bo West Møller
og tilføjer med et smil, at skiltet vist
mest har en nostalgisk hyggeværdi for
de ældre medlemmer, der kan huske
omlægningen af de implicerede huller.

Hårde forhandlinger
Og et af disse ”ældre medlemmer” er
Bent Green, som i øvrigt har været
medlem i samfulde 55 år, klubben har
eksisteret – og han tilføjer:
– Det ku’ godt ligne den tidligere næstformand og mangeårige medlem af
baneudvalget, Villy Jensen, at forsøge
ALT for at få den bedst mulige aftale
for golfklubben. Jeg mener at huske
at denne forhandling også omfattede kortbanen og parkeringspladsen
ved klubhuset. Så det skal ikke undre
mig om Villy har presset prisen til det
yderste og stillet entreprenørfirmaet i
udsigt, at vi så ville opkalde en vej efter dem.
Måske som en joke – og sagt med et
smil på læben. Men han har sikkert
fået sin vilje rent prismæssigt og én
ting kan man i hvert fald sige om nu
afdøde Villy Jensen: Han var en hård
forhandler, men han holdt altid ord.
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TURNERINGS

PROGRAM
Turneringer indeholder, udover det sportslige
moment, også et stort socialt element. Det er
sjovt at vinde en af de flotte præmier, men det
er lige så vigtigt at deltage og måske træffe nye
golfvenner eller spille en runde sammen med
gode kammerater og hygge sig efter runden.
Vi har igen i år tilstræbt forskellige turneringsformer fordelt på de 11 turneringsdage. Som
udgangspunkt er turneringerne åbne turneringer, hvor alle har mulighed for at tilmelde sig,
men der er nogle få, der er for indbudte.

De fleste turneringer spilles som gunstart, hvilket vil sige, at der er start på ”alle” huller og
vi kommer derfor samtidig ind efter endt turnering, hvor Herning Golf Café vil servere god
mad.
Præmieoverrækkelse vil normalt finde sted
under fællesspisning eller umiddelbart efter
afslutning af turneringen.
Vi opfordrer alle til at notere sig datoerne allerede nu og melde sig til de forskellige turneringer når de åbner i Golfbox ca. 1 måned før start.

14. APRIL:

27. APRIL:

HANDELSBANKEN
ÅBNINGSTURNERING

ROYAL UNIBREW
HOLDTURNERING

Sæsonen starter traditionen tro
med den spændende åbningsturnering. Der spilles Stableford i 3
rækker, med en spændende gul
bold holdkonkurrence. Vi starter
med fælles morgenmad, åbningstale og flaghejsning og efter turneringen er der mulighed for, at
bestille buffet.

Turneringen skifter navn fra
Carlsberg til Royal Unibrew pga.
leverandørskiftet i Herning Golf
Café. Det gælder om at sætte
et stærkt hold der kan supplere
hinanden, da det er de 3 bedste
scores på hvert hul der tæller.
Efter turneringen er
der frokost og en
kande øl fra Royal
til hvert hold.

5. JUNI:

JYDEPOTTEN DAME
DOHM HERRE

Grundlovsdag er traditionen tro
dagen, hvor der afvikles både en
dame- og en herre turnering. 2
selvstændige turneringer med
flotte præmier fra de 2 sponsorer.
Herreturnering: Spilles igen sammen med Jydepotten Grundlovsdag den 5. juni. En god måde at
holde Fars dag på.

14. JUNI:

26. MAJ:

WITT TWOSOME
Man spiller Twosome sammen
med sin ægtefælle, partner eller
ven. Twosome er en spilleform,
hvor begge på par 4 og par 5 slår
ud fra tee, slår et slag til makkerens bold, hvorefter man vælger
hvilken bold man vil spille videre
med. På par 3 vælger man efter
første slaget. WITT er på banen
med prøvesmagninger.
Vi slutter med
en let frokost.

30. JUNI:

JBS HERRETURNERING

3G OPEN

En turnering kun for mænd;
turneringen er en holdturnering,
hvor JBS er præmiesponsor med
flotte præmier til de dygtigste
hold samt et års forbrug af underbukser i hole in one præmie.
Efter turneringen er der en flot
menu. Så saml et rigtigt mandehold og vær med til en
spændende
fredagsturnering.

Den sidste turnering inden sommerferien er med Golf Experten
og Herning Golf Café som sponsorer. Vi lader det igen være op
til greenkeeperne at bestemme
betingelserne for de 18 huller og
forløbet af turneringen. Vi ser
frem til sjove tiltag og anderledes
huller.

HERNING GOLF CAFÉ

18. AUG:

1. SEPT:

OPTIKER FRANK
GREENSOMMER

BRAVO GOLF
PUTTE-EVENT

FRIVILLIG- & UDVALG
TURNERING

Vores ældste turnering. En greensome turnering, hvor der spilles
pargolf. Der er samtidig masser
af indlagte ekstra konkurrencer
og præmierne er flotte. Der er
fællesspisning efter turneringen.
Find en partner til greensome og
mød frem til en
festlig dag.

Hvem er klubbens bedste til at
putte? En hyggelig aften med
musik, grillpølser, dåseøl og -vand
og masser af hygge. Alle kan være
med uanset handicap.

Turneringen er for friville i HGK;
alle dem der giver en hånd i hverdagen eller arbejder i vore udvalg.
Uden dem ingen klub, så vi håber
med turneringen at kunne sige tak
for det store arbejde de udfører.
Klubben er vært ved
frokosten efter
turneringen.

2. SEPT:
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30. AUG:

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

7.-8. SEPT:

SPONSORTURNERING

HERNING GOLF KLUB
KLUBMESTERSKAB

Klubbens tak til sponsorerne.
En holdturnering med plads til
at sponsorerne inviterer gæster
med. Vi ser frem til en hyggelig
dag i selskab med vores mange
gode sponsorer. Dagens starter
med morgenmad og
slutter med en dejlig
frokost og præmieoverrækkelse efter
turneringen.

Hvem er klubbens bedste spiller i
sin række? Alle spiller slagspil fra
scratch med cut mellem lørdag
og søndag. Herre og damerækken
spiller 3 runder; alle andre
2 runder.

27. OKT:

MENY 9 HULLERS
ANDETURNERING

Måske årets sidste 9 huller? Der
spilles stableford i alle rækker og
efter endt turnering er der suppe
og præmieoverrækkelse.
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SPIL GOLF
PÅ NYE MÅDER
En runde golf behøver ikke altid foregå efter Stablefordreglerne. Her er en række anderledes spilformer –
inklusive kast, snore, omslag og kaptajner
Af Kim Stoltenberg Hansen

Hvis man mødes hver eneste uge i 20
år, så er der nok mindst en af spillerne,
der til en sæsonafslutning har tænkt:
Kan vi ikke prøve noget lidt anderledes
på golfbanen denne dag. Og jo, det kan
man. Der er lavet et hav af alternative
regler for turneringsformer, så man
ikke altid benytter sig af de velkendte
Stableford-regler.

efter hvert slag og slår videre herfra.
En sjov variant er den såkaldte Captain
and his crew, som er ideel, hvis der en
af deltagerne i selskabet, der er betydeligt bedre end alle de andre. Her spiller
den bedste mand solo - og er kaptajn
- mens alle andre er et hold, og de må
som i scramble-varianten efter hvert
slag vælge den bedste bold og spille det
næste slag videre fra den bedste posi-

Slagspil
Helt grundlæggende kan man en
gang imellem skifte til helt almindeligt slagspil - altså at hvert salg
tæller. Fordelene er, at det jo føles som rigtig golf. Det er jo den
form, som profferne spiller. Og
når dagen er omme, har den
bedste mand vundet. Det er lidt
sjovere for dem med lavt handicap, at det her er evnerne og
ikke handicappet, det primært
kommer an på. Ulemperne er
derfor også indlysende. De
spillere, der ikke er så gode,
har ikke den store chance
for at vinde. Man kan lynhurtigt komme langt
bagud, hvis man starter med at bruge 14 slag
på første hul – og ikke
mindst er det nok ikke
en disciplin, man skal
vælge, hvis der går utålmodige spillere bagved,
da man jo ikke samler
bolden op, men fortsætter
med at slå til den bitre ende.

Greensome/Foursome
Man kan få en holdfølelse ind i golf ved
at spille Greensome eller Foursome. De
fleste kender til disse varianter ved at
have set Ryder Cup, hvor profferne på
de første to dage spiller kampe parvis,
hvor man på den ene side skiftes til at
slå til den samme bold - eller begge
spiller egen bold og vælger hullets laveste score.
Man kan også spille Scramble, hvor
man på holdet vælger den bedste bold

skellen i handicap udlignes ved at
man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver
enkelt spillers antal tildelte slag.

De mere skøre regler
Der findes også et hav af turneringsvarianter, som vist mest egner
sig til en afslutningsfest, men som
ikke desto mindre kan være yderst
morsomme.
Man kan lave restriktioner på køllevalg. Eksempelvis den såkaldte trekølleturnering, hvor man kun må
medbringer putter og tre køller/jern
efter eget valg. Her er fordelene, at
begynderne ikke skal bøvle med at
slæbe rundt med så mange køller,
og heller ikke tænke så længe over
køllevalg. Også for rutinerede golfere kan det være sjovt at komme
lidt ud af sin comfortzone. Man
kan også investere i en 14-16-sidet
terning og slå om hvilket jern, man
skal bruge i det næste slag.

Man kan også benytte sig af
omslag, snor eller kast
I ”Kicker” er de tildelte handicapslag
byttet ud med et tilsvarende antal
omslag – et rent Mulligan-paradis
– hvor man kan slå sine skæverter om, så længe man har handicapslag nok.
I den såkaldte snore-turnering spiller man uden handicap. I stedet får
hver spiller en halv meter snor for
hvert slag, som spillehandicappet
giver. Under turneringen må spilleren flytte sin bold inden for banens
grænser uden at tælle et slag, hvis
et tilsvarende stykke af snoren afklippes. Når snoren er brugt, har
spilleren anvendt sit handicap. Turneringen spilles efter slagspilregler.

Finsk Stableford

tion. Fordelen ved disse spilleformer er,
at selv de mindre gode spillere pludselig laver et drømmeslag og bliver afgørende for holdet. Og skulle man sende
bolden helt ud i skoven, så betyder det
ikke noget, da holdet så bare vælger en
bedre placeret bold.
Man kan også spille en Hallingtonmatch. Reglen her er, at hullets par
ganges med to og antal brugte slag fratrækkes. Så at lave et par 5 hul i seks
slag giver 2x5-6, altså fire point. For-

Der kan også gå håndbold i den med
varianten Finsk Stableford. På alle
huller skal man kaste sin bold en
gang. Dette kast er gratis og tæller
altså ikke som slag. Hvor og hvornår på hullet dette kast foretages
bestemmer spilleren selv, men man
skal stå på det punkt, hvor bolden
ligger. Foretager man ikke kastet,
tildeles man to straffeslag – så en
hole-in-one bliver faktisk til en treer!
En turneringsform der har stor
succes rundt om i de danske klubber – også her i Herning - er hvor
greenkeeperne lave sjove forhindringer rundt over hele banen. Det
kan være et flag der står i bunkeren,
et hul der skal puttes til gennem et
stykke tagrende, en traktor der står
i vejen på fairway – kun fantasien
sætter grænser, når man vil prøve
noget andet på golfbanen en dag.

ULVE-MATCH

SJOVT - MEN RIMELIG INDVIKLET
Ulvematch er en partnermatch med
vekslende partnere, som spilles af fire
spillere med hver sin bold. Slag fordeles efter handicap-nøglen.
På 1. hul trækkes lod om honnøren og
rollen som ”ULV”. På de følgende huller
er det spilleren med laveste nettoscore
på foregående hul, der er ulv.
Efter selv at have drivet, iagttager ulven de øvriges tee-shots. Efter hvert
slag, må ulven vælge den person, som
lige har drivet, til sin partner på hullet.
Forlader ulven teestedet uden at have
valgt partner, er han ”ENSOM ULV”.
Vælger ulven en partner, spiller de som
par mod det andet par om et point.
Parret med laveste sammenlagte nettoscore på hullet får hver +1 point
mens modstanderne får -1 point hver.
Hvis der er en ”ensom ulv” er pointregnskabet anderledes, idet den ensomme ulv så spiller om +/-2 point
mod hver af de tre andre spillere. Eks:
Vinder den ensomme ulv over to af

spillerne, men deler med den tredje,
får ulven +4, hver af de to får -2, og den
sidste får 0.
En netop udnævnt partner kan - inden
næste spiller slår ud - afslå at blive
partner. Han overtager så rollen som
”ensom ulv” på hullet.
Spilleren med færrest point efter 16.
hul er ”ulv” på 17. hul og spilleren med
færrest point efter 17. hul er ”ulv” på
18. hul. I tilfælde af lighed er spilleren
højeste handicap ”ulv”.
For de rutinerede: De point, der som
følge af et delt hul ikke uddeles, falder
normalt bort; men øvede ulvespillere
kan spille med følgende regel: Deles et
hul, bæres de ikke uddelte point videre
til næste ”ikke-ensom-ulv-hul” hvor
indsatsen dermed øges. Delte ”ensomulv-points” bæres også med over til
næste ”ikke-ensom-ulv-hul” hvor alle
fire spillere så spiller om dem. Der bliver aldrig overført ekstra point til ”ensom-ulv-huller”.

SPIL-FORMER
Tjek selv det berømte internet for uddybende forklaringer.
Det er faktisk ret sjov læsning.
Aggregate
Amerikaner
Bermuda
Best-ball
Bisque
Cross country
Eclectic parturnering
Flagspil
Four-ball
Foursome
Greensome

Hallington
Hidden hole
High and low
Hulspil
Københavner
Kicker
Længste drive
Mexican Scramble
Nassau
Nærmest hullet
Par-turnering
Round Robin

Scotch el. Irish Twosome
Scramble
Skins game
Slagspil
Snore turnering.
Stableford
Sunningdale
Three-ball
Threesome
Tre-jerns turnering
Ulvematch
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KONSTANT STIGENDE
INTERESSE FOR
HERNING-IKAST
ERHVERVSGOLF

Ta’ os for
pengenes skyld
ÅRSPROGRAM FOR
HERNING-IKAST
ERHVERVSGOLF

Herning Ikast ErhvervsGolf byder i 2019 på et bredt
program og er vokset til over 50 medlemmer
Af Frits Nielsen

Herning Ikast ErhvervsGolf har eksisteret i 4 år, og medlemstallet er nu vokset til over 50 virksomheder, som både
hygger, konkurrerer og netværker til alles fornøjelse.

dyrke netværket. Men også områdets
store virksomheder er med, og kan
sende 1 eller 2 mand til arrangementerne, forklarer Carsten Christiansen.

– Vi har fået en fantastisk opbakning
uden rigtig at have reklameret for det.
Det er fra mund til mund, siger Carsten
Christiansen, som sidder i ErhvervsGolf
udvalget. Et udvalg der sørger for både
hygge og konkurrencer, så medlemmerne får talt sammen og eventuelt
også sparet med hinanden om de daglige udfordringer.
– Der kommer jo forretningssnak, og vi
har fem golfdage, der begynder med, at
en virksomhed præsenterer sit forretningsgrundlag. Det føler jeg, har været
en stor succes, og det fortsætter vi også
med i år. Der er jo mange iværksættervirksomheder med, så de kan rigtig

Masser af golf
Sæsonen er lang i ErhvervsGolf-klubben. Første møde er 14. marts, og der
sluttes først af med julefrokost 15. november. Læg dertil 5 mesterskabsdage,
9 gange ugegolf, 2 udflugter med overnatning på Danmarks måske bedste
golfbaner, Great Northern i Kerteminde
og Lübker Golf Resort samt en Ryder
Cup dag.
– Dertil er vi i gang med at planlægge
en tur til udlandet. Vi har blandt andet
været i Tyskland 3 år i træk, siger Carsten Christiansen, der endnu ikke ved,
hvor årets udlandstur går hen.

Kontingentet er enten 7.500 kroner eller 11.500 kroner.
– Man får meget for pengene. De fleste
arrangementer er inklusive det hele,
og så giver hvert medlemskontingent
1000 kroner til ungdomsarbejdet i Herning eller Ikast.

Gerne flere fra Ikast
Det er fortsat udvalgets udfordring at
få flere medlemmer med fra Ikast Tullamore Golf Club.
– De har i forvejen to erhvervsklubber,
så det er lidt svært. Vi ville jo gerne
have en årlig Ryder Cup mellem Herning og Ikast, men lad os nu se. Jeg
håber flere vil være med begge steder,
siger Carsten Christiansen, som selv er
medlem i Ikast.

?

Tors. 14/3 kl. 18.00

Opstart med foredrag Herning

Tirs. 9/4 kl. 7.30
Tirs.23/4 kl. 15.30
Man. 29/4 kl. 8.00
Tirs. 7/5 kl. 7.30
Man. 20/5 kl. 15.30
Søn./man. 26+27/5
Tirs. 4/6 kl. 7.30
Man. 17/6 kl. 8.00
Lør. 29/6 kl. 9.00
Fre./lør. 16+17/8
Tirs. 6/8 kl. 15.30
Man. 26/8 kl. 8.00
Man.2/9 kl. 7.30
Tirs. 10/9 kl. 15.30
Tors. 19/9 kl. 8.00
Man. 23/9 kl. 7.30
Man. 7/10 kl. 8.00
Fre. 15/11 kl. 18.00

Ugegolf i Ikast
Ugegolf i Herning
EGM 2019 Ikast Tullamore
Ugegolf i Ikast
Ugegolf i Herning
To dage på Lübker Golf
Ugegolf i Ikast
EGM 2019 Herning GK
Ryder Cup i Ikast Tullamore GK
To dage på Great Northern*
Ugegolf i Ikast
EGM 2019 Holstebro GK
Ugegolf i Herning
Ugegolf i Ikast
EGM 2019 Tange Sø GK
Ugegolf i Herning
EGM 2019 Hjarbæk GK
Julefrokost

EGM Mesterskabs-runderne er inkl. morgenmad og frokost
med en øl/vand. 2 dages ture er inkl. frokost ekskl. drikkevarer
samt inkl. middag med vin til maden.
*Brugerbetaling på 1.000 kroner. Inkl. fri transport i demobiler
fra Bjarne Nielsen A/S

BIRDIE MEDLEMSKAB
Kr. 7.500,- ekskl. moms

50

45
31

Se hvordan på www.co3.dk
Besøg os på Strøget 40 i Ikast eller ring på 9725 0333.

Château des Aluoettes
Château
Aluoettes
Costières
de des
Nîmes,
Frankrig

CostièresdesdeAluoettes
Nîmes, Frankrig
Château
ligger i landsbyen
Châteauca.
des12
Aluoettes
ligger i landsbyen
Générac
km fra Nîmes.
Générac
ca.
12
km
fra
Nîmes.
Navnet Aluoettes betyder lærke og
Navnet Aluoettes
stammer
tilbage frabetyder
startenlærke
af og
stammer tilbage
starten
af
1900-tallet,
hvor fra
utallige
jagtselskaber
1900-tallet,
utallige vinmarker
jagtselskaber
blev
afholdt ihvor
de vildtrige
omkring
slottet.
blev afholdt
i de vildtrige vinmarker
omkring slottet.

Industriparken 16 · 7400 Herning · www.excellentwine.dk
Industriparken 16 · 7400 Herning · www.excellentwine.dk

Vi er

altid
dig

Kr. 11.500,- ekskl. moms

klar

til at
hjælpe

•	Deltageradgang til alle ErhvervsGolf
arrangementer for 1 person.
•	5 greenfee Ikast Tullamore GK + 5 greenfee Herning GK
•	Fri benyttelse af ITGK og HGK lokaler (skal bookes forud)
•	Tilskud til ungdomsarbejde i ITGK eller HGK, kr. 1.000
•	Med i Herning-Ikast Erhvervsgolf gruppe på LinkedIn/Web
• Logo på websiderne

EAGLE MEDLEMSKAB

30

Co3 er webbureauet, der giver dig bedre bundlinje gennem
websites, e-handel og topplaceringer på Google.

Østergade 21 . 9626 2580 . konceptas.dk

TÆNK BRÆNDSTOFSBESPARELSE

PRØV HYBRID

•	Deltageradgang til alle ErhvervsGolf
arrangementer for 2 personer.
• 8 greenfee Ikast Tullamore GK + 8 greenfee Herning GK
• Fri benyttelse af ITGK og HGK lokaler (skal bookes forud)
• Tilskud til ungdomsarbejde i ITGK eller HGK, kr. 1.000
• Med i Herning-Ikast Erhvervsgolf gruppe på LinkedIn/Web
• Logo på websiderne
Se meget mere på www.hierhvervsgolf.dk
Eller kontakt gerne administrator og ErhvervsGolfkoordinator Bo West Møller, tlf. 40 422 422, mail:
bwm@herninggolfklub.dk

Toyota Herning

Allingevej 1 · 7400 Herning · Telefon 97 21 11 44
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stsbiler.dk

EN ENDNU STÆRKERE
ELITE I 2019

VI SKAL I TOP-2...!

Målet for både klubbens bedste dame- og herrehold er en topplacering
Af Kim Stoltenberg Hansen

De bedste golfspillere i Herning Golf
Klub spiller divisionsgolf. Damernes
førstehold er helt oppe i 1. division –
landets næstbedste række – og herrernes bedste hold spiller i 3. division
- den fjerdehøjeste række. Mads Riis
Pedersen – træner i Herning Golfklub
– oplyser, at målsætningen for begge
hold er den samme for 2019:
– De skal begge som minimum i Top 2,
siger han.
Det lyder måske meget ambitiøst,
men der er kun fire hold i hver række
- og hvis man går træneren på klingen, så ser han egentlig gerne to førstepladser. Det er nemlig kun nummer
et i hver pulje, der kommer med i et
oprykningsspil.

Herrerne sluttede sidste år som etter
i deres pulje, men billetten til 2. division glippede i oprykningsspillet. Damerne formåede akkurat at forblive i
1. division.
– Det var vi faktisk yderst glade for,
da vores bedste spiller i sidste sæson
blev gravid og derfor ikke kunne spille
med, siger Mads Riis Pedersen, der fortæller at trupperne stort set er intakte
i forhold til sidste sæson - og at graviditeten er overstået, så kvinderne er
tilbage i stærkeste opstilling.
Herning opererer ikke med store forkromede målsætninger om en plads i
landets bedste række og DM-guld i de
nærmeste sæsoner.
– Vi spiller selvfølgelig altid for at
vinde og klare os så godt som muligt, men vi må også være realistiske.
Mange af spillerne studerer i andre
byer, og har derfor ikke så meget tid
til træning. Vi bygger stille og roligt
på fra vores juniorer, men er ofte ude
for, at selv om Herning efterhånden
er en uddannelsesby, så rejser flere af
de bedste spillere til andre byer for at
læse videre, siger Mads Riis Pedersen.

ARTIKEL

Han håber dog fortsat på, at Herning
i de kommende år vil have divisionshold, der klarer sig godt.

Vi arbejder meget med åbenhed over
for medlemmer i elitetrupperne. Trænerteamets holdmålsætning er, at alle
hold skal være i top 2 i deres pulje.
Elitetruppen vil bestå at ca. 14 damer
og ca. 20 herrer. Herning har fire divisi-
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– Det er ikke tilfældigt, at de mange
folk, der kommer gennem vores begynderforløb slutter af med at gå et
par huller, hvor de ser en af klubbens
bedste spille. Det er både inspirerende
og motiverende at se, hvordan golf
kan spilles af de bedste, siger han.

DANMARKSTURNERINGEN 2019

Af Cathrine Orloff Madsen

Vi er klar til en ny sæson, hvor et af
vores mål er, at gøre vores Elite trup
stærkere og skabe et socialt og eliteorienteret træningsmiljø. Det betyder, at
vi vil fokusere på at skabe et stærkere
bånd mellem spillerne, så vi er i stand
til at spille sammen som et team. Træningen vil foregå om onsdagen samt
hver anden lørdag. Onsdagstræningen
vil være for alle og bestå af forskellige
træningsøvelser.

– Golf er ikke bare en breddesport.
Det er også for eliten, og derfor skal vi
også fokusere på vores elitespillere, siger træneren.
Han nævner, at de bedste spillere kan
være med til at inspirere alle andre
medlemmer i klubben.

onshold: Herrerne er i 3. og 4. division,
og damerne er i 1. division og i Danmarksserien med et kvalifikationshold.

Holdkaptajnerne er:
3. division herrer:
Martin Liborius Hansen, tlf. 2671 3302
4. division herrer:
Morten Rams Quistgaard, tlf. 2621 7153
1. division damer:
Leif Kjeldsen, tlf. 2241 2231
Kvalifikationsdamer:
Jane Platz Nettermann, tlf. 2183 5008

Vil du være med?
Går Du med en elitespiller i maven?
Kontakt klubbens pro, Mads Riis, på

tlf. 2073 8322. Vi ser på handicap og
viljen til at støtte op om elitens aktiviteter, som er følgende:
• Deltager i divisions weekender.
•	Stiller sig til rådighed som reserve
og caddie (hjemmekampe), hvis
ikke man er udtaget til at spille.
•	Deltager i Herning Golf Klubs
turneringer, hvis der ikke er andre
eliteturneringer.
•	Deltager i Herning Golf Klubs
klubmesterskaber.
•	Deltager aktivt i elitetruppens
fællesarrangementer.
•	Deltager i muligt omfang i
elitematcher.
• Hjælpe med klubarrangementer

UDEKAMPE

lørdag 4. maj

søndag 5. maj

lørdag 15. juni

1. division
damer

8.00
FH Horsens

8.20
Mollerup

3. division
herrer

8.00
Dejbjerg

8.50
Åskov

4. division
herrer

8.00
Silkeborg Ry

8.00
Lemvig

Kvalifikation
damer

HJEMMEKAMPE

lørdag 4. maj

1. division
damer
3. division
herrer

8.00
Hammel
8.00
Gyttegaard

4. division
herrer
Kvalifikation
damer

søndag 5. maj

10.50
Brande

lørdag 17. august

søndag 18. august
8.00
Hammel

9.30
Gyttegaard

8.40
Silkeborg Ry
8.40
Trehøje

11.50
Aalborg

11.00
Jelling

lørdag 15. juni

søndag 16. juni

lørdag 17. august

8.00
FH Horsens

8.00
Mollerup

8.30
Silkeborg Ry
9.40
Trehøje

9.10
Aalborg

søndag 16. juni

9.10
Brande
søndag 18. august

8.30
Åskov
8.50
Ikast Tullamore

9.40
Lemvig
10.50
Jelling
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JAGTEN PÅ EN HOLE-IN-ONE
BEGYNDER HER
Det er alle golfspilleres drøm - og den går faktisk ret tit i
opfyldelse på hul 12 i Herning

Dit livs fest
Fest til fast pris
Velkomstdrink
3 retters menu
Vin, øl og vand
ad libitum

425,
445,-

Kontakt direktør Ove
Jørgensen fra Østergaards
Hotel og få et godt tilbud
til din næste fest!

Pris pr. person FRA kr.

En del af
Herning
Tlf. 97 12 45 55
www.oestergaardshotel.dk

Af Kim Stoltenberg Hansen

Du rammer bolden perfekt, og den suser over vandet og hen mod flaget på
hul 12. Du tænker: denne gang går den
i. Men det gør den jo altså som regel
ikke. For oddsene for at lave en holein-one er ikke ret gode. Det sker 1 ud
af hvert 12.000 slag for den habile golfspiller og en af 100.000 for begynderen.
Selv profferne har det svært. De lykkedes kun en ud af 3000 gange, lyder statistikken. Prof-spilleren Edoardo Molinari gik en dag ud på et par 3 hul og
forsøgte sig med ikke mindre end 500
bolde og tænkte, at så ville mindst en
af dem gå i. 12 timer senere måtte han
erkende, at det ikke lykkedes.
Svært eller ej, så sker det alligevel flere
gange årligt i Herning. I 2018 blev der
lavet seks hole-in-ones på banen. Tre af
disse pletskud skete på hul 12 - så hvis
du drømmer om at klare golfspillernes
drøm mod alle odds, så er det statistisk
set især på hul 12, at du skal have fuld
koncentration. I 2017 var der tre holein-ones i Herning og et af dem var på
hul 12. 2016 var der også tre heldige
golfspillere, der lykkedes i første forsøg, og alle var på hul 12. Faktisk er der
hvert år siden 2010 blevet lavet hole-in
one på hul 12 i Herning.

Det er både mænd og kvinder, der er
lykkedes med det på hul 12. Og det er
også statistikken på verdensplan om
end det kun er 16 procent af alle
hole-in-ones, der laves af
kvinder. Gennemsnitsalderen for golfspillere, der
lave hole-in-one, er 55 år,
så der er ingen grund til
ikke fortsat at tro på ”det
umulige”. Mænd oppe i
alderen må heller ikke
opgive håbet. 101-årige
Harold Stilson er den
ældste, der har lavet det.
Og i den anden ende af
aldersgrupperne er der
treårige, der gør det. Tiger Woods lavede det første gang som seksårig.
Man kan også altid tænke
på Morman Manley, hvis
man mangler troen på, at
det kan lade sig gøre. Han
var en amerikansk elektriker, der har verdensrekorden med hele 59
hole-in-ones. Alene i 1979
lavede han fire styks.
Hul 12 i Herning er et par 3 hul på
kun 97-154 meter, afhængig af hvil-

ket teested, man spiller fra - og det er
selvfølgelig på en sådan kort afstand,
at langt de fleste opnår at ramme i første forsøg. Længere distancer kan dog
også ende som et hit. Verdensrekorden er et hole-in-one
på hele 472 meter.
Hole-in-one skal laves under en normal
runde golf, og der
skal selvfølgelig
være vidner. Man
kan herefter henvende sig i Golf Cafeen, hvor en flaske
whisky vil blive udleveret. Det forventes, at man skænker
et glas til alle i Cafeen og at de ønsker
dig behørigt tillykke
med det flotte slag.
Og husk. Det er muligt. Rigtig mange millioner mennesker spiller
golf, så i løbet af et år på
verdensplan laver imponerende 128.000 personer en
hole in one.
Det kunne være dig næste gang, så
sigt ordentligt på hul 12.
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DEN ÅRLIGE
SPONSOR-MATCH ER
ET TILLØBSSTYKKE
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 2. september
Hvert år ønsker Herning Golf Klub at
sige en stor tak til sponsorerne – og
det gør vi bl.a. med den årligt tilbagevendende sponsorturnering, hvor
vi er vært ved morgenmad, baneservice, frokost, match og præmier. Dagen ’krydres’ med foredrag eller gimmicks ude på banen – og det er en stor
glæde, at arrangementet nyder stor
opbakning med fuldt hus og mere end
100 deltagere.

Flemming Frank,
Optiker Frank
Vi er glade for samarbejdet med
Herning Golf Klub, bl.a. den helt
fantastiske tilslutning til matchen Frank
Greensome, som i 2019 gennemføres for
25. gang. Det er vort håb, at medlemmerne fortsat støtter op om klubben – og
støtter de sponsorer, der bakker op. Vi vil
fortsat støtte med et beløb for hver brille
der bliver solgt til klubbens medlemmer.

”Vi er lykkedes med et koncept for dagen, der trækker mange sponsorer til,
og det er vi rigtig tilfredse med. Det
er vigtigt for os at kunne takke sponsorerne, der en vigtig del af klubben.
Ikke mindre end 10 % af vores indtægter kommer ind den vej, og er med til,
at vi kan sætte tiltag i gang, vi ellers
ikke ville kunne” fortæller Golfmanager Bo West Møller.

En slags firmaturnering
Turneringen er en holdturnering – en
slags firmaturnering, kan man næsten
sige – og det er efterhånden en tradition for mange at være med og dyste
mod andre. Håneretten går vist aldrig
af mode, når medarbejdere fra forskellige virksomheder er ”ud og lege”. Hver
bold består af tre spillere fra en virksomhed og fjerdemanden er et bestyrelses- eller udvalgsmedlem fra Herning Golf Klub.
Sponsordagen er en dag, vi virkelig ser
frem til, og i år er det mandag den 2.
september. Vi håber, at mange sponsorer allerede har sat et stort kryds i
kalenderen. Vi har i hvert fald bestilt
godt vejr og bedt restauranten om at

Flemming Christensen,
Hammerum el
Vi er mangeårig sponsor for
Herning Golf Klub og jeg synes
bestemt også at vi får noget tilbage.
Golf er en god og sund sammenhæng at
vise sit firmanavn. Vi er bl.a. glade for
den årlige sponsorturnering, som er en
hyggelig dag hvor man møder klubbens hjælpere og andre sponsorer med
samme interesse.

lægge sig ekstra i selen og sikre, at der
serveres den allerbedste udgave af
den gode mad vi kender.
Men sponsordagen er ikke kun konkurrence. Det er lige så meget det sociale, hvor der skabes gode relationer,
og hvor der hygges både før, under og
efter runden. På dagen er der mange
frivillige i gang; mange spiller med og
andre sikrer, at der er god baneservice
under runden.

Vi skylder vore sponsorer en stor tak
Vore sponsorere er med til at sikre
klubben en sund økonomi og er en
stor del af grundlaget for, at nye initiativer kan iværksættes. Således vi
fortsat kan udvikle os og være en attraktiv samarbejdspartner – og ’levere
varen’ til både medlemmer, til vore
mange udenbys gæster og ikke mindst
til netop vore sponsorer.
Vi arbejder kontinuerligt på at have
en god vare at tilbyde vore sponsorer
– og på at optimere og udvikle, så ethvert sponsorat er til glæde for begge
parter. Vi vil rigtig gerne medvirke til
at AKTIVERE sponsoraterne og er altid
åbne for idéer og siger sjældent nej til
et spændende tiltag.
Overvejer du at blive sponsor i Herning Golf Klub, er det blot at kontakte
os. Ring til Bo på 40 422 422 eller send
en mail på bwm@herninggolfklub.dk –
så er vi altid klar til at byde på en kop
kaffe og en snak om de muligheder,
der er ved at være sponsor i Herning
Golf Klub.

Kristian Kromann,
MARCUS i herningCentret
Det er vigtigt at være lokal
markedsorienteret, og det hjælper
samarbejdet med Herning Golf Klub
med. Hvert år udvides vores netværk på
forretningsplan som privat plan gennem
arbejdet med Herning Golf Klub. Det
har været et vigtigt tiltag for min butik,
som jeg er sikker på fortsat vil skabe
gensidig succes.

Tange Sø Golfklub

7 EKSTRA HJEMMEBANER
FOR KUN 800 KRONER
Med et tilkøb af 4-kløvermedlemskab for kun 800 kroner
får HGK medlemmer frit spil på 7 ekstra baner.

ATTRAKTIVE
AFTALER
MED ANDRE
KLUBBER
Herning Golf Klub indgået en række attraktive aftaler med
andre klubber om fritspil eller fast lav greenfee alle dage. Rabataftalerne gælder dog ikke for fleks-, hverdags- og 9-huls
medlemmer og der er også handicapbegrænsning på max.
41 – herunder på vores egen Parkbane.

HVEM KAN BENYTTE SIG AF TILBUDDET?
Firkløveret tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer
og dermed ikke til fleks medlemmer, hverdags-medlemmer,
9-huls medlemmer eller nabomedlemmer. Firkløveret skal
altid købes i medlemmets hjemmeklub.

ER
PILL LF
S
R
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D
E
M
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D
L
FU GRAT
TANGE SØ GOLFKLUB

Tange Søvej 68, Rødkærsbro

HVORDAN MED ØKONOMIEN?
Prisen for et Firkløver er aftalt til kr. 800, der indbetales til
BRANDE GOLFKLUB

Fritspils aftale med Ikast Tullamore Golf Club

Fuldtidsmedlemmer i Ikast Tullamore Golf Club og Herning
Golf Klub, kan frit spille hinandens baner for kun kr. 1.000,Spilletilladelsen købes i hjemmeklubben.

Nordjurs Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Brande Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Nordvestjysk Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Dejbjerg Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Sindal Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Falster Golf Club

Alle dage kr. 200,-

Skive Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Fredericia Golfclub

Alle dage kr. 200,-

Struer Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Give Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Svendborg Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Sydthy Golfklub, Hurup

Alle dage kr. 200,-

Tange Sø Golfklub

Alle dage frit spil

Trehøje Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Viborg Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Øland Golfklub, Brovst

Alle dage kr. 150,-

Åskov Golfklub

Alle dage kr. 150,- *)

Hedensted Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Hjarbæk Fjord Golfklub

Hverdage kr. 185,-.
Weekend- og helligdage kr. 210,-

Holstebro Golfklub

Hverdage kr. 300,-.
Weekend- og helligdage kr. 350,-

Jelling Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Kellers Park Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Lemvig Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Mollerup Golf Club

Alle dage kr. 200,-
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*) Med Firkløver kort til kr. 800 frit spil hele året.

HGK modtager gæster med Golfhæftet.

Nr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding

DEJBJERG GOLFKLUB

Letagervej 1, 6900 Skjern
Afstand fra Herning Golf
Klub: 48 km/42 min.
En udfordrende bane,
anlagt i et temmelig
kuperet, men dog overkommeligt landskab. Der
kræves risikovurdering fra
teestederne, hvor fairways
er smalle og beskyttes af
velplacerede bunkers og en
del strafområder.

Bregnhovedvej 3, 7323 Give
Afstand fra Herning Golf
Klub: 45 km/31 min.
Banen ligger i et naturskønt
område vest for Give. Omkranset af en nåletræsplantage, smyger flere huller sig
i skovkanten, mens andre
ligger mere åbent i landskabet. Banen er kendetegnet
ved sine store greens og let
kuperede fairways.

KELLERS PARK GOLFKLUB Østergaardsvej 33, 7080 Børkop

Afstand fra Herning Golf
Klub: 101 km/63 min.
Banen er anlagt i en meget
smuk natur med skov, søer
samt mere åbne og flade
områder. Dele af bag-ni går
gennem et kuperet terræn,
der giver udfordringer for
alle golfspillere. Nyd den
flotte udsigt over banen og
det smukke naturområde.

Herning Golf Klub har indgået rabataftaler med følgende golfklubber rundt i Danmark
Alle dage kr. 200,-

GIVE GOLFKLUB

Afstand fra Herning Golf
Klub: 28 km/21 min.
Banen er anlagt i et naturskønt område, hvor man
stifter bekendtskab med
såvel skov- som hedearealer. Banen er spilbar hele
året på grund af jordforholdene, der gør den tør stort
set hele året.

BIRKEMOSE GOLFKLUB

Asserbo Golfklub

Nordlundvej 87, 7330 Brande

Jelling Skovvej 2, Jelling
Afstand fra Herning Golf
Klub: 58 km/42 min.
Banen ligger placeret i omgivelserne nær Fårup Sø og
Grejs Å. Banen er kuperet
med et flot layout med
gode greens og fairways
og flotte dybe bunkers.
Banen byder på en del
dogleg huller og også flere
blinde slag.

Firkløveret giver fri adgang til klubbernes 18-hullers baner,
samt deltagelse i alle åbne turneringer på de
enkelte klubbers medlemsvilkår. Medlemmer med Firkløver
skal ved besøg på HGKs bane bekræfte deres tid på greenfee
terminalen i greenfee rummet og sætte bagtaggen fra scorekortet på deres bag.

Afstand fra Herning Golf
Klub: 59 km/49 min.
Banen er anlagt som nabo
til den skønne Tange Sø,
der kan ses fra flere af
banens huller. Fairways er
gode og brede. Belønningen
for at slå over forhindringerne fra teestedet er ikke
overvældende, men der er
ofte brug for lange andetslag til green.

Der er igen indgået aftale med Tange Sø Golfklub om fritspil.
Aftalen gælder kun fuldtidsmedlemmer i de 2 klubber, dog
har Tange Sø udvidet aftalen, så den også gælder HGK hverdagsmedlemmer, der kan spille frit på hverdage i Tange Sø.
Der bestilles blot tid på Golfbox, og tiden bekræftes på Proboks24 standeren hos Tange Sø. Grupper bestiller tid i sekretariatet, pris kr. 100,- pr. spiller.

Alle dage kr. 250,-

JELLING GOLFKLUB

HVILKE RETTIGHEDER HAR MAN?

Fuldtidsmedlemmer spiller helt gratis på Tange Sø Golfklub

Harrevig Golfklub

Herning Golf Klub, på reg. 7620 konto 0002034377 med
angivelse af medlemsnummer. Så snart indbetalingen er
registreret, er man medlem og klar til at spille. Der udleveres ikke bagmærke.

Afstand fra Herning Golf
Klub: 86 km/64 min.
Banen er smukt beliggende
i Brejning, 10 km fra Vejle,
på sydsiden af Vejle Fjord.
Banen ligger i et kuperet
terræn tæt ved skov.
Nyd de fredede jorddiger,
skovarealer, naturbeskyttede
områder og den flotte udsigt.
Banen er åben hele året.

ÅSKOV GOLFKLUB

Sandetvej 19, 7280 Sønder Felding
Afstand fra Herning Golf
Klub: 30 km/29 min.
Særdeles flad bane. Højeste
punkter er nogle hævede
teesteder. Banens længde
er ikke afskrækkende, men
det kræver alligevel stor
koncentration at komme
fejlfrit igennem de 18 huller.
Banen er spilbar hele året
og der spilles ofte til sommergreens hele året.
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Dit lokale erhvervsrejsebureau
- ligger i Herning og Holstebro

Susanne Maigaard

Maria Herping

Lene Overgård

Peter Kjærgard

Klaus Harrestrup

Inge Bock

Majken Viberg

Herning RejseCenter  Svanekevej 2  7400 Herning  Tlf. 96101050  herningrejsecenter.dk

17% i Herning har valgt at tegne deres
TVIS KØKKENER
HERNING

forsikringer hos os. – vi er lokal forankret
og tæt på hver enkelt kunde.

MØRUPVEJ 17
7400 HERNING
T: 9628 1660
INFO@INFORUM.DK
TVIS.COM

96 94 96 94 · vestjylland.dk
Herning Golf_900X640.indd 1

22-11-2018 15:41:32
WWW.BN.DK

Mangler du en bil med
plads til din golfbag?

Silkeborgvej 110 · 7400 Herning · 96 26 24 68

Poulsgade 6-8, 3. - 7400 Herning - Tel: 97 22 20 50
spektrumadvokater.dk - mail@spektrumadvokater.dk

KLUBMESTRE 2018

OG ANDRE VINDERE
ERHVERVSGOLF

DAMER:

1. Maria Schultz – 241 slag
2. Mathilde Zacho – 260 slag

VETERAN HERRER:

1. Frits Nielsen – 172 slag
2. Steen Joost – 182 slag

1. Lars Green
2. Flemming K. Christensen

CARLSBERG SHOT OF THE YEAR
Erik Mikkelsen med 0,40 mtr. ved

HERRER:

SENIOR DAMER:

SUPER VETERAN HERRER:

SENIOR HERRER:

1. Rasmus Fredensborg – 226 slag
2. Daniel Frederik Kristensen – 237 slag

1. Niels Skovgaard – 183 slag
2. Bo Backhausen – 192 slag

JUNIOR DRENGE:

1. Rasmus Rønnow – 167 slag
2. Jonas Møller Andersen – 209 slag

Carlsberg Holdturnering.

1. Inge Rønnow Sander – 183 slag
2. Anne Marie Ørskov – 188 slag

26. april: Hul 12, 123 meter,
Peter Leidorf, Herning
31. maj: Hul 12, 97 meter,
Lone Hauge, Herning
19. juni: Hul 6, 139 meter,
Flemming Andersen, Herning
29. juni: Hul 6, 139 meter,
Jens Fredensborg, Herning
3. juli: Hul 12, 123 meter,
Asger Fog Jørgensen, Åskov
28. juli:Hul 3, 123 meter,
Nicki Rye Schou, Jelling

A-rækken
1. Jan Vesterbæk
2. Mads E. Nielsen
3. Kent Clemmensen
Peter Leidorf

1. Lars Facius Madsen – 160 slag
2. Morten Rams Quistgaard – 161 slag

B-rækken
1. Kesse Nielsen
2. Per Flemming Nielsen
3. Henrik Stigel

TIRSDAGSDAMER

VETERAN DAMER:

1. Hanne Zacho – 183 slag
2. Jonna Vester – 206 slag
Lone Hauge

A-rækken
1. Rita Schultz
2. Inge Rønnow Sander
3. Birgit Thomsen
B-rækken
1. Karen Enevoldsen
2. Judith Skelkjær
3. Dorthe Schiermer

HERNING BYRÅDS ARBEJDSPOKAL
Viggo Dahl Sørensen.

Asger Fog

Flemming Andersen

Jens Fredensborg
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SPONSORDAGEN
1. Herning Industrilager – 111 point
2. Østergaards Hotel – 110 point

ONSDAGSHERRER

1. Nils Overgaard – 153 slag
2. Flemming Søby Jensen – 165 slag

MIDAGE HERRER:

HOLE IN ONE

SOLSIKKER
Solsikke Cup 2018
Det samlede resultat blev 13-5 til landholdet.
Årets spiller Charlotte Hansen

RØDDER
Årets spiller Jacob Merrild.

BRIDGEKLUBBEN EAGLE
Klubmester Ulla og Flemming
Rasmussen

+ Ma laga + A lga r ve + Liss a bon + Cos t a de A lme r ía + Ma llor ca + A zor e r ne + L a n z a r ote
+ Fue r teve nt u ra + G ra n Ca na r ia + Te ne r if e + Be le k / T y r k ie t + Thaila nd

Den perfekte golﬀerie
- året rundt med Bravo Tours!

Bravo Tours er Danmarks største golfrejseselskab.
Vi kan næsten det hele! Vi skræddersyr rejsen til dig med ﬂy, hotel, golfbaner og tee-times,
så du kun skal tænke på at sænke dine puts og nyde det dejlige vejr.
Belek venter med verdensklasse golf til ekstremt gode priser!
Bo på Kaya Belek som er et elegant All Inclusivestrandhotel og spil 4 runder golf.
Rejs fx i marts direkte fra Billund 1 uge fra kr.

6.998

MALLORCA

COSTA DEL SOL

ALGARVE

Skøn golfrejse til pragtfulde Mallorca på
Hotel Globales Palma Nova med All Inclusive
og ﬁre runder golf inkluderet

Bo langs den vidunderlige strandpromenade
på Hotel Gardenia Park, imens dagene
spenderes på golfbanen

I udkanten af Vilamoura ﬁnder du Pestana
Vila Sol i afslappende omgivelser med en
fremragende golfbane lige udenfor døren!

Inkluderet
• Flytransport t/r
• Værelse med balkon og morgenmad
• 4 x golf

Inkluderet
• Flytransport t/r
• Værelse med balkon og morgenmad
• 4 x golf

Inkluderet
• Flytransport t/r
• Værelse med balkon og morgenmad
• 4 x golf

Rejs fx i marts direkte fra Billund
1 uge fra kr.

5.998

Rejs fx i maj direkte fra Billund
1 uge fra kr.

5.998

Rejs fx i maj direkte fra Billund
1 uge fra kr.

4.998

Kom ind og besøg os
på Bethaniagade 40
i Herning

