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GOLF ER MERE END ET SPIL

Af Carsten Jensen,
formand for
Herning Golf Klub
Glæde, Oplevelser, Livslyst, Fællesskab
– alle begreber, der indbefatter hvad golf
handler om. Det er begreber, som vi i
Herning Golf Klub ønsker skal gennemsyre den oplevelse, som du skal have,
når du kommer til klubben.
Glæden kan være forventningens glæde,
glæden over det gode selskab man befinder sig i, glæden over de gode slag
der slås under runden eller glæden når
man sammen nyder en forfriskning i
Golfcaféen.

Der er mange ting at glædes over
under et besøg i klubben
Oplevelser får man mange af. Både når
man møder det righoldige dyreliv, som
findes rundt omkring på anlægget eller
når man oplever en af medspillerne eller
sig selv lave et særligt godt slag. Det kan
være et godt drive, et sublimt bunkerslag, et præcist indspil eller et langt put
som finder hullet. Hvis man møder op
med et åbent sind, er der ingen grænse
for de oplevelser, man kan få.
Livslyst er et resultat af de øvrige begreber og af det faktum, at golf er en sport,
der giver frisk luft og hjælper med at

holde bevægeapparatet i form, så vi er
fit til at udfordre hverdagen. Vi ved jo at
golfspillere lever 5 år ekstra, så ”what’s
not to like”?
Fællesskab er et centralt begreb i golfen.
Det kan enten være det fællesskab med
de andre i bolden, eller det kan være fællesskabet med alle dem, som man i klub
i klubben dyster med jævnligt. Det kan
også være fællesskab med dem, som
man udfører et frivilligt arbejde med.
Mulighederne for fællesskab er mange.

Tæt på centrum – midt i naturen
Som nabo til Herning Centret, 5 min.
fra Herning centrum og tæt på motorvejene omkring byen, har vi en unik
beliggenhed, der gør klubben nem at
finde frem til. Her finder du naturen
”midt i byen”. Dyrene er fortrolige med
vores tilstedeværelse, og det giver gode
muligheder for at betragte dem på tætteste hold. Banen ligger i en kommunal
park, hvortil der er offentlig adgang og
alle er velkomne til at tage en tur på
de etablerede stier og veje. Blot er det
vigtigt at holde sig orienteret om, hvor
golfspillerne befinder sig. En golfbold
der kommer med mere end 100 km/t,
kan medføre fatale skader.
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”, kan
hurtigt vise sig at være noget, som man
skal koncentrere sig om.
Hvis det handler om at få opkvalificeret
dit golfspil, så har du gode muligheder

for at træne dit golfsving, indspil eller
putting på vores fantastiske træningsområde med driving range, short game
område og nyrenoveret 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 eller blot
trænger til at få lettet kreditkortet, så kig
ind i shoppen, hvor der du helt sikkert
finder både mode- og prisrigtigt tøj eller
det udstyr, som vil bringe dit spil til nye
uanede højder.
I golfcaféen er alle velkomne og man kan
helt sikkert finde noget på menuen, der
tiltaler ens smagsløg. Findes der noget
bedre end at sidde, måske endda ude på
terrassen, og diskutere rundens højdeeller lavpunkter med medspillerne,
mens man nyder et godt måltid og en
kølig forfriskning med udsigt over fire
af banens huller?

Jeg håber, at vis ses i klubben.
Du er hjertelig velkommen!
Nu skal du ikke alene tage mine ord for
gode varer. Du skal selv udforske, hvad
klubben har at tilbyde, og jeg vil 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.
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BESTYRELSE & ANSATTE
FORMAND:

NÆSTFORMAND:

BESTYRELSESMEDLEM:

Carsten
Jensen

Carsten
Bach

Kaj
Bækgaard

Tlf. 22 30 92 26
ceejay@fibermail.dk
Spillet golf siden 1996
Hcp. 8,7

Tlf. 40 33 81 63
carstenbach@live.dk
Spillet golf siden 2004
Hcp. 23,1

Tlf. 29 48 07 42
kaj.baekgaard@
cgi.com
Spillet golf siden 2006
Hcp. 18,6

BESTYRELSESMEDLEM:

BESTYRELSESMEDLEM:

BESTYRELSESMEDLEM:

Christian
Altrup

Lissi
Bank Lassen

Henrik
Stigel

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. 12,3

Tlf. 22 82 36 30
henrik@stigel.eu
Spillet golf siden 2009
Hcp. 19,3

BESTYRELSESMEDLEM:

BESTYRELSESSUPPLEANT:

BESTYRELSESSUPPLEANT:

Carina
Jonsson

Michael
G. Handberg

Ole
Ørum-Petersen

Tlf. 50 44 66 20
carinajon@
gmail.dk
Spillet golf siden 2014
Hcp. 15

Tlf. 22 66 19 98
mh@modulex.dk
Spillet golf siden 1997
Hcp. 13,7

Tlf. 22 20 81 43
oleorum@gmail.com
Spillet golf siden 1964
Hcp. 17,5

GOLFMANAGER:

KLUBSEKRETÆR:

CHEFGREENKEEPER:

Bo
West Møller

Kirsten Irene
Veje Holdgaard

Jarl Tranekær
Jørgensen

Tlf. 40 42 24 22
bwm@
herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 2002
Hcp. 20,7

Tlf. 97 21 00 33
info@
herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 2002
Hcp. 23,9

Tlf. 51 30 07 28
greenkeeper@
herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 2013
Hcp. 19,4

SPORTSCHEF/PRO:
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PRO ASSISTENT:

Mads
Riis Pedersen

Nicolas
Bay Jensen

Tlf. 20 73 83 22
golfpromads@
gmail.com
Spillet golf siden 1978
Hcp.1,3

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

& UDVALGSFORMÆND
TURNERINGSUDVALG:

SOLSIKKERNE:

ELITEUDVALG:

Ole
Ørum-Petersen

Helle
Voetmann

Githa H.
Hansen

Tlf. 22 20 81 43
oleorum@
gmail.com
Spillet golf siden 1964
Hcp. 17,5

Tlf. 23 39 12 88
voetmann25@
outlook.com
Spillet golf siden 2006
Hcp. 13,9

Tlf. 2639 6815
githahhansen@
hotmail.com
Spillet golf siden 2006
Hcp. 4,4

TIRSDAGSDAMERNE:

RØDDER KOMITEEN:

BRIDGEKLUBBEN EAGLE:

Inge Rønnow
Sander

Jacob
Merrild

Tove
Svenstrup

Tlf. 28 81 47 43
ingeroennowsander@
hotmail.com
Spillet golf siden 2012
Hcp. 8,7

Tlf. 28 56 26 24
jmerrild@
hotmail.com
Spillet golf siden 2009
Hcp. 9

Tlf. 21 75 05 40
tovesvenstrup@
outlook.dk
Spillet golf siden 2006
Hcp. 22,2

ONSDAGSHERRERNE:

BANEUDVALG:

BANEKONTROLUDVALG:

Jens-Ole
Bondrop

Carsten
Bach

Henrik
Frandsen

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

Tlf. 40 33 81 63
carstenbach@live.dk
Spillet golf siden 2004
Hcp. 23,1

Tlf. 72 42 24 24
henrikfrandsen@
energimail.dk
Spillet golf siden 2015
Hcp. 35,6

SENIORDAMER:

KANINUDVALG:

JUNIORUDVALG:

Mette
Christensen

Henrik
Stigel

Anja Dalsgaard
Ryssel

Tlf. 23 73 71 35
mettec1703@
gmail.com
Spillet golf siden 2004
Hcp. 25,7

Tlf. 22 82 36 30
henrik@stigel.eu
Spillet golf siden 2009
Hcp. 19,3

Tlf. 27 21 76 07
anjadalsgaardryssel@
gmail.com
Spillet golf siden 2017
Hcp. 52

SENIORHERRER:

BEGYNDERUDVALG:

Svend Aage
Frahm

Michael
G. Handberg

Tlf. 21 44 70 37
alsafrahm@
energimail.dk
Spillet golf siden 1993
Hcp. 19,4

Tlf. 22 66 18 98
mh@modulex.dk
Spillet golf siden 1997
Hcp. 13,7
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HERNING ER EN UNIK

✔
✔
✔
✔
✔

PRAGTFULD PARKBANE
GODE TRÆNINGSFACILITETER
DEJLIGE KLUBHUSFACILITETER
INDBYDENDE GOLFCAFÉ
FLOT PRO-SHOP

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 golf
oplevelse på en flot Parkbane, med
mulighed for træning ved vort stærke
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trænerteam, indkøb i Golfshoppen og
en god middag og lidt koldt at drikke i
Golfcaféen.

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.

HERNING GOLF KLUB
TILBYDER SINE MEDLEMMER
OG SINE GÆSTER

GOLFOPLEVELSE

Træning
•
•
•
•
•
•

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
Driving range
Indendørs golfcenter

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

Frit spil *)
• 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

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

Seniordamer
Seniorherrer
Tirsdagsdamer
Onsdagsherrer
Solsikker
Rødder
Eagle bridgeklub

Deltagelse i turneringer
• Kanin/torsdagsturneringer *)
• Klubturneringer **)
• Regionsgolf *)

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, Fermaten samt den
Jyske Sangskole

Vil du
være en del af
Herning Golf Klub?

Kortbanen

Ring til Golfmanager
Bo West Møller,
Tlf. 40 422 422
bwm@herning
golfklub.dk

Alle har mulighed for at
prøve at spille golf på Herning
Golf Klubs 6-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.

Klubhusfaciliteter
Hul 4

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.

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

Golfshop
Velassorteret shop
forpagtet af mitgolfudstyr.dk

Åbningstilbud nye
fuldtidsmedlemmer
Indskud, kontingent og boldabonnement. Kun kr. 6.475,(Normalpris 9.300)
Det kræver fuldtidsmedlemskab,
at få adgang til samtlige nævnte fordele.
*) Ikke for flexmedlemmer **) Flexmedlemmer kan deltage i 2 turneringer årligt.

MEDLEMSKABER MED FORSKELLIGE
MULIGHEDER OG RETTIGHEDER

Indskud, kontingent
og boldabonnement.

Herning Golf Klub tilbyder også en
række andre medlemskaber, som er
tilpasset både aldersmæssige ønsker
og spillere med behov for et med
lemskab 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 greenfeeaftaler.
•	Senior 18-huls hverdagsmedlemmer. Har næsten samme rettigheder som fuldtidsmedlemmer,
MEN kan ikke gøre brug af
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Får 1 x greenfee til gæst

Kan tage gæst med til greenfee kr. 200,-

x

x

x

x

x

x

Fuldtidsmedlem senior 80+ 2.850 150

x

x

x

x

x

x

x

Firmamedlem

8.200 150

x

x

x

x

x

x

x

Hverdagsmedlem 18 huller 4.400 150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hverdagsmedlem 9 huller

2.850 150

Studiemedlem 26 - 30 år

x

DGU kort

Får gratis træningslektion

x

Kan deltage i klubbens turneringer

Kan købe Firkløverkort + HI-golf

x

Kan deltage i klubber-i-klubben

Frit spil Tange Sø Golfklub

Fuldtidsmedlemmer senior 5.650 150

Andre medlemskaber med
visse begrænsninger

Kan tage gæst med u/b

KUN 6.475,-

Alle medlemskategorier
(undtagen micro, junior,
ungsenior og fleks) betaler,
sammen med kontingent,
et indskud ved indmeldelse
i Herning Golf Klub.

Træningsfaciliteter

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 køb af HI-golf, der
giver ret til spil i Ikast Tullamore
Golf Club
•	Mulighed for at gøre brug af
greenfee aftaler med rabat i en
række klubber.

Tilbud 2020
nye medlemmer

De fleste medlemskategorier betaler et bold
abonnement, som giver ret til
frit brug af træningsbolde på
driving range.

Kortbanen

• 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

Fleks-medlemskabet
giver spilleret til baner
i alle andre golfklubber,
dog uden at man kan
benytte greenfee-aftaler
med rabat.

Parkbanen

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.

Boldabbonnement

Fuld spilleret og ekstra fordele

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

klubbens faciliteter i weekend
og på helligdage
•	Senior 9-huls hverdagsmedlemmer
må vælge, om det er for-ni eller
bag-ni, der skal spilles, men kun på
hverdage
•	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

Pris

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.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1)

flex

x

x

1)

flex

x

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

x

x

Junior medlem 12 - 18 år
Junior medlem 12 - 18 år
u/banetilladelse
Micro medlem 6 - 11 år

1.200 150

x

x

x

2)

x

x

x

x

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
Indskud

600

0

600

0

1)
x

600
3.500

Ring for medlemstilbud – medlemmer der kommer retur
skal ikke igen betale indskud.

1) Mod betaling af greenfee. 2) Fri træning for junior og micro.

1)

flex

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

Miljøaktivisme uden
Miljøaktivisme
uden
at
lænke
sig
til
et
træ
Miljøaktivisme
uden
at lænke sig til et træ
at lænke sig til et træ
Op til 52 km
(WLTP)
på
elkm
Op ren
til 52
(WLTP)
ren
elkm
Adaptiv fartpilotpå
Op Bluetooth
til 52
Automatgear på Fartpilot
ren el (WLTP)
Bluetooth
Adaptiv fartpilot
Apple CarPlay™
Automatgear
Adaptiv fartpilot
Apple CarPlay™
Automatgear
Apple CarPlay™

Lav ejerafgift
Fartpilot
Bluetooth
Lav ejerafgift
Fartpilot
Lav ejerafgift

Helt ny IONIQ plug-in hybrid – Fra kr. 259.995,Helt ny IONIQ plug-in hybrid – Fra kr. 259.995,Helt ny IONIQ plug-in hybrid – Fra kr. 259.995,-

IONIQ er masser af miljøvenlig teknologi, funktionalitet og udstyr
IONIQ er masser af miljøvenlig teknologi, funktionalitet og udstyr
IONIQ er masser af miljøvenlig teknologi, funktionalitet og udstyr

Hyundai Herning
Hyundai Herning
Hyundai Herning
Maks. 200.000 km
Maks. 200.000 km
Maks. 200.000 km

Hedegaard Biler A/S
Dueoddevej 4, 7400 Herning
Hedegaard Biler A/S
Tlf. 9722 0311, hedegaard-biler.dk
Dueoddevej 4, 7400 Herning
Hedegaard Biler A/S
Tlf. 9722 0311, hedegaard-biler.dk
Dueoddevej 4, 7400 Herning
Vist med ekstraudstyr. Forbrug 90,9 km/l (WLTP), CO2 26 g/km.
Tlf.evt.
9722
0311,
hedegaard-biler.dk
Pris ekskl.
metallak.
Forbehold
for ændringer i reg. afgiften.
Vist med ekstraudstyr. Forbrug 90,9 km/l (WLTP), CO2 26 g/km.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for ændringer i reg. afgiften.
Vist med ekstraudstyr. Forbrug 90,9 km/l (WLTP), CO2 26 g/km.
Pris ekskl. evt. metallak. Forbehold for ændringer i reg. afgiften.

VI ELSKER AT HAVE GÆSTER
– og vi glæder os til at give dig en smuk golfoplevelse!
Det glæder os, når du som greenfee
spiller finder vej til vores smukt beliggende Parkbane.

Se på s. 26 hvilke klubber vi har aftaler med. Spiller du med et medlem af
HGK, er greenfee prisen kun kr. 200,-.

Herning Golf Klub er den 15. ældste
golfklub i Danmark. Vi fylder 56 år i
maj måned og parkbanen er en smuk
”dame” i sin allerbedste alder – mild
men 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.

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

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.

Greenfee og
rabatmuligheder
En runde på en
hverdag koster
kr. 350,- og i weekend og helligdage
kr. 400,-.
Priserne er inkl.
baneguide og frie
træningsbolde.
Er man heldig at
spille i en klub,
vi har greenfee
aftale med, kan
den selvfølgelig
bruges.
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Vand og toilet
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 tee-stederne hul 4 og tee-stederne hul 17.

res terrasse hvis vejret tillader det, kan
du ikke få en bedre afslutning på din
golfrunde.

Bo West Møller – Golfmanager
GREENFEE PARKBANEN
Inkl. frie træningsbolde og baneguide
Greenfee hverdage

kr.

350,-

Greenfee weekend/helligdage kr.

400,-

Greenfee samarbejdsklubber

kr.

200,-*

Greenfee iflg. med medlem

kr.

200,-*

Junior alle dage

kr.

0,-

kr.

75,-

* Kun som fuldtidsmedlem

GREENFEE PAR 3 BANEN
Alle dage

Banekontrol- og service

DRIVING RANGE

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

Ved betaling af greenfee

kr.

0,-

Driving range alene

kr.

50,-

1/2 sæt jern

kr.

50,-

Trolley

kr.

30,-

Herning Golf Café
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 ugens ret.
Serveret sammen med et godt glas øl
eller vin og måske en god plads på vo-

LEJE AF UDSTYR/KØRETØJ

Scooter

kr.

100,-

10-turs kort scooter

kr.

750,-

Buggy

kr.

250,-

10-turs kort buggy

kr. 1.800,-

EN GOLFKLUB MED
MASSER AF GÆSTER
Der er mange, der besøger Herning Golfklub – ikke mindst i uge 29
Hvis du går en runde golf i Herning, så
er det ikke unormalt, at man møder nye
ansigter. Der er nemlig masser af folk, der
gæster banen i løbet af et år – faktisk næsten 6000.
- Vi elsker gæster udefra, men erkender
også, at vi med 18 huller og næsten 1200
aktive medlemmer ikke har megen plads
til gæster. Alligevel inviterer vi indenfor, da vi synes andre skal opleve vores
unikke parkbane, siger golfmanager Bo
West Møller
Han fortæller, at alle Herning-medlemmer
får en greenfee, hvor der kan inviteres en
gæst med på en runde golf og er der brug
for flere runder, er gæsteprisen 200 kr.

6000 gæster årligt
De 6000 gæster kommer fra hele landet.
Mange af dem kommer fra de andre klubber i det såkaldte firkløver-samarbejde –
eksempelvis lagde 1041 medlemmer fra
Aaskov Golfklub og 795 fra Brande Golfklub vejen forbi Herning.

Disse 10 klubber besøgte os mest
Runder
Åskov Golfklub

1041

Brande Golfklub

795

Ikast Tullamore Golf Club

325

Trehøje Golfklub

296

Dejbjerg Golf Klub

278

Tange Sø Golfklub

268

Give Golfklub

227

Holstebro Golfklub

130

Jelling Golfklub

86

Silkeborg Ry Golfklub

84

Flest gæster kigger forbi i uge 29. Det er
ikke så mærkeligt, da man de seneste fem
år har solgt greenfees – og biksemad – til
yderst lave fødselsdagspriser i denne uge.
- Vi ser det som et markedsføringstiltag,
hvor vi kan vise banen frem for spillere
udefra og samtidig give vores medlemmer
muligheden for at invitere gode venner til
golf og biks, siger Bo West Møller.
Han fortæller, at ikke mindre end 1056
gæster – samt cirka 700 af klubbens egne
medlemmer – spillede en runde golf i Herning i uge 29.

Landsdelens mest bookede bane
Med de mange spillere er der engang imellem stort pres på Herning-banen.
- Der er ikke meget tvivl om, at vi er en af
landsdelens mest bookede baner. Mange
medlemmer der spiller meget, mange gæster og så er der fyldt godt op. Det starter allerede kort efter sæsonåbning, hvor
”køerne” skal på græs og fortsætter hen
over sæson. At der er pres på, har vores
greenkeepere taget til sig, og starter nu
klokken fem morgen for at få klippet så
meget som muligt, inden spillerne kommer på banen. Og de morgenfriske spillere
er der allerede klokken seks. Vi forsøger at
undgå blokeringer, men det er svært med
klubber-i-klubben, der ønsker faste tider
og hensyn til de sponsorer, der gerne vil
holde en mindre Company Day, siger Bo
West Møller
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TILFREDSE FORMÆND
GLÆDER SIG OVER EN
VELFUNGERENDE KLUB
Formandstanker og tilbageblik på Herning Golf Klubs
mange udfordringer gennem årene
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Af Frits Nielsen

Vi står på 13. green, hvor man kan føle sig højt
hævet over den ellers så flade parkbane i Herning, og flot ser det ud på en solbeskinnet septemberdag.
- Jo, jeg er stolt af anlægget. Jeg siger det hver
dag, kommer det fra Bent Green, som har været medlem af Herning Golf Klub siden den
spæde start i 1964.
Bent Green er Herning Golf Klubs nestor, og
har stort set haft samtlige hjælpefunktioner
i klubben. Tilmed restauratør med spiritusbevilling.
- Vi havde jo matchdage dengang, som altid
sluttede med middag og efterfølgende dans.
Så vi skulle jo også have lidt at drikke, og det
krævede en spiritusbevilling. Så sagde min
chef på Midtjysk Reklamebureau, Franz Roesen: ”Bent, det ordner du lige”. Så måtte jeg på
Spritlageret og hente flasker. Det var også en
sjov tid, griner Bent Green.

Det var en urolig tid.
Vi vidste ikke, om vi
var købt eller solgt
BENT GREEN

Vandproblemer
I dag godt 40 år efter den tid, har jeg sat to tidligere samt den nuværende formand stævne
til ni hullers golf for at høre lidt om datidens
problemer og udfordringer. Og hvordan de ser
på nutidens golfklub midt i Herning.
- Her i vinter skal vi til at fylde jord på fra
green og ned til åen, siger den nuværende formand Carsten Jensen og peger ned på området fra åen op til green på hul 15.
Han har siddet på posten siden 2011. Et år
mere og han bliver klubbens længst siddende
formand, der hidtil har været den første på
posten, Franz Roesen.
Fra 13. green peger han ned på den slyngende
å, der netop på hul 15 har givet masser af problemer.
- Åen løber over sine bredder, så der til tider
er helt oversvømmet op mod 15. green. Vi har
jo fyldt masser af jord på fairway på hul 15,
forklarer Carsten Jensen og tager dermed også
hul på det, som i årenes løb har fyldt glas og
dagsordener på bestyrelsesmøderne i Herning Golf Klub: Vand, vand, vand og masser af
vand, der ikke har kunnet finde vej ned i jorden eller ud af golfanlægget.
Men der er også en forklaring på problemerne
og de ujævne fairways, som er tydelig på hul 14.
- Nogle steder er det tørvejord, andre steder
sandjord. Så det bevæger sig hele tiden, og
der vil hele tiden være behov for at udjævne
det ved at køre mere jord på, indskyder Hans
Bundgaard, som for alvor kom i ilden i sin formandsperiode, som kom til at handle om at
flytte banen og senere bygge om på den nuværende.

Da det blev slået fast, at vi skulle
blive, hvor vi er nu, begyndte der
at ske noget med banen...
CARSTEN JENSEN

Det er vigtigt for
byen, at vi har
en god golfbane
HANS BUNDGAARD

Ny bane og ombygninger
Netop ombygninger har forstyrret spillet på
banen i Herning stort set siden 1968 helt op til
for få år siden.
- I mine år blev der arbejdet på banen hele
tiden, forklarer Hans Bundgaard, som stod i
spidsen for bestyrelsen i årene 2007-2011.
Han oplevede også i sin formandsperiode, at kritikken begyndte at forstumme.
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Har du lyst til
en gratis kop kaffe?
Hvad med
800 kopper?

Kontakt os:
Tlf. 80 30 40 40
www.edensprings.dk

Fortsat fra side 13
Især grundet de mange baneforandringer, der kom, da det i 2008 stod klart, at
Herning Golf Klub skulle have samme
adresse, som den altid har haft.
- Forholdene var elendige. Der var i
efteråret mere sø end golfbane, og i
mine sidste 3 år havde vi vel ikke en
hel bane. Vi fyldte jord på hele tiden,
men medlemmerne accepterede det,
og vi mistede da heller ikke medlemmer, fortæller Hans Bundgaard.
Den iagttagelse genkender den nuværende formand Carsten Jensen:
- Bare det ikke er spilforhindrende,
gør det ikke så meget. Så ser medlemmerne, at der bliver gjort noget. Det er
de meget godt tilfredse med.

haft mulighed for at spille andre steder. Over 600 af vores medlemmer er
med i 4-kløver samarbejdet. Samtidig
bliver vi brugt rigtig meget af de andres klubbers 4-kløver medlemmer
om sommeren, siger Carsten Jensen.
Flere hænder og en betalt golfmanager har også været med til at forandre
formandsjobbet og bestyrelsesarbejdet.
- Vi har fået en daglig leder (Bo West
Møller,red.), som tager sig af de daglige
gøremål, der tidligere var udlagt til bestyrelsen. Udvalgene gør stadig et fantastisk arbejde, så i dag hænger alt det
praktiske ikke på hverken mig eller
bestyrelsen, forklarer Carsten Jensen.

En udsat post

Men trods fortidens ballade har der altid været interesse for golf i Herning.
Så meget at der sidst i 1990’erne blev
lukket for nye medlemmer.
- Der var simpelthen kaos ved boldrenden (man lagde en bold i en rende,
som bestemte rækkefølgen og næste
bold på hul 1). Man skulle jo komme
halvanden time før, man ville ud, for
at få en plads, og så var der jo også
masser af tid til at stå og brokke sig.
Der var jo 850 banearkitekter, som alle
havde en mening, griner Bent Green.
En anden forklaring på de mange
uoverensstemmelser, der gennem tiderne har kostet et par formænd tjansen, var også sammensætningen af
datidens medlemmer.
- Lidt fornemme folk. Hr. direktør og
fru overlæge var et par af titlerne, og
som alle havde en mening. Da jeg slettede alle titlerne, brokkede de sig også,
lyder det med et grin fra Bent Green.

Et kig på formandslisten fortæller
også en historie om, at formandsposten har været en udsat post i Herning
Golf Klub. Eller en knap så attraktiv
post måske. Klubbens første formand
hed Franz Roesen, og han holdt fra
1964 til 1973. De følgende 38 år har
klubben haft 11 formænd, der højest
har holdt to formandsperioder.
- Der har været uro. Både kup, frivillige
afgange og nogen der bare havde fået
nok, fastslår Bent Green.
Og balladen har næsten altid handlet
om banen.
Men det er tilsyneladende fortid, for
den nuværende formand Carsten Jensen har siddet på posten siden 2011.
- Da det blev slået fast, at vi skulle
blive, hvor vi er nu, og der begyndte at
ske noget med banen, forstummede
kritikken, siger Carsten Jensen, som
blev valgt ind i bestyrelsen i 2004.
Han forklarer, at 4-kløver samarbejdet
også har været en god stødpude for
Herning Golf Klub.
- Når vi har et efterår som sidste år, og
banen lukker, så har medlemmerne

1964-1973
Franz
Roesen

1974-1975
Harley
Hansen

1975-1976
Michael
Jørgensen

1977-1981
Arne
Schmidt

Lukket for tilgang

Danmarks største

Da Hans Bundgaard blev valgt, kom
han faktisk direkte fra Kanin-holdet til
formandsposten.

1982-1986
Ole Peter
Olesen

1987-1990
Leif
Bækgaard

1991-1996
Erik
Brandbye

1997-1998
Jørgen
Samsøe

1999-2000
Søren Sejer
Boserup

Bundgaard afløste Bent Green, som
selv pegede på den daværende MCHdirektør Hans Bundgaard, som sin afløser.
- Det var en urolig tid. Vi vidste ikke,
om vi var købt eller solgt. Skulle vi
flytte og lave en ny bane et andet sted
i kommunen. Da det var afgjort, vi
skulle blive, skulle vi bygge nyt klubhus og lave baneforbedringer. Hans
Bundgaard havde kontakterne på rådhuset, så vi så ham som den rette formand, forklarer Bent Green.
Netop opbakningen fra kommunen
var vigtig dengang. Men også vigtig i
dag.
- Vi har et super samarbejde med
kommunen i dag, fastslår Carsten Jensen og Hans Bundgaard bemærker:
- Det er vigtig for byen, at vi har en
golfbane.
Og banen bliver i dag brugt. Da man
lukkede for tilgang i 1998 havde klubben 850 medlemmer. I dag har Herning Golf Klub omkring 1300 medlemmer. Danmarks største 18 huls bane.
- Så vi behøver ikke at annoncere efter
medlemmer og greenfee-spillere. Vi
fylder rigeligt med egne medlemmer,
og vi har skruet ned på blandt andet
Company Days for at få flere tider og
lette presset på banen, konstaterer en
tilfreds Carsten Jensen.
Han er formand for en klub, der har
kæmpet mange kampe gennem de
sidste godt 50 år. Men, som de 3 formænd også er enige om – i dag har
Herning en bane, der står bedre, flottere og mere tør end nogensinde tidligere.
- Vi har fået forbundet søer og åer og
kan få vandet væk, konstaterer Hans
Bundgaard, som straks bakkes op af
manden, der har været både medlem
og aktiv i Herning Golf Klub siden
begyndelsen i 1964. – Den har aldrig
stået bedre, fastslår Bent Green

2001-2004
Peter
Junge

2005-2006
Bent
Green

2007-2010
Hans
Bundgaard

2011Carsten
Jensen
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SEKRETARIATET INFORMERER
mer 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.

TILBUD
FULDTIDSMEDLEM 2020
Indskud, kontingent,
boldabonnement

6.475,-

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

Ved Hole-in-one i Herning Golf Klub
henvender du dig i Herning Golf Café,
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.

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

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

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

ÅBNINGSTIDER
Alle hverdage kl. 10 – 14.
Vi kan kontaktes på tlf. 97 21 00 33 og
40 42 24 22.
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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der har brug for sin bag. Nøgle til bagrum
kan købes i sekretariatet for kr. 50,-

LEJE AF GOLFBILER / SCOOTERE
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 4 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:
Prisen for at leje en bil er:
• kr. 250,- for 18 huller
• kr. 1.800,- for et 10 turs kort
Prisen for at leje en scooter er:
• kr. 100,- for 18 huller
• kr. 750,- for et 10 turs kort

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.
Her vil man få forskellige træningsøvelser og råd til, hvordan man kom-

ORDENSREGLER
• 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.

HJERTESTARTER
Der findes en hjertestarter ved klubhusets hovedindgang samt ved toilet ude
på banen tæt ved tee-sted hul 4 og 17.
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ROYALBEER

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

Herning Golf Klub.
Rigtig god runde og
så ses vi på det 19. hul

KLUBBER-I-KLUBBEN
Der er mange muligheder for venskaber og det gode netværk
I Herning Golf Klub findes mange muligheder for komme med i et fællesskab
og skabe relationer, neværk og venskaber på kryds og tværs af køn, alder og
evner. Det sker allerede, når man som
begynder kan deltage i kaninmatcherne,
der afvikles hver torsdag i sæsonen. Her
bliver man sat tilfældigt sammen med
andre golfspillere, såvel begyndere, som
etablerede spillere.
Når DGU-kortet er erhvervet, kan man
fortsætte med at spille kaninmatcherne,
men man kan også finde ståsted i en
af de mange andre klubber-i-klubben,
hvor der er mulighed for at eksempelvis
samme køn eller aldersgruppe kan dyrke
golfspillet i fællesskab.

Du kan besøge os på hjemmesiden:
herninggolfklub.dk under klubber i
klubben/seniordamer, eller du kan
finde os på Facebook. Søg på ”Herning
golf klub-seniordamer”.
Vil du gerne have yderligere informationer, så kontakt venligst formand for
seniordamer Mette Christensen, mobil
2373 7135.

TIRSDAGSDAMER

Endelig arrangerer klubbens turneringsudvalg også en lang række turneringer,
som du kan se mere om i turneringsprogrammet på flappen bagerst i årsskriftet.
Kom med i en eller flere klubber-i-klubben. Det vil du aldrig fortryde!

SENIORDAMER

Piger kom og vær med til at spille golf
i dame-senior-klubben. Vi spiller hver
torsdag. Vi spiller på samme tidspunkt
som seniorherrerne.
Du skal melde dig til på Golfbox og
derefter sættes hold, så man kommer
til at spille med nye piger hver gang og
på den måde får udvidet sin bekendtskabskreds. Vi sætter golfen i højsædet, men der er også tid til hyggeligt
samvær.
Du skal være fyldt 50 år og have et
handicap på max 41. Kontingent for
hele 2020 sæsonen er 100 kr. og derudover betaler du 20 kr. hver gang du
spiller med, (som bl.a. går til præmier).
Vi har udover almindelige turneringer
også fællesturneringer og udflugter
med seniorherrerne samt en 2-dages
pigeudflugt og andre golfoplevelser.
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SOLSIKKER

Tirsdagsdamerne er en klub-i-klubben, hvor vi hver tirsdag fra april til
oktober spiller golf.
Den første tirsdag i måneden mødes
alle de Tirsdagsdamer, der har mulighed for det. Her spiller vi 18-huller,
hvor matchformen ofte lægger op til
sjov og gode grin. Her danner vi nye
relationer og venskaber og ”kæmper”
for at vinde. Vi dyster med hinanden
på tværs af alder og handicap.
Efter spillet mødes vi til fælles spisning i Caféen, hvor vi synger en sang
og der uddeles flotte præmier til dagens vindere fra en af vores fantastiske sponsorer.
Den første tirsdag i måneden uddeles
der også præmier for de andre tirsdage
i den forgangne måned. På almindelige
tirsdage vælger man selv både holdkammerater og tidspunkt. Her kan
man både spille 18 eller 9-huller.
I løbet af sæsonen har vi forskellige
events. I juni har vi altid en skøn udflugt til en anden golfklub, hvor vi hygger os i hinandens selskab. Vi har bl.a.
en månedsmatch med en frivillig indsamling til et godt formål og en anden
match, hvor vi må invitere en veninde
fra en anden klub. Vi kæmper også
med Damerne fra Ikast om, hvem der
skal have pokalen i indeværende år. I
2020 foregår denne dyst i Herning.
For at være med i Tirsdagsdamerne
skal man være over 18 år og have et
handicap på 48 eller derunder.

Solsikker er en klub-i-klubben, hvor
kvinder på 25 år og opefter i et handicap på ca. 25 og derunder kan deltage i
en turnering, der bygger på de samme
grundpiller som Solheim Cup. Niveauet
er dog selvsagt et andet :) Men fællesskabet en vigtig del af konceptet.
Har man ikke helt ramt hcp. 25 endnu,
er man stadig velkommen, men man
spiller til hcp 25.
Vi spiller i løbet af sæsonen 6 tællende
matcher – se programmet på HGK’s
hjemmeside. Hvert andet år har vi en
hyggelig afslutning, hvor vi spiller en
eller anden form for hulspil. Hvert andet år spiller vi så den store finale ”Solsikke Cuppen”, hvor vi spiller Land mod
By, Foursome om formiddagen og Singler om eftermiddagen. Vi slutter denne
dag med en fest om aftenen. 2020 er
finale år.
Der er ledige pladser både på land- og
by holdet, så vi håber, at du har lyst til,
at prøve kræfter med dette koncept og
ikke mindst lyst til at deltage i det sociale samvær, vi har omkring golfen.

BRIDGEKLUBBEN EAGLE

Hvorfor skal du vælge at spille bridge i
bridgeklubben Eagle? Det skal du fordi
det er sjovt at spille bridge, og fordi du,
ligesom i golf bliver udfordret.

Du bevarer samtidig kontakten til
klubben og nogle af dens medlemmer
vinteren igennem og du kommer til
at dyrke en holdsport, hvor du og din
makker er afhængige af hinanden. Der
er der fokus på samarbejde, men samtidigt er det både hyggeligt og alvorligt.
Det er en kultiveret sport og der er en
rigtig god tone i bridgeklubben. Alle giver en hånd med både ved eftermiddagens start og slut. Og så er det ligesom
i golf: Tab og vind med samme sind.

ONSDAGSHERRER

og The Village 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 seriøst golf og gerne vil
spille dig på Rødder Touren, så tilmeld
dig til vor første turnering i 2020 på
Golfbox. Her spilles der sammen med
Rødder Touren også Tour Skole, hvor
der spilles om de ledige pladser på de
to hold.

TORSDAGSKANINER

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.
Vores årlige herretur går igen i år til
Gut Apeldör. Det kan du se meget mere
om på vores nye hjemmeside, som har
fået det let-at-huske-navn: ”Når far
spiller golf”.
Der er altid plads til en ny spiller, så
vel mødt!

RØDDER

Rødder er samme koncept som Ryder
Cup. Der er to hold med ca. 24 spillere på hvert hold. The Herning Team

Kanin-torsdagsturneringen er det sted,
hvor man kommer til at spille med
jævnbyrdige spillere, og hvor man
lærer en masse andre golfspillere at
kende. Der skabes meget ofte gode
kontakter og venskaber.
Når man er ”udsluset” fra begynderforløbet, spiller man min. 3 runder
som kanin. Under disse runder vil kaninudvalget færdiggøre den nye spiller til spil på egen hånd, bl.a. om flow
i spillet, etikette, regler m.m. Herefter
er man klar til eventyr på egen hånd i
Herning Golf Klub.
Kanin- og torsdagsturnering spilles
hver torsdag aften. Starttid kl. 18.00,
i september startes dog allerede kl.
17.00. Der spilles 9 huller i tre handi
cap-grupper: Række C: hcp. 49-54,
række B: hcp. 48-37 og række A: hcp.
0-36. Der spilles enten hullerne 1-9 eller 10-18 og hver anden uge byttes der.
Kanin-torsdagsturneringer er åben for
alle medlemmer af Herning Golf Klub
og det hele kulminerer med en 18 hullers par-turnering sidst i september og
med en fest om aftenen.

SENIORHERRER

Seniorklubben er for medlemmer der
aldersmæssig er +55 og et handicap på
max 41. Vores formål med seniorklubben er at alle får en god golfoplevelse,
men ikke mindst et fantastisk socialt
samvær.
Der pt. 150 medlemmer i seniorherreklubben og der er plads til flere. Golf
er godt for os +55’ere og så giver det
netop et godt socialt netværk. Så mød
op til vore turneringer, det koster 20 kr. i
matchfee samt et årskontingent på 100
kr. Tilmelding sker altid på Golfbox.
Vi laver turneringer hele året rundt,
og der spilles altid om torsdagen, og
vi har i 2019 indført flere nye, forskellige turneringsformer, hvilket har gjort
vore turneringer endnu mere afvekslende og interessante.
Vores mål og ønske er, at alle gennem
golfen får et netværk, og derfor samles
man altid en times tid oppe i caféen
til et hyggeligt samvær samt præmieoverrækkelse.
Vi er med i Vestjysk Oldboys, hvor der
er fire klubber med, Lemvig, Holmsland, Dejbjerg samt Herning. Der spilles en turnering på hver klubs bane.
Det er en god oplevelse og man møder
andre spillere, man måske ellers ikke
ville møde.
Senior klubben arrangerer også ture
på henholdsvis 8 dage og 3 dage, dels
sammen med seniordamerne og dels
som ren herretur. Der arrangeres også
fælles turneringer med seniordamerne,
hvilket er med til at give et godt sammenhold i klubben.
Vi kan kun anbefale at alle, der opfylder medlemskriteriet, melder sig til
vores torsdagsturneringer, og herved
opnår mange gode golf-oplevelser og
nye bekendtskaber.
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SÅDAN KOMMER DU MED
KANIN- OG
TORSDAGSTURNERING

TIRSDAGSDAMER

ONSDAGSHERRER

SENIORDAMER

Praktisk:

Åben for alle der har
gennemført begynderforløbet, samt øvrige
medlemmer

Alder:

Skal fylde 18 år i 2020

Skal fylde 19 år i 2020

Skal fylde 19 år i 2020

Skal fylde 50 år i 2020

Handicap:

Række A = hcp. 0 - 36
Række B = hcp. 37 - 48
Række C = hcp. 49 - 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. X - 15,5
Række B = hcp. 15,6 - 36

Maximum 41

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,-

Tilmelding:

Tilmelding via Golfbox.

Tilmelding via Golfbox.
Fra tirsdag kl. 24 til
torsdag kl. 24 kan kun
medlemmer af tirsdagsdamer booke tider til den
kommende tirsdag mellem kl. 15-17.30

Tilmelding via Golfbox.
Fra onsdag kl. 24 til
fredag kl. 24 kan kun
medlemmer af onsdagsherrer booke tider til
den kommende onsdag
mellem kl. 14.30-18

Tilmelding via Golfbox

Turneringer:

Tilmelding senest
tirsdag kl. 12.
Scorekort hentes senest
30 min. før start

Tilmelding senest søndag
kl. 16. Scorekort hentes
senest 15 min. før start.
Udeblivelse uden afbud
samt afmelding på dagen
koster kr. 100,-

Tilmelding senest
mandag kl. 16.
Scorekort hentes senest
15 min. før start

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

Præmier:

Gavekort, bolde m.m.

Diverse

Diverse

Vin, bolde m.m.

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.
Maj - august start kl. 8.30
September start kl. 9.
Oktober - marts start
kl. 10.

Inge Rønnow Sander
tlf. 2881 4743

Jens-Ole Bondrup
tlf. 2166 6904

Mette Christensen
tlf. 2373 7135

Kontakt:

Henrik Stigel
tlf. 2282 3630
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I EN KLUB-I-KLUBBEN
SENIORHERRER
Praktisk:

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 i ulige år.

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

Alder:

Skal fylde 55 år i 2020

Skal fylde 25 år i 2020

Skal fylde 30 år i 2020

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:

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

Tilmelding via Golfbox

Oplysninger om EAGLE
kontakt Tove Svenstrup

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:

Vin, bolde m.m.

Turneringsfee fordeles i
præmierækkerne

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

Spilletidspunkt:

April kl. 9.
Maj - august kl. 8.30.
September - marts kl. 10.

Kontakt:

Svend Aage Frahm
tlf. 2144 7037

Alle onsdage fra
2. oktober 2020
til 25. marts 2021

Helle Voetmann
tlf. 2339 1288

Jacob Merrild
tlf. 2856 2624

Tove Svenstrup
tlf. 2175 0540
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Jonas Møller Andersen

Bjørn Uldahl

Mads E. Nielsen

Cathrine Orloff Risum

Mathilde Zacho

Niels Overgaard

Niels Skovgaard

Hanne Zacho

Frits Nielsen

Inge Rønnow Sander

Jacob Hornshøj, Cathrine Orloff Risum, Kim S. Hansen

HALL OF FAME 2019
KLUBMESTERSKAB 2019
Klubmesterskaberne 2019 startede
fint på trods af den megen regn, der
var kommet i dagene op til. Det lykkedes at få gennemført den første runde,
men da det fortsatte med at regne
om formiddagen og over middag, var
det ikke muligt at gennemføre anden
runde for herrer og damer lørdag, ligesom en banelukning gjorde, at søndagens runder måtte udsættes til en
søndag et par uger efter.
Da flere spillere ville være forhindret i
at deltage ved de udsatte runder, blev
det besluttet, at seniordamerne afviklede deres runde allerede fredag. De
resterende spillere i de øvrige rækker
gennemførte deres søndagsrunde i et
fantastisk efterårsvejr, ja det var næsten helt sommerligt. Desværre gjorde
flytningen, at ikke alle kunne deltage
i anden runde, men sådan er det jo
(som en kendt politiker har sagt det).
Vi forsøgte et nyt format med 4 spillerækker – damer, seniordamer, herrer
og seniorherrer. Mestrene skulle stadig kåres i op til 12 rækker afhængig
af deltagerantallet. Tanken med det ny
koncept var at lokke flere til at deltage,
men det lykkedes desværre ikke. Der
er kommet mange kommentarer til
dette setup, og turneringsudvalget vil
i forbindelse med evalueringen af mesterskaberne tage disse input med, når
der skal fastlægges, hvordan mesterskaberne skal forløbe fremover.
Har du gode ideer, er du velkommen
til at kontakte Bo West Møller eller Ole
Ørum Petersen med dine ideer. Især
emnet ”hvordan får vi flere med?” ligger os meget på sinde. Vi sender en
stor tak til dem, der stillede op og var
med til at skabe grundlag for at kåre
de rette mestre.

MIDAGE HERRER
1. Mads E. Nielsen 151 slag
2. Bjarne Stegger 157 slag
SENIORHERRER
1. Niels Overgaard 150 slag
2. Peter Sejling 162 slag

HERNING BYRÅDS ARBEJDSPOKAL
2019: Allain Bøge

SPONSORDAGEN

VETERANHERRER
1. Frits Nielsen 165 slag
2. Erik Godthaab 173 slag
SUPERVETERANHERRER
1. Niels Skovgaard 169 slag
2. Anders Zacho 177 slag
I de fire spillerækker blev der også
kæmpet om en nettopræmie og her
vandt Cathrine Orloff Risum damerækken med 147 slag mens Jane Platz
Nettermann med 149 slag kom øverst
på skamlen hos seniordamerne.
Hos herrerne sejrede Jacob Hornshøj
med 143 slag og Kim Stoltenberg Hansen var bedst hos seniorherrerne med
137 slag.

BRIDGEKLUBBEN EAGLE
Klubmestre for sæson 2018/19 blev
Vita Brandt og Tove Svenstrup

HOLE IN ONE
19. april 2019, hul 12, 156 meter
Martin Keisig, Aaskov Golf Klub
22. juni 2019, hl 10, 159 meter
Tom Sparre-Ulrich

Individuelt:
A-rækken: Peter Sejling
B-rækken: Henrik Stigel
C-rækken: Steffen Kjærgaard Andersen
Hold-rækken:
1. Hanstholm Køk./Dan. Bank 125 point
2. Jeldwen/Aktiv Personale 122 point
3. Rafinor 120 point

ERHVERVSGOLF
2019-vinder af
Order of Merit:
Jacob Staghøj
Troelsen,
Spektrum
Advokaterne

02. august 2019, hul 10, 159 meter
Jens Fredensborg

CARLSBERG SHOT OF THE YEAR
Daniel Østergaard, 23 cm
i Royal Unibrew holdturnering

ONSDAGSHERRER ORDER OF MERIT

I bruttorækkerne blev der kæmpet
hårdt og flere af placeringerne blev afgjort på de sidste 9 huller søndag. Stort
tillykke til både mestre og runner-ups,
som fordelte sig på denne måde:

A-rækken: Niels Overgaard
B-rækken: Niels Erik Slot

SENIORDAMER
1. Inge Rønnow Sander – 171 slag
2. Jane Platz Nettermann – 182 slag

A-rækken: Solvejg Østergaard
B-rækken: Ane Dorte Svenstrup

VETERANDAMER
1. Hanne Zacho – 182 slag
2. Margit Buskov – 197 slag

TIRSDAGSDAMER ORDER OF MERIT

RØDDER CUP
Village Team 13½ – Herning Team 10½

JUNIORDAME
1. Mathilde Zacho 167 slag
JUNIORHERRE
1. Jonas Møller Andersen 207 slag
DAMER
1. Cathrine Orloff Risum 149 slag
HERRER
1. Bjørn Uldall 147 slag
2. Jacob Hornshøj 155 slag
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DESIGNED TO RELAX

KLUBMESTER I 8 MINUTTER
Af Kim Stoltenberg Hansen

Klubmesterskaber, det er sådan noget for de allerbedste i klubben. Den
tanke kan man let få, men i Herning
Golf Klub har man forsøgt med flere
tiltag, så klubbens mesterskab er for
alle – blandt andet ved at indføre præmier til de spillere M/K, der gør det allerbedst i forhold til, hvad de plejer. Og
hvis du plejer at bruge 117 slag, men
kun bruger 115, så slår du altså i den
konkurrence klubbens bedste prof, der
plejer at bruge 73 slag, og til klubmesterskabet bruger 72.

Med et mål om ikke at ende allersidst
Præmien var et klippekort til 10 øl i
golfcaféen, så det fik lokket mig med til
turneringen, hvor 53 medlemmer spillede med. Med et mål om ikke at ende
allersidst. Mine golfevner er nemlig
ikke noget at skrive hjem om – faktisk
er jeg lykkelig, hvis rundens tal bare er
tocifret, men heldigvis var der mange
andre i nogenlunde samme situation,
så man følte sig ikke som en hund i et
spil kegler ved stævnet. Derimod følte
man sig som en golfspiller – lidt som
dem i fjernsynet.
Det er ganske anderledes end at spille
efter Stableford-systemet, hvor man jo
bare samler bolden op, når den – igen –
er landet dybt ude i skoven. Her tæller
hvert et slag, så der er et sjovt og interessant pres på spillet, hvor man skal
træffe de kloge beslutninger, så bolden
ikke nærmer sig søer, sand og skove,
hvis det kan undgås.

Ikke over 7 slag på noget hul
Jeg satte mig selv det delmål ikke at
lave over en syver på nogen huller. Min
skumle plan bag dette var, at der nok
ville være andre, der satsede vildt, og
jeg derfor måske kunne undgå den
samlede sidsteplads ved at holde mig
ude af problemer. Det lykkedes ok med
en fjerdesidsteplads efter første runde.
Så blev ambitionsniveauet sat op, og
på finaledagen var målet ikke at lave
højere end en sekser – hvilket lykkedes
17 af 18 huller.

På finaledagen går man ud i den modsatte rækkefølge af placeringen, hvilken betød, at de bedste først kom
i klubhuset efter mig – og dermed
kunne klubbens formand spøgefuldt
sige til mig, at jeg lige nu var klubmester, da jeg kom ind efter 36 sjove og
nervepirrende huller.

I spidsen for mesterskaberne
Desværre var jeg kun klubmester i otte
minutter, for ret hurtigt kom der jo
folk ind med lidt større golfevner. Men
af de 28 startende i min gruppe kunne
jeg pludselig øjne en Top20-placering.
Det gik, så nu kan jeg prale med at
være klubmesterskabets nummer 19
og endda have ført i otte minutter –
så glemmer jeg lige at fortælle, at jeg
tabte med 37 slag til de bedste, og at
mindst tre mudderpøle mirakuløst reddede mig fra dumme
ture i søerne. Men faktum er, at
det var sjovt og meget lærerigt. Og at de to runder
var mit livs bedste runder,
og som klart fik ændret
min strategi fra alt for satset til mere klogt spil.
Og så vandt jeg jo et
øl-klippekort! Og der var
også mad til alle bagefter.
Så kom med næste gang.
Klubmesterskabet er
bestemt for alle…

– selv om man ikke er synderlig god
til golf, er det en forrygende oplevelse
at være med til klubmesterskaberne

ATTRAKTIVE
AFTALER MED
ANDRE KLUBBER
Herning Golf Klub har 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.
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TANGE SØ GOLFKLUB

Tange Søvej 68, Rødkærsbro
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 tee-stedet er ikke
overvældende, men der er
ofte brug for lange andetslag til green.

Fuldtidsmedlemmer spiller helt gratis på Tange Sø Golfklub

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.

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.

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

Lemvig Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Brande Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Nordjurs Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Birkemose Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Nordvestjysk Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Dejbjerg Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Sindal Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Skive Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Struer 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,- *)

Asserbo Golfklub

Dronninglund Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Falster Golf Club

Alle dage kr. 200,-

Fredericia Golfclub

Alle dage kr. 200,-

Give Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

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,-

Hvalpsund Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Ikast Tullamore Golfklub

Alle dage kr. 200,-

Jelling Golfklub

Alle dage kr. 200,- *)

Kellers Park Golfklub

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

HGK modtager gæster med Golfhæftet.

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.

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

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.
JELLING GOLFKLUB

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.

HVILKE RETTIGHEDER HAR MAN?
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 Probox terminalen i
greenfee-rummet og sætte bagtaggen fra scorekortet på deres
bag.

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

Nordlundvej 87, 7330 Brande

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

Nr. Stenderupvej 12, 6000 Kolding

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.

DEJBJERG GOLFKLUB

Jelling Skovvej 2, Jelling

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
tee-steder. 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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FANTASTISK SUCCES
MED FRITSPILSAFTALER
Hvor nogle klubber siger nej tak til fritspilsaftaler, siger vi i Herning Golf Klub ja tak med glæde

En firkløver skaber glæde, og det
samme kan man sige om den såkaldte
Firkløveraftale. Det er et samarbejde
mellem flere af områdets golfklubber,
hvor Herning Golf Klubs fuldtidsmedlemmer for kun 800 kroner kan spille
de andres baner kvit og frit – og ligeledes kan de andre klubbers fuldtidsmedlemmer lægge vejen forbi anlægget her i Herning.
Faktisk er der efterhånden tale om et
ottekløver, da samarbejdet stille og roligt er blevet udvidet. For to sæsoner siden kom Dejbjerg med som den ottende
klub i samarbejdet, der desuden tæller klubberne i Herning, Åskov, Brande,
Give, Jelling, Birkemose og Kellers Park.
Herning kom med i samarbejdet for
seks år siden, fortæller golfmanager Bo
West Møller.
- Det giver os i Herning mulighed for
at have en vinterbane åben, og ikke
have dårlig samvittighed over, at vi
ikke spiller 18 huller til sommergreens.
Her kan vores medlemmer tage til en
af de klubber, der har åbne sommergreens hele året, især Åskov Golfklub
og Brande Golfklub, siger han.

Masser af golfrunder
Ikke mindre end 629 Herning-medlemmer har købt Firkløver i 2019. Sammenlagt i de otte klubber er der solgt
1814 kort og spillet 20.840 runder golf
på de 8 baner.

Herning-spillerne er noteret for 7654
runder golf på de andre baner. Favoritbanerne er Brande og Åskov med henholdsvis 4070 og 2346 runder golf.
2554 spillere fra de andre klubber har
gæstet Herning-banen. Det er ligeledes
Åskov og Brande, der topper den liste,
da spillerne fra disse klubber har spillet henholdsvis 1053 og 835 gange her
på anlægget.

Ikast-aftale
I 2018 reviderede vi den daværende
naboaftale med Ikast Tullamore Golf
Club, så man som medlem i Ikast frit
kan spille Herning for kr. 1.000 – og
omvendt. Pt. er der 15 medlemmer, der
har købt denne mulighed.
Gennem de sidste mange år har Herning Glof Klub også haft en fritspils-

Herning Golf Klub

aftale med Tange Sø, hvor det er gratis
at spille hinandens baner. Det gør, at vi
får besøg af ikke mindre end 268 gæster fra Tange og vi sender 316 til dem.
Bo West Møller oplyser, at tanken i
Herning Golf Klub er, at det skal være
muligt at spille en runde golf til en god
pris.
- Vi har sat den til kr. 200 for de gæster
vores medlemmer inviterrt med – og vi
har aftale med en lang række klubber,
hvor det koster HGK medlemmer kr.
200 at spille. Vi ved, at mange golfspillere kigger efter prisen på runden når
der vælges baner og vi ønsker derfor
at have en række gode samarbejdsaftaler med klubber rundt i landet, siger
golfmanageren.

Spillet på andre baner

Gæster hjemme

Åskov Golfklub

2346

1053

Brande Golfklub

4070

835

Give Golfklub

467

227

Jelling Golfklub

88

95

Birkemose Golfklub

31

20

Kellers Park Golfklub

67

47

Dejbjerg Golfklub

585

277

Total

7654

2554
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KØB KLIP, SPAR PENGE
OG SAMMENSÆT DIT EGET
TRÆNINGSPROGRAM
Det helt afgørende er, at der er kvalitet i træningen og at man ikke kun står
på driving range og slår en masse bolde, der ikke altid giver god mening
TRÆNING 2020. 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
øve-områder. Alle medlemmer får den
første individuelle træningslektion helt
gratis og derefter kan træning tilkøbes
til særdeles rimelige priser.

Køb klip, spar penge og sammensæt
dit eget træningsprogram

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.

Deluxe lektioner. 40 min

Det er en stor glæde, at vore to populære
trænere Mads Riis og Nicolas Bay også i
sæson 2020 vil sikre alle medlemmers
muligheder for at forbedre svingkvaliteten, så den 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 2020.
Træningen i 2020 vil have mange af
de 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.
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 helt afgørende er,
at der er kvalitet i træningen og at man
ikke kun gør som de fleste selvtrænere
gør: Står på driving range og slår en
masse bolde ud, der ikke altid giver god
mening
Træningen er bygget op omkring et
klippekortsystem. Det vil sige, at man
køber klippekort, der passer til den
mængde træning man har brug for. Og
jo flere klip du køber, jo billigere bliver
træningen.

1 klip kr. 175,- / 3 klip kr. 450,- /
5 klip kr. 650 / 10 klip kr. 1.100

Individuel træning. 25 min
Træning 1-til-1 med træner. Grundig
gennemgang i golfens facetter i 25 minutters varighed. Pris 1 klip.
En undervisningstype hvor vi bruger
video og Track Man analyse i vores undervisning. Pris. 2 klip.

Tematræning – 5 eller 10 lektioner
Pris 5-turs kort 5 klip.
Pris 10 turs kort 10 klip.

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

Golfskoler. 2 timer
Golfskole i langt spil og kort spil,
hvor vi gennemgår svinget og teknikken grundigt i flere discipliner. Hold á
maks. 6 personer. Pris 2 klip.

Klub +37 træning
+37 træning er
gratis og er for
alle medlemmer, nye som
gamle, der
har handicap
37 eller højere. Ideen er
at man mø-

des til en fælles træning 1–2 gange
ugentligt. 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. Træningen vil lægge vægt på
mange forskellige træningsøvelser og
+37 træning har 3 hovedformål: Integration, socialt samvær og lavere handicap.

NYHED – Gruppetræning
Varighed 60 min, maks. 4 deltagere pr.
hold. Pris: 1 klip. Deltag 4 gange og få
den 5. gratis. Undervisning for dig som
gerne vil have gruppetræning. Emne vil
variere, kig under beskrivelsen. Hvis du
allerede nu ved, at et gruppetræningsforløb er lige hvad du har brug for til at
komme i gang med sæsonen, så kontakt enten Mads eller Nicolas.
Mads Riis: tlf. 2073 8322,
golfpromads@gmail.com
Nicolas Bay: tlf. 2870 7372,
nicolasbay@live.dk

WWW.BN.DK

Vi servicerer din bil,
mens du går 18 huller!

Ta’ os for
pengenes skyld
Co3 er webbureauet, der giver dig bedre bundlinje gennem
websites, e-handel og topplaceringer på Google.
Se hvordan på www.co3.dk
Besøg os på Strøget 40 i Ikast eller ring på 9725 0333.

Silkeborgvej 110 · 7400 Herning · 96 26 24 68

Château des Aluoettes
Château
Aluoettes
Costières
de des
Nîmes,
Frankrig

GOD RÅDGIVNING
GØR EN FORSKEL
Birk Centerpark 30,
7400 Herning
Tlf. 96 26 38 00
herning@bdo.dk

WW.BDO.DK

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

Bente og Jørgen Ødegaard, eksam. bedemænd
Vestergade 45, Herning, DØGNTLF. 9712 0610
Besøg www.ødegaard.dk med blandt andet priser og mindesider

TÆNK BRÆNDSTOFSBESPARELSE

PRØV TOYOTA HYBRID

Toyota Herning
Allingevej 1 · 7400 Herning · Telefon 97 21 11 44

stsbiler.dk

Hul 14

Made in Denmark-besøg og et hold i ryggen:

TO UVENTEDE GENVEJE
TIL ET LAVERE HANDICAP
Overmod kan være en hindring for at blive en bedre golfspiller.
Det blev kureret via to overraskende ingredienser
Af Kim Stoltenberg Hansen

En kammerat kiggede engang smilende på de golfbolde, som jeg pakkede ud, da der på pakken stod, at de
kunne give op til 20 meter ekstra og
sagde: Er det ikke dumt, at du nu vil
til at slå bolden 20 meter længere ind
i skoven…
Den sætning rammer fint mit golfspil
ind – og sikkert også mange andres.
Der er tit god længde på slagene, men
det er alligevel forholdsvist sjældent,
at de lander der, hvor det var planlagt.

36 huller uden et hul med 2 points
Jeg kunne snildt lave tre og fire point en
gang imellem på nogle huller, men mellem disse positive tal var der en masse
irriterende streger – når bolden eksempelvis var drønet 20 meter ud i skoven.
Jeg præsterede engang at lave 36 point
uden en eneste gang i løbet af de 18
huller at lave to point.

En anden golfven kom forbi med billetter til Made in Denmark og sagde,
at man faktisk kunne lære en del af at
se de professionelle ude i den virkelige
verden – og det holdt i den grad stik!
Jeg havde nemlig den grundholdning, at
hvis jeg stod bag et træ 157 væk fra hullet, 177 meter fra et hul med en grum
bunker eller 197 meter væk fra et åbent
hul, så ville enhver rigtig golfspiller
som det mest naturlige gå efter flaget.
Det modbeviste turen til golfturneringen i den grad. De var ikke blege for at
bide en svær elefant over i to bider. De
sendte flere gange stille og roligt bolden frem i deres yndlingsafstand 7080 meter fra hullet og herfra sendte de
den sikkert helt ind til pinden.

Bange for at spille modig-golf
Jeg var dog selv efter dette ikke helt
modtagelig for at ændre spillestil. Min
undskyldning inde i hovedet var, at de
golfspillere jo også bare fik så mange

penge for deres 17. eller 37. plads, at de
var alt for bange for at spille modig golf.
Hold i ryggen fik mig dog på bedre tanker. Ryggen blev nemlig kort efter så
dårlig, at jeg ikke kunne slå igennem.
Lægen slog fast, at der gerne måtte
spilles golf, men at ryggen ikke måtte
overbelastes. Herfra var der ikke langt
fra tanke til handling om, at jeg nu ville
spille et par runder golf, hvor jeg ikke
tog de vilde chancer, men stille og roligt bevægede mig sikkert frem af banen, som en kynisk, kedelig prof.
Jeg var spændt på, hvor meget ringere det ville gå med den dårlige ryg
og de fedtede slag, så stor var overraskelsen, da det endte med den bedste
golfrunde i mit liv. Derfor er de vilde
slag lagt lidt på hylden, og handicappet fortsætter nedad – og min ven
med skov-vitsen kunne nu i en dyst
ærgre sig over, at de 20 meter ekstra
ud i skoven nu pludselig var blevet til
130 meter fremad fairway…
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LIVET SOM GOLFBEGYNDER
Formand for begynderudvalget Michael Handberg fortæller
om den fagre nye golfverden set med begyndernes øjne

Af Michael Handberg

”Begyndere skal gøres opmærksom på,
at de krydser en golfbane, når de går til
og fra driving rangen”. Sådan lød et af
de mere beskedne – og lidt bizarre – ønsker, da der var møde om at udtænke
nye visioner til Herning Golf Klub.
Ønsket fik mig til at tænke over, om det
måske er tid at fortælle lidt om, hvad
der foregår i maskinrummet på Herning Golf Klubs begynderforløb. På en
ironisk dag ville svaret på dette ønske
nok være ”Nej for Søren, det må de ikke
vide, så vil de bare ud og spille på den”.
På en mere seriøs dag ville svaret være
”En nybegynder kan maksimalt opholde sig 2 timer i Herning Golf Klub
inden vedkommende er blevet gjort
opmærksom på, at man på vejen til
Driving Range krydser hul 10, 1 og 18
og skal man til Par 3 banen, går man
desuden bag om hul 2”.
Samtidig med at vi røber dette, snakker
vi også om at: man skal kigge sig for,
og står der nogle, skal man lige vente
til de giver tegn, man skal bevæge sig
i rask tempo, hvis man vinkes frem, og
står der nogle på herre tee-stedet på
hul 2 skal man være stille og lade dem
slå.
Når det så alligevel ikke altid går sådan,
så er det jo ikke fordi vores begyndere
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er specielt dumme eller ulydige. Det er
nok mere et udtryk for, at mængden
af informationer for en nybegynder er
langt over, hvad man med rimelighed
kan lære på én dag.
Og nu tænker I sikkert, som de rutinerede spillere I er, hvor svært kan det
lige være? Ja, det vil jeg forsøge at beskrive her.

Danmarks bedste træningstilbud
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi
har Danmarks bedste træningstilbud
til vores begyndere. Ubegrænset antal
træninger i hele begynderforløbet – og
sammenholdt med at de også får Danmarks bedste trænerteam – så bliver
man virkelig godt klædt på, på den tekniske side.
Det kræver selvfølgelig lige, at man får
skovlen under bookingsystemet, og
holder styr på, at man nu får alle lektioner, gerne flere gange. I Herning skal
man minimum – ud over begynderweekenden – have 2 gange lange slag,
1 gang indspil, 1 gang sand og 1 gang
putning – og kan man nøjes med det, er
man god. Som sagt et super tilbud, som
selvfølgelig også skal læres.

Alt det som skal huskes og læres
Og træningen må vel nærmest betragtes som toppen af isbjerget, for som

alle jer rutinerede golfere allerede ved,
så kan der jo bygges en hel masse på
for at kunne kalde sig en golfspiller.
Vigtigst af alt er selvfølgelig, at man
kan finde ud af at melde sig til træning
og begynderaftner, men herefter kommer emnerne jo som skidt fra en spædekalv:
Der er eksempelvis etikette. Hvordan
er det nu lige vi opfører os over for
hinanden og for banen. Vi hører ofte
en bemærkning om ”lærer I dem ikke
hvordan man retter nedslagsmærker
op”, da det jo altid er dejligt bekvemt at
give junior og nybegyndere skylden for
manglende opretning. Jeg kan forsikre
jer om, at vi fra dag 1 forærer dem en
pitchfork og viser dem, hvordan den
bruges. Og denne undervisning fortsætter i ugerne fremover. Og vi øver
rigtig meget at ægge tørv på plads, råbe
FORE og lade være med at snakke, når
andre slår, men en gang i mellem er
det svært at vente med at udtrykke sin
begejstring over dette herlige spil.
Reglerne fylder også en del i hovedet.
Og selv om de nu skulle være blevet
lettere, ja, så er det altså svært at huske, hvad der koster et eller to strafslag,
om bolden skal markeres foran eller
bagved. Som om det ikke var nok, skal
man også prøve at holde styr på hvor
mange slag man har brugt og hvor
mange, den man er markør for, har

Den bedste måde at opnå fiasko
er manglende forberedelse
For cirka 40 år siden var jeg ungdomstræner i Tjørring BK. Der lærte
jeg for alvor betydningen af at være forberedt. Hvis man tror, at man
kan improvisere med 30 børn larmende omkring sig, så bliver man
klogere. De vil lynhurtigt affotografere, at man er uforberedt og oftest
blot slagte én. I vores begynderudvalg bruger vi forholdsvis meget tid
på at tilrettelægge en aften, så vi kan tage individuelle hensyn til begynderen, og frem for alt sætte de rigtige folk sammen, alt efter hvad
formålet er med undervisningen. Jeg tror personligt, at en del af det
gode omdømme vi har, skyldes at alle i udvalget ved præcist, hvad de
skal lave og forbereder sig på dette. Når man så er forberedt, ja, så
kommer overskuddet til at improvisere også.
Jeg håber, at dette har givet et lille indblik i, hvor meget man som prøvemedlem i klubben skal holde styr på, og at der faktisk er nogle der
prøver at hjælpe dem, men rom blev ikke drukket på en dag. Heldigvis
er vi jo rigtig mange i HGK der kan hjælpe på den fede måde, jeg husker tydeligt første gang jeg havde vovet mig ud på banen en onsdag.
Havde lige fået banetilladelse og skulle prøve selv. Der stod godt nok,
at der var månedsafslutning med gunstart i Onsdagsherrerne, men
det var jeg ikke helt klar over hvad betød, men jeg vidste i hvert fald,
at når man var kommet til hul 18 så var man færdig, og da der var
ledig på hul 1, gik jeg ud. Jeg tror jeg næsten var nået ned i svinget på
hul 1, da en af de herrer, der gik og puttede på hul 18, var så venlig at
komme spurtende ned af fairway, viftende med arme og ben, mens
han råbte ”Hvad helvede har du gang i – banen er fand’me lukket”!
Og så lærte jeg ret hurtigt hvad gunstart var – og at det ikke var til at
spøge med.
Jo, man kommer langt med venlighed og hvis vi hjælper hinanden…

brugt, og det kan jo godt være høje tal
at skulle kunne rumme.
Og så alt det andet så som tordenvejr,
dresscode, glemt udstyr, aflevering af
scorekort, Golfcaféen osv. osv. Ikke sært
at ”computeren på øverste etage” kan
glemme bare en smule af det.

Fantastiske oplevelser
Til at proppe alt det ind i folks hoveder har vi heldigvis en flok superdedikerede mennesker med vidt forskellig baggrund og golfhandicap – bedre
kendt som Begynderudvalget. Vores
allerfornemste opgave er at få begynderne til at føle sig hjemme i Herning
Golf Klub, og på kryds og tværs får
golfvenner så de også i fremtiden får
lyst at være en del af klubben.
Når det er på plads, ja så er vi også
det udvalg, der skal lære dem at tælle,
dømme og rette nedslagsmærker op.
At få lov at arbejde med ca. 100 forskellige mennesker om året er et privilegium, intet mindre. Summen af gode
oplevelser og gode historier vokser
hvert eneste år.

Vores allerfornemste opgave er at få begynderne
til at føle sig hjemme i Herning Golf Klub
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GREENKEEPERENS
EGEN COCKTAIL
TIL GRÆSSET
Nye gødningsprodukter, større tee-steder, ensartede
greens samt dræn og vandudledninger skal løfte
helhedsindtrykket på golfbanen i Herning

Af Frits Nielsen
Chefgreenkeeper i Herning Golf Klub
Jarl Tranekær Jørgensen har efter godt et
års prøvetid fundet ud af, at hans egen
fremtid hører til i Herning Golf Klub.
– Samarbejdet med Bo (golfmanager
West Møller), baneudvalget og dem jeg
skal samarbejde med, er gået helt som
jeg havde håbet. De forstår mine ideer
og vil det samme, fastslår Jarl Tranekær Jørgensen.
Jarl Tranekær Jørgensen begyndte jobbet forrige år som helt nyuddannet, og
i klubben er de glade for Jarls ideer og
arbejdsiver.
– Jarl har fuldt ud levet op til vores
forventninger. Han er kommet med
mange spændende tiltag og har vist, at
han har kunnet få gang i noget, og så
styrer han hele teamet i greenkeepergården på en god måde, lyder det fra
Bo West Møller.
For der sker ting og sager i og fra greenkeepergården. Af det man ikke kan se,
er der ryddet op og ryddet ud i maskinparken og i garagerne.
– Ja, vi tog lige et par dage. Det har jeg
villet hele tiden, men ville først lige
finde ud af, om det var her, jeg skulle
bruge min tid. Der var jo maskiner og
andre ting, der ikke var brugt i mange
år, lyder det med et smil fra greenkeeperen.
Mere væsentlig for os golfspillere er jo
golfbanen. Mellem tee og green er der
også sket en del i Jarl Tranekær Jørgensen korte tid som chef for greenkeeperne og banen. Og fremtiden vil byde
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på meget mere fra Jarl og hans grønne
mænd, som forhåbentlig vil gøre det
endnu sjovere at spille 18 huller i Herning Golf Klub. Eller på klubbens nu
udvidede og ændrede par 3 bane.
Til at forbedre banen har Jarl Tranekær
Jørgensen eksempelvis lavet en cocktail ud fra jordprøver bestående af nye
gødningsprodukter i nye mængder, og
læg dertil dybdeluftninger tilsat masser af sand.
– Vi får lavet en jordprøve én gang årligt på samtlige greens, og så kan vi
aflæse, hvad jorden mangler. For det
er forskelligt fra green til green. Allerede nu kan vi se, at vi har fået flyttet
vækstbetingelserne gennem et bedre
rodnet. Og vi kommer til igen i år at
dybdelufte én gang hver måned, siger
Jarl Tranekær Jørgensen, som i den forbindelse fortæller, at forbruget af sand
er steget rigtig meget.

– Vi laver større huller og derfor bruger
vi også mere sand. Det giver en større
dræneffekt, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.

Greenspeed
Som noget nyt måler Herning Golf Klub
greenspeed. Altså hvor hurtigt løber
bolden på green. I Herning Golf Klub
har baneudvalget bestemt, at man ønsker en speed mellem 8 og 9.
– Vi måler hurtigheden på greens 2-3
gange ugentlig. Det er for at få et ensartet rul fra green til green, men vi
kunne godt få den til at løbe hurtigere.
Klubben mener, at 8-9 passer til klubbens klientel. Men vi kommer til at
klippe mere og tromle mere. Greens
bliver bedre og ensartede, nærmest garanterer Jarl Tranekær Jørgensen.
I det hele taget er ensartethed et kodeord for Jarl Tranekær Jørgensen. Mål-

sætningen er nemlig samme forhold
fra hul til hul – og fra tee til green.
Det handler om helhedsindtrykket, siger Jarl Tranekær Jørgensen og fortæller, at der i vinterens løb er arbejdet en
del med tee-steder.
- Det har været et hovedfokus for os.
13, 14, 15, 16 og 18 er blevet udvidet. De
er blevet gjort større, så vi kan flytte tee
mærkerne både fra side til side og frem
og tilbage. Så vi undgår slitagen, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.
Han fortæller, at klubben for 3 år siden
gik fra gul/rød tee-steder til 58, 54 og
50, og derved blev slitagen meget stor
omkring de tidligere røde tee. Det er
fordi 80 procent af herrespillerne flyttede fra 58 (gamle gul) til 54.
– Derfor var 58 de pæneste tee sidste
år. Men det får vi forhåbentlig løst det
kommende år, hvor man skal forvente
manuel topdressing hver uge, ligesom
vi har fået lavet et specielt gødningsprogram til vores tee-steder. Målet er en
tættere bevoksning, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen, som i begyndelsen af
2020 gik og ventede på noget frostvejr.
– Vi skal have fyldt jord på fra 15 green
og ned til åen, og jeg vil gerne have noget fast at køre på. Men kommer frosten ikke, må vi finde på noget andet.
Vi skal have hævet jorden 60-80 centimeter i det område, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.

Vandet ledes væk
Og så er der vandet. Det har været et
evigt problem på golfbanen i Herning.
I hvert fald for folk, der ikke spiller så

meget i Herning, for indtil regnen for
alvor oversvømmede Danmark i efteråret, havde Jarl Tranekær Jørgensen fat
i noget rigtigt; Vandet skulle hjælpes
ud. Og det blev det.
– Søerne på hul 5, 6 og 7 hænger nu
sammen, og vandet kan løbe ud i åsystemet fra midt på hul 6. Vi har i
vinterens løb forbundet de to søer på
hul 5. Det er så at sige selvdrænende
og selvkørende, forklarer Jarl Tranekær
Jørgensen.
Derudover har klubben investeret i nye
pumper og dræn.

– Vi forsøger at tømme fairways, når
der ligger vand, så vi derved også undgår græsskader, som opstår, når vandet
ligger for lang tid, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.

Dronehjælp
Til at hjælpe med overblikket har
greenkeeperen fået en drone, så han i
fugleperspektiv kan vurdere både skader og vækst.
– Jeg ser banen fra en anden vinkel og
ser lettere, hvor eksempelvis vandet
løber over i åerne. Jeg ser på farverne,
hvor græsset lider, og kan i sæsonen se
sliddet på banen. Derved ved vi mere
præcist, hvor vi skal sætte ind, forklarer Jarl Tranekær Jørgensen.
Endelig lover både greenkeeper og
golfmanager, at spillet i sæsonen ikke
vil blive forstyrret af større projekter.
– Vi har lukket bageste del af bunkerne
på hul 2 og hul 17. De var alligevel sjældent i brug, og gav for meget arbejde
i forhold til at klippe det. Vi håber på
bedre græs på hul 17, og klubben har
nu afsluttet den plan, der for nogle år
siden blev lavet med Dansk Golf Unions
banearkitekt, forklarer Bo West Møller.
Og dermed mangler vi bare sol og
varme og startskuddet til at komme i
gang med sæsonen 2020. Og pistolen
ligger hos chefgreenkeeper Jarl Tranekær Jørgensen.
– Det er jo vind og vejr, der bestemmer.
Men senest sidste weekend i marts
men gerne tidligere, lyder udsigten fra
Jarl Tranekær Jørgensen.
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Bank
skræddersyet til dig
Har du brug for en bank med fokus på
langsigtede kunderelationer og tilfredse
kunder, personlig rådgivning og nem kontakt,
så fortæl os dine ønsker og oplev, hvordan
rådgivning kan handle om dig.
Vi ses på fairway.

Arnth Stougaard
Direktør
Ring 4456 2612
arst01@handelsbanken.dk

Jakob Rousing Sloth
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 2642
jasl01@handelsbanken.dk

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

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

425,
438,-

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

– vi bruger helst ikke sprøjtemidler...

GREEN, TEE OG FAIRWAY
Hul 6
Af chefgreenkeeper Jarl Tranekær Jørgensen

Hvad er smukkere end en hvid bold på
en blå himmel på vej til at lande midt
på en smuk, velplejet, grøn green eller fairway..? For en golfspiller er det
i hvert fald dét billede, man drømmer om at se mange gange i løbet af
en runde. Eller i løbet af en sæson. Jeg
kan love, at en dedikeret greenkeeper
stab vil gøre alt, hvad vi kan for at vore
medlemmer og gæster kan få lov at opleve ovennævnte mange gange i 2020.
Hvis altså man er i stand til at ramme
bolden, så den flyver i den rigtige retning.

Greens
Vi bruger et sted imellem 180 til 220
tons topdressing på greens pr år. Vi
veksler imellem sand og jord for at opretholde en god spilleflade. For meget
topdress irriterer spillerne og for lidt
giver et dårligt boldrul.
Topdress kombineres med en dybdeluftning og vertikalskæring. Vi dybde-

lufter for at øge vækstbetingelserne for
græsrødderne og det har også en drænende effekt. Vertikalskæringen sørger
for en pæn overflade, da der skæres
gammelt græs væk så der kan komme
nyt til.
Når vi klipper i sæsonen, er det også
vigtigt at vi kontrollerer, hvor meget
afklip der er i kasserne hver dag. Hvis
der ikke er samme mængde som dagen
før, ændres rullet væsentligt, så det er
vigtigt for os at styre græssets vækst
for at levere samme resultat hver evig
eneste dag.

Vi bruger helst ikke sprøjtemidler…
Det skal forstås på den måde, at vi ikke
bruger gift (Sker kun 1 gang årligt og
det er meget lidt).
Vi bruger mange andre biologiske produkter så som afspændingsmiddel,
”solcreme”, tangekstrakter og en masse
andre næringsrige safter. Alt sammen
for at få de bedst mulige greens.
Et eksempel. På 7. green har vi lavet
399 huller på 1 meters dybde med 1x1

meters mellemrum. Det fungerer lidt
ligesom nedløbsrør og vi skulle gerne
få en bedre green denne sæson og
mere jævn vækst, nu hvor vandet kan
komme væk.

Tee’s
På tee-steder tager vi propper op og det
vil vi gøre et par gange i år. Når vi tager
propper op, er det lidt det samme som
at dybdelufte, bortset fra at vi tager jorden op, derefter kører vi sand ud, knuser det hele og fejer det ned i hullerne
igen. Vi får en bedre grobund for græsset og vi kan nemmere få en hurtigere
vækst.
På tee-stederne bruger vi en type græs
som kaldes RPR. Den græstype hører
egentlig hjemme på en fodboldbane,
men fordi den er så ekstremt slidstærk
og selvhelende, har vi valgt at bruge
den i en blanding med nogle andre
græsser på vores tees.

Fairways
Der er over 10 hektar fairway hos os.
Dette lyder måske ikke af ret meget,
men det tager 10 gange så lang tid at
køre en behandling på fairways, end
f.eks. på greens.
Der er sidste år kørt 550 tons sand ud
på fairways og derefter dybdeluftet for
at få sandet ned og dræne ligesom på
greens og tees. I år vil de blive tromlet
noget oftere og derved opnår vi nogle
knap så bumlede fairways.
Begge vores klippere kører med det
man kalder en groomer. Det er en lille
”kam” der rejser græsset inden det bliver klippet, lidt ligesom en tur til frisøren. Sidste år kørte vi ret aggresivt
med disse og kunne på den måde også
holde ukrudtet nede på et fornuftigt niveau i forhold til de tidligere år.
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Par 3 banen har fået en overhaling:

ET EKSTRA HUL & STØRRE GREENS
Af Kim Stoltenberg Hansen

Ud over de 18 smukke huller på Parkbanen, har Herning
Golf Klub også den såkaldte Kortbane – og den er blevet renoveret op til denne sæson, fortæller golfmanager Bo West
Møller.
– I forbindelse med at vi modtog gavedonationer i 2018, der
endte med kr. 200.000 i refunderet moms, besluttede vi at
renovere par 3 banen.
Målet var en mere attraktiv bane, med større greens og
flere huller. Det endte med, at vi er gået fra 5 til 6 huller,
da pladsen gjorde, at det ikke er forsvarligt med flere. Det
er så også sket ud fra devisen om 6/12/18 huller; man vælger simpelthen selv sin rundes antal huller, og kan nu ende
med at spille 18 huller også her, siger han.
Der er kommet større greens og nye tee-steder med måtter,
og dermed mener Bo West Møller, at par 3 banen nu er en
bedre golfbane til de mange. Den primære målgruppe der

bruger banen, er vores mange begyndere. Der kommer ca.
100 igennem vort forløb hvert år og de slider godt på banen.
Heldigvis, siger han.
Samtidig bruges banen af Ældresagen, der med 40 medlemmer også er synlige. Der er ligeledes en del gæster udefra,
der spiller Pay & Play, hvor man med dagskort for kun kr. 75
kan spille alle de runder, man har lyst til.
– Den sidste målgruppe vi gerne vil aktivere, er egne medlemmer, der kan bruge par 3 banen som træningsbane til
bl.a. indspil og måske endnu bedre; tag en ven, nabo, familie med og vis dem hvad golf er.
Det er ganske gratis for medlemmerne og der kan lånes udstyr i klubben. Måske finder vi af den vej en ny golfspiller,
siger golfmanageren, der oplyser, at bolde og tees kan købes i shoppen eller caféen, og at man inden runden meget
gerne – og uden ekstra omkostninger – kan slå bolde ud på
driving rangen, der ligger på vej til Kortbanen.
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UDVIDET SAMARBEJDE
MED DIABETESFORENINGEN
OG HJERTEFORENINGEN
I Herning Golf Klub tænker vi meget
på sundhed. Vi ved at golf gavner helbredet og er med til at sikre et længere
liv. Allerede for 3 år siden startede vi
et samarbejde med den lokale Diabetesforening. Det har resulteret i 6 nye
medlemmer, der alle nu har glæde af
den motion golf giver.

Gratis tilbud til dig med diabetes
eller en hjertekarsygdom
Det er en oplagt mulighed for dig med
diabetes eller en hjerte-karsygdom
for at komme på banen, og prøve om
golf er noget for dig. Vi tilbyder nemlig
et gratis begynderforløb – både til dig
og din mand/kone/ven eller hvem du
gerne vil starte op sammen med. Alt
sammen foregår i et tempo og på et niveau, hvor alle kan være med.
Vores trænere og frivillige sørger for, at
du får en nem start og en god introduktion til spillet. Udover introduktionen
vil forløbet byde på en masse hygge og
kammeratskab med dine medspillere.
Vi holder introduktionsweekender følgende datoer: 28.–29. marts, 16.–17.
maj og 8.–9. august. I det efterfølgende
forløb vil du modtage undervisning af
klubbens træner, kunne deltage i vores begynderaftener og træne på egen
hånd. Du skal ikke tænke på golfudstyr
– det kan du låne af os.

Stor begejstring hos både Diabetes
foreningen, DGU og Herning
Kommune
- Vi er rigtig glade for at kunne indgå
i et samarbejde, hvor vi knytter golfklubber og Diabetesforeningens lokalforeninger sammen i lokale partner-
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skaber. Vi ved, at motion medvirker til
et bedre liv for mennesker med type
2-diabetes, og golf er et sjovt spil, hvor
man både er sammen med andre og
får rørt sig. Det sociale element i sporten, håber vi kan være med til at motivere rigtig mange med diabetes – uanset type – til at give golf en chance som
motionsform, siger Henrik Nedergaard,
adm. direktør i Diabetesforeningen.
Dansk Golf Union igangsatte for et par
år siden et forskningsprojekt om golf og
diabetes, der undersøger om golf kan
påvirke sygdomsforløbet hos personer
kendt med type 2-diabetes. Forskningsprojektet er udviklet sammen med forskere fra Aarhus Universitet og Center

for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, Københavns Universitet.
- En golfklub er et rart sted at være
en del af. Vi tror derfor, at der gennem
samarbejdet mellem Herning Golf Klub
og den lokale Diabetesforening kan opstå en relation, så det lykkes at få diabetikerne til at få et bedre liv med golf.
Det bliver spændende at følge projektet
og se resultaterne, siger Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union.
Med dette brede samarbejde rammer
vi samtidig ind i Herning Kommunes
nye Bevæg dig for livet, som er et samarbejde med DGI og DIF, hvor målet er
at få yderlige 5000 borgere i Herning
Kommune fysisk aktive. Det vil vi i
Herning Golf Klub gerne hjælpe med.

Kan man ikke spille golf, kan man
altid starte mere simpelt med Krolf
Vi har fra sæsonstart etableret en 12
hullers Krolfbane, der tilgodeser alle.
Ung eller gammel, alle kan være med.
Krolf er en blanding af golf og krocket.
Her skal man ikke gemmen buer eller
ramme en pind til slut, men ”blot” slå
bolden i de 12 huller på færrest mulige slag.
Vi søger i den forbindelse frivillige,
der vil være med til at starte et hold
op både i golfklubregi, men også fra
Diabetesforeningen og fra Hjerteforeningen.
Herning Golf Klub har investeret i
udstyr man kan låne, så det er let at
komme i gang.

LIVET ER IKKE DET VÆRSTE MAN HAR
OG I CAFÉEN ER KAFFEN ALTID KLAR
Af Frits Nielsen

– Ikke så meget nyt, svarer Henrik
Schlander og smiler, da han får spørgsmålet, hvad golfgæsterne kan forvente
det kommende år i Herning Golf Café.
Cafébestyreren glæder sig bare over, at
han gennem Karma er lykkedes med at
servicere både golfspillere og masser af
selskaber i løbet af 2019.

– Vi har ting i køkkenet, som skal skiftes ud. Så får vi malet i caféen og lavet lyddæmpning i kuplen. Ligesom
der bliver lavet nyt terrassegulv. Så det
bliver rigtig godt, lover bestyrer Henrik
Schlander.
Og så er der lige den der med kaffen,
for efter 18 huller er der nok mange,
der kan nynne med på Benny Ander-

– Vi har et rigtig godt samarbejde med
de mange klubber i klubben, og alle
weekender har i vinterens løb været
fyldt med private selskaber, så vi har
været tilfredse.
Jeg forventer, at vi i 2020 vil overgå sidste sæson. Jeg kan mærke, at flere og
flere medlemmer besøger caféen efter
deres golfrunde, siger Henrik Schlander.
Henrik Schlander har naturligvis draget
sine erfaringer i Karmas første år i golfklubben. Erfaringer der blandt andet vil
udmønte sig på menukortet i 2020.

Nyt menukort – også med gamle hits
– Der vil komme et nyt menukort. De
5-6 mest solgte retter bliver, deriblandt
den meget efterspurgte burger, og så
kommer der flere lette retter på kortet.
Det er min erfaring, at det er dét, golfspillere efterspørger, forklarer Henrik
Schlander og fortæller, at dagens ret
også bibeholdes.
– Der kommer fortsat en ny ret hver
dag, og prisen bliver under 100 kroner.
De fleste dage 78 kroner, lyder det fra
bestyrer Henrik Schlander, som i den
nye sæson bliver suppleret af fru Maria
i caféen, hvor åbningstider i øvrigt fortsætter som i sidste sæson.
– I sæsonen fra klokken 10 til 21, siger
Henrik Schlander.
Han ser i øvrigt frem til, at faciliteter
og køkken får en tiltrængt opgradering,
inden sæsonen går i gang.
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Bestyrer Henrik Schlander
fra firmaet Karma er klar
med flere lette retter til
de sultne golfspillere i
Herning Golf Café

sens ”Livet er ikke det værste man har,
og om lidt er kaffen klar”.
Og det er den – kaffen, altså. I Herning
Golf Café er kaffen ALTID klar, og på
det punkt slår caféen i Herning Golf
Klub alle konkurrenter med flere længder…
– Den vil fortsat være gratis, griner
Henrik Schlander.

NYE ANSIGTER I SHOPPEN
To nye forpagtere af golfshoppen i Herning Golf Klub vil konkurrere på service
og skarpe priser – og med faste daglige åbningstider
Af Frits Nielsen

51-årige Anders Leth Andersen og
28-årige Martin Lund Jørgensen hedder de to nye forpagtere af golfshoppen i Herning Golf Klub. De startede
i sommeren 2018 op med websiden,
mitgolfudstyr.dk, hvor de solgte både
nyt og brugt udstyr.
Forretningen blev i november 2018
udvidet med golfshoppen i Mollerup
Golfklub, og nu udvider de forretningen ved også at rykke ind i golfshoppen i Herning Golf Klub.
– Det er gået over al forventning.
Først med hjemmesiden og siden med
shoppen i Mollerup, siger Anders Leth
Andersen, da makkerparret én af de
første dage i det nye år var ved at indrette butikken i Herning.

Både nyt og brugt udstyr
Martin Lund Jørgensen kommer med
erfaring som tidligere ansat i Golf
experten i Tilst, og det var også der, de
to mødtes.
- Jeg havde solgt mit firma, og slog tiden ihjel med golf, og mødte så Martin. Det blev så til, at vi slog os sammen om den her idé med at sælge
både nyt og brugt golfudstyr. Et halvt
år efter fik vi så butikken i Mollerup,
og det er gået rigtig godt. Nu er vi så
klar til at byde ind i Herning, siger Anders Leth Andersen.
Makkeren Martin Lund Jørgensen har
faktisk en fortid i det midtjyske. Opvokset i Sunds og spillet meget golf i
Trehøje og på eliteholdet i Holstebro,
hvor holdet i 2012 år var Danmarks
næstbedste. Siden han var 13 år, har
han spillet i handicap 0.
Det er dog ikke som golfspiller, man
kommer til at møde Martin Lund Jørgensen i butikken i Herning.
– Nej, jeg er mere sælger end spiller. Jeg
har seks års erfaring fra Golfexperten
og kan vejlede. Vores koncept er at
have et bredt sortiment. Ikke bare et
eller to mærker, som i de fleste golfklubbers shop. Vi vil ramme bredere,
og så kan man forvente, at vi har mere
åbent, forklarer Martin Lund Jørgensen.

Alle de kendte mærker
– Vi vil forsøge at have de mest efterspurgte varer på hylderne, fastslår Martin Lund Jørgensen, og nævner udstyrsmærker som Callaway, Cleveland, Cobra
og Titleist samt tøjmærker som Backtee,
Nike, JL, Abacus og Galvin Green.
– Og er tingene ikke hjemme, har vi
det på nettet, og så er varen fremme

en dag eller to efter, indskyder Anders
Leth Andersen, som ikke er så bange
for, at nethandlen ødelægger shoppen.
- Det er vores erfaring, at service og
nærværd har betydning. Returservice
betyder noget, når folk handler køller
og jern, og måske skal kunden have
hjælp med deres nye golfur. Og endelig er vi klar til at handle og mødes om
prisen, griner Anders Leth Andersen.
Både Anders Leth Andersen og Martin
Lund Jørgensen bor i eller omkring Aarhus, men planen er, at én af dem er at
finde i shoppen i Herning hver dag.

– Planen er at holde åben fra 10-17
hver dag. Vi vil ansætte én eller to personer til om eftermiddagen at hjælpe
8-10 timer ugentligt, siger Anders Leth
Andersen.
I det hele taget regner parret med at
engagere sig en hel del i klubben.
- Vi vil komme med tilbud til de mange
klubber i klubben. Vi vil lave produktpræsentationsdage og modeshows.
Og så vil vi have vores egen matchdag
med præmier fra shoppen, siger Anders Leth Andersen.

Endnu et plus for klubben
– En klub med så mange medlemmer som Herning Golf Klub skal have en
golfshop. Vi har en dejlig bane, en god café, og vi har fine træningsfaciliteter. Så i mine øjne skal medlemmerne også have en golfshop, som kan
hjælpe med det rigtige udstyr, forklarer golfmanager Bo West Møller.
Han ser også frem til et samarbejde mellem klubbens trænere og shoppen.
– Trænerne kan hjælpe med fitting og anbefale det rigtige udstyr til vores
medlemmer. Det kommende år kan man bestille fitting i shoppen, og så
tale med trænerne om det. Det betyder, at trænerne kan anbefale men
ikke sælge. Jeg ser frem til et godt samarbejde på den front, ligesom en
velassorteret shop også trækker folk til. Vi har mange greenfee-gæster, vi
gerne servicerer yderligere, fastslår Bo West Møller.
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I HERNING GÅR
UNGDOMMEN TIL GOLF...
Hygge og sjov samvær holder sammen på klubbens ungdomsafdeling, som er én af landets største
Af Frits Nielsen
De syner ikke af meget på Herning Golf
Klubs anlæg, men ikke desto mindre er
ungdomsafdelingen én af Danmarks største. 70 aktive under 18 år spiller golf. Eller ”går til golf”, som træner Nicolas Bay
Jensen siger.
– Vi har træning tirsdag, torsdag og lørdag.
Tirsdag er der teknisk træning. Torsdag
har vi reserveret tid før kaninmatcherne,
så ungdommen går ud mellem klokken
16 og 18, og lørdag formiddag spiller og
træner vi med U10, forklarer Nicolas Bay
Jensen.
Derudover arrangeres der månedsmatcher, en årlig udflugt til Made in Denmark,
en sommerlejr hvor spillerne overnatter i
golfklubben, samt en årlig udflugt til Dejbjerg Golf Klub.

Hvorfor er det sjovt at gå til golf?

”

Jeg begyndte at spille
golf, fordi min far
spiller. Det er sjovt at
træne, og Nicholas er
en sjov og god træner,
fordi vi laver mange
forskellige ting.
Jeg har fået nye
golfvenner, og vi
har det
godt sammen.

Julie, 10 år

Josefine, 13 år

Mange frivillige
Nicolas Bay Jensen forklarer, at succes’en
i Herning Golf Klub blandt andet kan forklares med de mange frivillige hjælpere.
– De har været med til at skabe et godt
miljø. De er meget engagerede, og vi har
de sidste fem år gjort det attraktivt at
komme i golfklubben. Vi har skabt et
miljø, de unge mennesker kan lide at
komme i. Vi har skabt et frirum, hvor de
hygger sig, lyder golftrænerens forklaring.
De 70 ungdomsspillere er ifølge klubbens
instruktør faktisk også det antal, ungdomsafdelingen kan klare.
– Der er konstant en udskiftning, men vi
arbejder hele tiden på at beholde dem, vi
har. Når børnene rammer 13-14 år stopper mange, og som 14-16 årig er det ikke
mere sjovt at spille med far og mor. Dem
der fortsætter, spiller så med kammerater
til efter de bliver 16, siger Nicolas Bay Jensen.
Han glæder sig over, at stammen af ungdomsspillere i Herning de sidste to år har
været de samme.
– Vi får vel 10 nye juniorer hvert år.
Hos Dansk Golf Union viser en statistik, at
hvert juniormedlem skaber 1,6 nye golfspillere. Altså voksne spillere, der begynder samtidig med de unge. Den statistik
køber Nicolas Bay Jensen dog ikke helt.
– I hvert fald ikke i Herning. Her er det højest et nyt medlem per tre juniorspillere,
siger han. Måske fordi mange forældre allerede spiller golf, og så får de deres børn
med.
Og hvad koster det så for en junior at ”gå
til golf”: 600 kroner uden banetilladelse og
1200 med banetilladelse.

”

Det er sjovt
at spille golf,
fordi man får
mange venner,
og Nicholas
er dygtig og
sjov.

Hvem hygger sig mest?

”

Hver torsdag hygger jeg mig med at være hjælpetræner for vores dejlige juniorer. Vi veksler mellem
træningsøvelse, banetræning og regelundervisning.
Sidstnævnte foregår på dage, hvor vejret er for surt
til udendørs aktivitet eller kombineres f.eks. ved
at praktisere regelsituationer på banen. Jeg hygger
mig rigtig meget sammen med alle de skønne unge
mennesker. Samtidig er det dejligt, at flere forældre
ofte stiller op og gi’r en hånd med. Når vi har banetræning er denne hjælp uvurderlig, da det er vigtigt med markører på alle
bolde. Jeg håber, at endnu flere vil benytte sig af disse torsdagstræninger,
for det gavner faktisk rigtig meget med mere træning.
Rita Schultz

Hvad er juniorudvalgets opgave?

”

Juniorudvalgets primære opgave er at
sørge for, at vores juniorer trives og har
lyst til at komme i golfklubben.
Vi arbejder på at styrke de sociale
relationer juniorerne imellem,
så de får mulighed for at opleve fællesskab
og sammenhold, selv om det er en
individuel sport. Vi er bindeled mellem
juniorer, forældre, træner og klub.
Anja Ryssel, formand for juniorudvalget
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HAR DU EN ELITE-SPILLER I MAVEN?
Herning Golf Klub er en traditionel
foreningsklub, der har til formål at
fremme medlemmernes lyst til at
lære og dygtiggøre sig i golfspillet.
Samt fastholde og udvikle golfspillere
på alle niveauer.
Herning Golf Klub ønsker også at
støtte talentfulde spillere i en elitær
udvikling, hvor disse spillere skal tilbydes et særligt professionelt og udfordrende træningsmiljø. Det er ønskeligt, at der i eliteafdelingen skal
være en homogen spillertrup med en
god integration af nye spillere, såvel
egne som tilflyttere.
I Herning Golf Klub er det eliteudvalget, der varetager klubbens sportslige
aktiviteter. Og der er altid plads til
spillere, der har lyst og gå-på-mod til
at dygtiggøre sig inden for golfsporten.
Eliteafdelingen ønsker at udvikle og
fastholde medlemmer. Så det er eliteafdelingens overordnede mål og ambition at skabe et miljø, hvor den enkelte
spiller kan udvikle sig spillemæssigt
og samtidig have et socialt ståsted.
Herning Golf Klub har 4 divisionshold:
• 1. division damer
• 3. division damer
• 3. division herrer
• 5. division herrer
Elitetruppen består af ca. 18 damer og
18 herrer og træningen vil forgå med
fællestræning for både damer og herrer hver anden mandag og onsdag
fra kl. 17.00 til 18.00. De mandage og
onsdage der ikke er træning, arrange-

res ofte fællesspil på banen. Spillerne
vil også have mulighed for individuel
træning og kontinuerlig sparring med
trænere og udvalgsmedlemmer.

Har du en elitespiller i maven?
Så hvis du føler du går med en elitespiller i maven er du meget velkommen til at kontakte træner og sportschef Mads Riis på mobil 20738322 eller
i klubben. De krav, vi ser på, er naturligvis evner og handicap, men også viljen til at være flittig og støtte op om
elitens aktiviteter, vægtes højt.
Eliteudvalget består af.
• Mads Riis: Sports Chef
• Githa H. Hansen: Formand
• Daniel Nygaard: Udvalgsmedlem.

Sponsor for eliten?
Eliteafdelingen er så heldige at have
en del unge talenter, som vi gerne vil
tilbyde et professionelt, udfordrende
og udviklende træningsmiljø. Vi vil
gerne kunne fastholde talenterne og
fortsat udvikle disse spillere, så Herning Golf Klub igen kan spille en rolle i
toppen af dansk elitegolf.
For at kunne gøre dette, er der kontinuerligt brug for økonomisk støtte
og eliten er derfor på konstant jagt
efter sponsorer. Eliteafdelingen vil
kunne tilbyde forskellige modydelser,
som tak for økonomisk støtte. Hvis
din virksomhed kunne være interesseret i den branding et elitesponsorat
tilbyder, er du meget velkommen til
at kontakte en fra eliteudvalget eller
klubbens golfmanager.

DANMARKSTURNERINGEN 2020
UDEKAMPE

lørdag 2. maj

søndag 3. maj

lørdag 13. juni

søndag 14. juni

lørdag 15. august

søndag 16. august

1. division damer

8.00
Viborg

8.00
Breinholtgaard

8.00
Hammel

3. division damer

8.30
Esbjerg

8.30
Gyttegaard

8.50
Silkeborg Ry

3. division herrer

8.00
Trehøje

9.50
Struer

9.20
Holstebro

9.20
Viborg

8.00
Skanderborg

8.00
Aarhus Aadal

5. division herrer

HJEMMEKAMPE

lørdag 2. maj

søndag 3. maj

lørdag 13. juni

søndag 14. juni

lørdag 15. august

1. division damer

8.00
Breinholtgaard

8.00
Hammel

8.00
Viborg

3. division damer

8.20
Gyttegaard

8.20
Silkeborg Ry

8.20
Esbjerg

3. division herrer

9.10
Struer

9.10
Holstebro

9.10
Trehøje

5. division herrer

10.00
Skanderborg

10.00
Aarhus Aadal

10.00
Viborg
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søndag 16. august

Jørgen Buskbjerg har flyttet
teltpælene til Virginia.
Her har han vundet en
golfturnering og lært en
masse om sportspsykologi

HERNING-ELITESPILLER TAGER
TRÆNERUDDANNELSE I USA
Af Kim Stoltenberg Hansen

En af klubbens elitespillere – 22-årige
Jørgen Buskbjerg – går på college i
USA. Her dygtiggør han sig i golf og
tager samtidig en sportscoach-uddannelse. Studiet varer fire år, og Jørgen
Buskbjerg er lidt mere end halvvejs.
Golfmæssigt går det fint. Det er blevet til en sejr, en andenplads og flere
andre Top15-placeringer. Studiemæssigt går det også super, og den unge
golfspiller kan godt se en fremtid som
golftræner for sig.
– Jeg tror faktisk ikke rigtig længere
på en fremtid som professionel golfspiller, for herovre har jeg ved selvsyn
kunne konstatere, at der godt nok er
langt op til de allerbedste. Jeg må vist
stille mig tilfreds med at hjælpe andre
golfspillere med at blive bedre, så jeg
kan godt se en fremtid, hvor jeg er collegetræner i USA, fortæller han over
telefonen fra Virginia.

bruge noget af tiden på at være træner, så jeg kan bruge noget af det, som
jeg har lært på studiet siger han.
Selv fik han meget ud af faget sportspsykologi.
– Jeg var slem til at tænke langt frem.
Sådan noget med at allerede på hul 3
tænke på en mulig birdie på hul 7. Her
har jeg lært, at Caroline Wozniackis

– Man træner ikke så meget, men
spiller mange flere turneringer. Det
passe godt til mit temperament. Og
det handler jo om at blive bedre til at
spille golfturneringer og ikke om at
blive bedre til at træne, siger han.
Det er ikke bare golf, der er anderledes. Livet i udadvendte USA er lidt anderledes end livet i det beskedne midtvestjyske.
– Den største forskel er helt sikkert
”det personlige rum”. Amerikanerne er
utroligt interesserede i at høre, hvem
man er, hvad man laver og hvordan
man har det. På en god dag er det
charmerende og hyggeligt, men på en
dårlig dag er det lidt irriterede, griner
han.
Han kan også smile over temperaturen ”over there” – selv i januar er der
behagelige 15-20 grader.

I sommerferie-praktik
i Herning Golf Klub
Han vender i maj hjem til Danmark
for en kort stund. Der er tre måneders
college-sommerferie, og her vil han
være i praktik i Herning Golf Klub.
– Jeg er klar på at lave lige, hvad klubben vil have mig til i de tre måneder.
Jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan

Golf i USA er lidt anderledes
end herhjemme

ord om, at tage en kamp af gangen i
golf skal overføres til at tage et slag af
gangen. Der skal fuld fokus på det næste slag, forklarer han.

Jørgen Buskbjerg er fra Aulum, og han
startede derfor golflivet i Trehøje Golfklub.

Årsskrift 2020 – HERNING GOLF KLUB | 51

DE KÆRE SKØRE REGLER
Golfekspert Henrik Knudsen er glad for, at der nu er færre og mere simple golfregler
Af Kim Stoltenberg Hansen

Hvis du ikke overholder reglerne på
en golfbane, så spiller du ikke golf,
så går du faktisk bare en tur. Så kontant lyder det fra begynderudvalgsformand Michael Handberg til de nye,
håbefulde golfspillere, når de har regelaften i Herning Golf Klub – en aften, som han med et glimt i øjet kalder ”lige så spændende som at læse
stærkstrømsreglementet”.
For regler er vigtige i golf, og der er
mange af dem. Men der kan jo også
ske meget derude. Internettet flyder
over med fugle, der snupper en bold,
krokodiller på greenen og en golfbold,
der flyder med strømmen ned til hullet på en regnvejrsdag. Og jeg kan selv
huske af den tørre regelaften, at der
af en eller anden grund var forskel på
om det var en muldvarp eller
en hund, der havde lavet
den jordbunke, som
bolden landede i.

Millioner søger svar
Flere klik på internettet afslører, at
der er millioner,
der søger på regelforklaringer. Selv
regler, som vist
yderst sjældent
kommer i brug.
Hvis man søger på,
hvad der sker, hvis
en golfbold lander i et
æble, så får man ikke

mindre end 25.900.000 hits. Og svaret
er desværre, at der ikke er nogen gratis lempelse, så man må erklære bolden uspillelig eller bare give bold – og
æble – et slag og håbe det bedste.
Mange søger også på, hvad der sker,
hvis bolden lander under en bil – og
den må man gerne flytte – altså bilen. Hvis bolden ryger ind i klubhuset,
så er det lidt værre. Her må man dog
gerne åbne et vindue eller en dør før
man slår.
Der er også svar på, om man må flytte
en slange i nærheden af bolden. Her
er svaret klogeligt, at man gerne må
flytte en død slange, men at man skal
holde fingrene fra de levende.

Stor tilhænger af de nye regler
Golfreglerne blev forsimplet sidste år.
Og golfekspert Henrik Knudsen kalder
ændringerne for klare forbedringer.
- Jeg er stor tilhænger af de nye
regler. Tidligere var golfreglerne jo en 150 siders tyk
bog i jurasprog. Hvis
man læser nogle af de
droppede regler, så vil
man jo i dag tage sig
til hovedet over det
knudrede sprog, siger
Henrik Knudsen.
Han havde dog
faktisk troet, at de
mere forenklede
regler ville føre til
mere hurtigt spil
blandt profferne.
Han væddede med
golfspilleren Søren
Hansen, da Henrik
Knudsen troede,
at de nye regler
ville korte
en halv

KNUDSENS REGELGUIDE
Henrik Knudsen har skrevet en fin regelbog, som
får mange pæne anbefalinger. Børsen: Endelig!
Golfregler der er til at forstå. Golf Digest: Den
burde ligge i enhver golfbag i Danmark.
Golfmagasinet: Sproget er noget mere lettilgængeligt end i den officielle. Leif Carlsen,
glad bruger: Jeg har lært mere om golfreglerne ved at have læst halvdelen, end jeg
tidligere har gjort ved at læse de fulde
golfregler. Bogen koster 129 kroner.
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time af den tid, det tager profferne
om at komme banen rundt.
- Men det har da vist allerhøjest givet
fem minutter, så det væddemål tabte
jeg klart, griner Henrik Knudsen.

Diskvalificeret på grund af
manglende regnefærdigheder
Han kan give flere eksempler på regler, der virkelig har sat sindene i kog
blandt profferne. Og at det også er de
allerbedste, der kan bøvle med regelbogen og at tælle sine slag.
- Så sent som i sidste uge var der
én, der blev diskvalificeret i Europa
Touren for ikke at kunne regne, sukker han.
Også topspillere som Tiger Woods
og Nick Faldo har haft deres regeløjeblikke. Henrik Knudsen husker, da
Tiger Woods efter en runde fortalte i
tv, at han havde droppet bolden nogle
meter bagude efter sit andet drop – og
at reglerne ellers her tydeligt sagde, at
det måtte man ikke.
Nick Faldo var indblandet i et eksempel på, at golfregler er yderst snørklede, efter han landede en bold ude
blandt tilskuerne på en plasticpose.
- Han ville flytte posen og placere bolden, men selv om der kun er en millimeter mellem pose og jorden, så
kunne man ikke være helt sikker på
at kunne placere bolden 100 procent
på samme sted. Så han måtte droppe
bolden i stedet. Og selv en millimeter er der altså regler for, siger Henrik
Knudsen.
Han ser meget gerne, at sporten kan
blive endnu mere folkelig, og han tror
bestemt, at almindelige folk ønsker
sig almindelige og forståelige regler.
- Derfor er det rigtig fint, at der har
været en forenkling af regelbogen. Og
jeg håber ikke, at vi er færdige med at
forenkle reglerne. Vi må gerne tage en
omgang til, mener Henrik Knudsen.

I SOL OG REGN
ER GOLFBOLDEN SVÆR AT BEREGN’

Der er stor forskel på, hvor langt
en bold flyver i medvind, modvind,
regn eller i mudret tilstand.
Det er faktisk en ren videnskab

Hul 12
Af Kim Stoltenberg Hansen

Vejret spiller en stor rolle i golf. Det
opdagede jeg en engang ved selvsyn
på hul 7, hvor jeg på en regnvejrsdag
i modvind landede 80 meter før åen,
men samme måned på en tør bane i
medvind måtte se bolden ploppe ned
i vandet. Det fik mig straks en tur på
internettet for at se, hvor meget vind,
vejr og baneforhold egentlig kan betyde, og det er ikke så lidt.

Varm luft
Lad os starte med noget så banalt som
temperaturen, da den også har betydning. Hvis man i 30 grader slår 100
meter, så vil det præcis samme slag i
minus 10 grader kun give 90 meters
længde. Man mister nemlig cirka en
meter, hver gang temperaturen falder
fire grader. Og hvorfor nu det. Jo, det
handler om, at varm luft vejer mindre end kold luft. Der er nemlig færre
molekyler i varm luft, så der er mindre
vindmodstand i heden.

Regndråbe-ramt
Endnu større indflydelse har regnvejr. Først og fremmest af nogenlunde
samme grund som ovenfor. Luften er
fuld af vanddråber, der bremser bolden – også cirka 5-10 procent. Hertil

kommer mudderfaktoren. Jo mere
mudder på golfbolden, desto tungere
er bolden, som derfor flyver kortere.
Hertil kommer at mudderet også har
en betydning for retningen, da mudderklumpen vil få bolden til at rotere
og dermed tage en skæv kurve.
Og her bliver det virkelig underligt, for
golfforskningen – sådan noget gør golfbold-fremstillere nemlig også – viser, at
en lille klump mudder vil få bolden til
at skrue i den modsatte retning af mudderklumpen, mens en stor klump mudder vil skrue bolden i den anden retning.
En klassik regnvejrsfejl er at ville give
bolden ekstra fart og derved komme
til at sende den mere opad. Dels giver
den en dårlige kurve og dermed mindre
længde – og samtidig øger det risikoen
for, at bolden falder lodret ned og stopper brat i stedet for at rulle fremad.

Vi elsker medvind
Vind har selvfølgelig en stor betydning. Sidevind er yderst svært at beregne, men også med- og modvind har
betydning. En tommelfingerregel er,
at når medvinden bliver mærkbar, så
skal man gå en kølle ned, da vind af
den kaliber som regel betyder omkring
10 meter i længden.

Det modsatte gør sig selvfølgelig gældende i modvind. Sjovt nok elsker
golfspillere mest medvind – måske
fordi de så kan prale af meget lange
slag, men faktisk er det en fordel at
have modvind, når bolden skal spilles ind på greenen, da en modvind
sørger for at bolden ikke ruller væk
fra greenen igen, mens medvind giver
bolden en fladere landing og dermed
mere rul – og hvis du er så god, at du
kan give bolden backspin, så vil en
medvind fjerne en stor del af dette på
vejen mod hullet.

Bedre bolde
Endelig viser forskningen faktisk, at
golfboldens temperatur også har en
betydning. Her er stuetemperatur
bedst. Hvis bolden bliver meget kold
eller meget varm vil den i begge tilfælde miste et par procents længde.
Teknologien har også flyttet sig. I 2003
slog gennemsnitproffen bolden 260
meter ud. Med de nyeste bolde slår
han nu 265 meter. En habil golfer – sådan en med handicap fem – slår i gennemsnit 225 meter. En mere ny i faget
– handicap 25 – slår i gennemsnit 170
meter ud.
Og det er uden, at vi inddrager regn,
vind, mudder og varme i ligningen….
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MERE END 200 FRIVILLIGE
I HERNING GOLF KLUB
Bestyrelsen

Af Bo West Møller
Uden frivillige ingen forening; så let
kan det siges. Vi har brug for frivillige
til at hjælpe med de mange opgaver,
der skal løses gennem året.
Det er lige fra en bestyrelse, til diverse
udvalg og klubber-i-klubben, til dem
der hjælper på banen, maler, retter
stier op, luger i bedene og meget meget mere. Først som sidst er der kun
eet, jeg kan sige: TAK!
Man kan faktisk sammenligne vores
klub med en virksomhed med over 200
ansatte. For fakta er, at vi ved årsskiftet gjorde op, hvor mange der egentlig
hjælper til som frivillige – og vi rundede præcis 200 mailadresser.
Det er et imponerende tal, og uden
disse frivillige ville mange af de tiltag,
vi laver, ikke lykkes – og megen af den
vedligehold der bl.a. udføres på banen,
ville ikke være så skarp, som den er.
Det viste diagram siger lidt om, hvor-

dan vi er ”bygget op” – og hvor mange
”ansatte” der er i Herning Golf Klub,
altså ud over de, der får løn. F.eks. så
tager vort sti-laug selv initiativ til at
rette stier af og kante bunkere. Lauget
kommer hver onsdag og river bunker
og fjerner ukrudt i samme.
I skrivende stund har vi netop spurgt
om hjælp til maling af den indvendige
del af vort indendørs golfcenter og 5
frivillige meldte sig straks dagen efter.
Fantastisk!
I det hele taget tror jeg mange af mine
kollegaer er ret misundelige på, at vi
har så stor en flok af særdeles aktive
frivillige. Heldigvis er der tradition for
at der er mange frivillige, der hjælper
rundt i foreningerne. Det er med til at
skabe relationer og socialt samvær –
og ikke mindst dén del, er en stor del
af frivilligpakken.
Så jeg vil gerne have lov at gentage:
EN KÆMPE TAK til alle vores frivillige.
Uden jer ingen forening!
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Herning Byråds arbejdspokal til Allain Bøge
Herning Byråds Arbejdspokal blev overrakt til Allain
Bøge for hans store indsats i klubben gennem flere
år. Michael Handberg begrundede valget med disse
ord:
Jeg har fået den ære og fornøjels at få lov at overrække Herning Kommunes Arbejdspokal 2019.
Skulle nogle have glemt hvordan man kvalificere sig
til denne pokal – så er den officielle begrundelse følgende: Herning Kommunes Arbejdspokal uddeles til
en person, som har udført et stort stykke uegennyttigt frivilligt arbejde til gavn for klubbens medlemmer.
Udfordringen med sådan en pokal er jo altid, i en
klub som HGK, at der er rigtig, rigtig mange der
kunne fortjene det skulderklap det er, men der er
altså kun en, der kan få det. Det betyder jo ikke, at
andres indsats ikke er guld værd for klubben, for det
er den.
I år tilfalder pokalen et medlem, der i år kan fejre
10-års jubilæum som golfspiller. Vedkommende
startede sin frivilligkarriere i 2012 – og har lige siden
været involveret i klubben på mange planer.
Vedkommende startede i toppen, nemlig I vores
begynderudvalg, men da man på et tidspunkt stod
uden turneringsformand, blev vedkommende headhuntet til denne post. En post som han, for det er en
han, bestred til 2018, og et udvalg som han stadig er
knyttet til.
I år tilfalder pokalen Allain Bøge – og jeg synes du
skal komme herop, og høre hvad kommentarerne
har været:
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Allain er altid imødekommende, når man har brug for
hjælp og yder hvert år en stor arbejdsindsats. Han er
Klubmand med stort K, med en positiv og konstruktiv tilgang til opgaverne, og er der noget der ikke virker, så gør
han noget ved det. Han er også klubbens IT-support, når
noget trænger til at blive fikset eller opdateret.
Allain har stået for flere klubmesterskaber og er Spirs
højre hånd, når putte-eventen skal afvikles. Dertil kan
man lægge, at man aldrig går forgæves til Allain,
hvis man mangler hjælp til begynderarbejdet,
eller kaninudvalget mangler en markør.
Allain tilbringer meget tid i klubben,
både for at ”lave noget” men også for at
træne selv. Og så lister han rundt på
anlægget og finder bolde, og han må
åbenbart have god indsigt i, hvor de
kan forsvinde hen, for hvert år lykkedes det ham at aflevere en stor
pose til begynderne.
Allain du er guld værd for en
klub som Herning, og jeg synes det er så fortjent, at du
får Arbejdspokalen og Lene
forhåbentlig får blomsterne,
fordi HGK ”stjæler så meget
af din fritid”.
1000 tak for indsatsen
- og tillykke.

TAK til alle vore frivillige.
Uden jer ingen forening.

ARTIKEL

Indbydelse til JUNIORGOLF
lørdag den 4. april 2020
kl. 10.00 i Herning Golf Klub
Juniorudvalget og trænerstaben vil gerne
invitere alle nuværende juniorer og forældre,
nye juniorer, venner og skolekammerater,
til junioropstart i golfklubben lørdag den
4. april kl. 10.00.
Vi vil fortælle om Juniorgolf generelt og
hvordan sæsonen 2020 kommer til at
forløbe, samt hvilke nye tiltag der er og hvad
de vil betyde for træningen i de forskellige
aldersgrupper.
Herefter er der en 9 huls turnering for de
øvede juniorer. For de nye og næsten nye,
er der sjov opstarts træning, hvor vi
introducerer golf = sjov, læring og det
sociale.
Vi er vært ved grillpølser, is og sodavand.
Dagens program:
10.00 Velkomst og information i klubhuset
10.15 Træningsøvelser for alle
Snackgolf, minigolf, putting, indspil,
Driving range og meget mere sjov
golf, og så får vi besøger af GolfZilla.
11.00 Turneringsstart
øvede golfere
12.30 Afslutning
i klubhuset
Vel mødt!
Nicolas og Mads

HJÆLPEN
KOMMER
NÅR
KLUBBEN
KALDER

– Jeg duer ikke til ikke at lave
noget. Og Bo giver jo også en
kop kaffe her, siger 75-årige
Knud Erik Sørensen

En kold januardag skulle der
nye brædder på terrassen.
Det blev klaret i et snuptag
Af Kim Stoltenberg Hansen

Når golfklubben har brug for hjælp, så
dukker der altid frivillige hænder op.
Sådan lyder det rosende fra Bo West
Møller, Herning Golf Klubs manager.
– De kommer, når vi kalder. Jeg er virkelig imponeret og stolt over, at det
kan lade sig gøre. Også når vi beder om
hjælp med ganske kort varsel, siger han.
En råkold januardag er et godt eksempel. Her går en håndfuld frivillige
rundt på terrassen, hvor de lægger nye
gulvbrædder på det store udendørs
areal på førstesalen.
.
– Jeg skrev ud bare ugen før, men alligevel fik jeg den hjælp, som vi ønskede, siger han
Bo West Møller fortæller, at uden de
frivilliges hjælp, så var det ikke muligt
med de mange projekter.
– Det betyder jo vanvittigt meget, når
vi skal forhandle pris med en håndværker, at jeg kan byde ind med, at vi
kommer med otte frivillige hjælpere.

Tag bare det her terrasse-projekt. Det
er blevet halv pris, fordi så mange
gerne vil hjælpe. Det giver os nogle
helt andre muligheder, siger han.
Og denne dag er det ikke kun på terrassen, at der er frivillig hjælp. Også
klubben nye bygning ved driving range
bliver forskønnet. Her går en flok
rundt og maler, griner og drikker kaffe.
Faktisk var der et tredje frivilligt projekt , der skulle have været i gang
fra morgenstunden. Her skulle Knud
Erik Sørensen have været i gang med

at banke pæle ned rundt om de små
træer på banen.
– Jorden var dog så frossen, at det kan
jeg først komme i gang med omkring
middag, forklarer han – og fortæller, at
han derfor smuttede op på terrassen
for at give en hjælpende hånd, indtil
solen havde tøet banen mere op.
Han smiler af spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare hoppede hjem i sofaen og drak en kop kaffe.
- Jeg duer ikke til ikke at lave noget. Og
Bo giver jo også en kop kaffe her, siger
den 75-årige hjælper – der faktisk ikke
har forladt arbejdsmarkedet endnu.
– Jeg er vicevært hos ABC i Tjørring.
Og så er jeg også frivillig, når Herning Kommune har brug for hjælp til
de store sportsarrangementer såsom
cykling, håndbold og ishockey. Det er
fantastisk spændende at være med til,
siger Knud Erik Sørensen, der altid er
beredt, hvis der er brug for hans evner.
– Jeg kom i job i landbruget allerede
som 15-årig og har ikke været arbejdsløs nogensinde. Jeg kan godt lide at
bestille noget, siger golfspilleren, der
napper en runde på banen 2-3 gange
om ugen.
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Dit lokale erhvervsrejsebureau
- ligger i Herning og Holstebro
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18,7% i Herning har valgt at tegne deres
forsikringer hos os. – vi er lokal forankret
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Mangler du en bil med
plads til din golfbag?

Silkeborgvej 110 · 7400 Herning · 96 26 24 68

KLUBBEN
SKILTER MED...
I klubhuset hænger en masse tavler med klubbens største præstationer.
Æresmedlem og tidligere formand Bent Green fortæller her om fænomenet
Af Bent Green og Kim Stoltenberg Hansen

Bent Green er tidligere formand i Herning Golf Klub og blev i 2014 æresmedlem. Han er en af de få, der har
været med i klubben i alle årene og
kan huske tilbage til dengang ideen
med at hænge specielle præstationer –
eksempelvis hole-in-one – op på klubhusets vægge, hvor de mange tavler i
det oprindelige klubhus (kuplen) efterhånden fylder godt på væggene.
– Tavlerne er ret store i forhold til tilsvarende tavler i andre klubhuse, men
det var bestyrelsens klare opfattelse,
at de skulle være store og synlige. I
øvrigt mente man ikke, at der ville
komme særligt mange hole-in-one, da
man opfattede vore par 3-huller som
meget svær at score på. De mange tavler vidner imidlertid om, at spillerne i
stort tal har været i stand til at slå det
ultimative slag, fortæller Bent Green.

Første gang i 1970
Den 23. maj 1970 lavede Ole Ørum Petersen klubbens første hole-in-one på
det 205 meter lange hul 3 (i dag en del
af hul 13)
– Jeg overværede begivenheden – også
at Ole efterfølgende fortalte om, hvorledes drivet gik lige ud hele vejen og
direkte i hul. Fakta var dog lidt anderledes. Dengang var der en sti mellem
hul 13 og hul 16, og Oles drive var et
slice, der i luften var ude over stien

mod hul 16 og faktisk out of bounds.
Bolden kom imidlertid tilbage, landede
før venstre greenbunker, hoppede over
bunkeren – og først derefter lige i hul,
fortæller Bent Green.

330 meter og i hul
Et af de mest omtalte hole-in-ones
skyldtes klubbens træner Per Knoblauch, der på daværende hul 6 på
imponerende 330 meter sendte bolden
direkte i hul. Hullet var et par 4-hul,
der startede cirka der, hvor tee-stedet
er til første hul på kortbanen. Det var
et dogleg-hul tværs over nuværende
driving range, over søen og i hul på
nuværende hul 9.
– Det var en stor bedrift, som man
kunne læse om på alle avisers sportssider, fortæller Bent Green.
I 1996 lavede Johannes Folden Jensen
hole in one på ”Birdiehullet” – det 230
meter lange hul 6 (nuværende hul 7).
Også her var der altså tale om hole-inone på et par 4-hul.

Engelsk fodboldstjerne
Den 23. juli 1981 lavede Frank Gary,
Leeds United fodboldklub hole-in-on
på 17. hul, 134 meter. Hullet lå, hvor
Bilka i dag ligger.
Leeds United, dengang et af de førende
hold i den bedste engelske fodbold
række og 2 gange i finalen i datidens
Champions League, var på træningshold i Ikast. For at adsprede spillerne

Bent Green blev klubmester 3 gange
spurgte holdet, om de kunne få en
match mod spillere fra Herning Golf
Klub. Det var klubben da også meget
interesseret i, og der måtte foretages
lodtrækning blandt de mange Herning-spillere, der var interesserede i at
møde berømthederne. Herning vandt
matchen, men Frank Gray overstrålede alle med sit hole-in-one.

Europamester Backhausen
Den mest spektakulære tavle i klubhuset er imidlertid den, der fortæller, at Morten Backhausen i 1993 blev
amatøreuropamester på Dalmahoy
Golf Club i Skotland. Det skete efter
omspil, hvor han slog den senere så
berømte spiller Lee Westwood. Caddie
for Morten var i øvrigt Søren Kjeldsen.
Morten satte på de sidste 18 huller banerekord med 65 slag, 7 under
par. Morten blev ved hjemkomsten til
klubhuset blandt andet fejret med 65
røde roser – et for hvert slag i rekordrunden.

Klubmesterskabstavlerne
Bent Green har ikke overraskende
nogle helt bestemte tavler, som han er
ekstra glad for.
– Personligt kan jeg bedst lide tavlerne
med navnene på klubmestrene. I tavlen for herreklubmestrene fra 1965 til
1979 står jeg nemlig som vinder i 1972,
1973 og 1979. Det er ikke lykkedes mig
at score hole-in-one, men jeg bliver
ofte gjort opmærksom på, at det er
lykkedes for både min kone Hanne og
ældste søn Morten, smiler han.
Morten Backhausen blev europamester i 1993
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LAD BAG’EN STÅ OG
TAG LYN ALVORLIGT
Herning Golf Klubs bane er nu lyn-og-torden-opgraderet med hele 5 lynsikrede huse

Hul 2
Af Frits Nielsen

Afbryd straks spillet når hornet er i
bund på en golfbane. Det er et forvarsel
om, at der kan være lynnedslag på vej
ind over golfbanen.
På banen i Herning skal man, når hornet lyder, straks søge ly i et af de fem
lynsikrede huse, der nu er spredt ud
over anlægget. Det er ved tee-stederne
hul 4, hul 8 og 14. Derudover er banen
i vinterens løb opgraderet med lynsikring af huset på driving range og starterhuset/runddelen ved hul 1.
– De to sidste har vi simpelthen investeret i, fordi mange spillere simpelthen troede, de var lynsikret, fortæller
golfmanager Bo West Møller.

Gode råd under lyn og torden
I det hele taget kan en golfbane være et
farligt sted at befinde sig under tordenvejr, og der er naturligvis også baner,
som ikke har lynafleder-huse. Bliver
man fanget i uvejret, så gælder det om
at søge de laveste punkter på banen,
og sætte sig på hug med samlede fødder med hovedet mellem benene. I den
stilling rager man ikke så højt op, og
man rører kun jorden et sted.

Høje træer er et ”no go”
Man skal derfor heller ikke holde sig
for tæt på høje træer, fordi man eventuelt vil søge i læ for de regnbyger, der

ofte følger med tordenvejret. Det er de
højeste punkter, lynet slår ned i.
Endelig kan det også være en god ting
at have appen lightningmaps.org på telefonen. Der kan man følge tordenvejret lokalt.
Og når hornet har lydt og spillet er afbrudt, skal man naturligvis vente til
hornet igen har lydt, og dermed givet
grønt lys til videre spil.
– Man skal altid følge de direktiver, der
er. Begynder man for tidligt i en turnering eller bare på en normal dag, opstår
der jo straks kø. Alle begynder samme
tid fra det sted, hvor spillet blev afbrudt, siger Bo West Møller.

Vi skal respektere når hornet lyder
Bo West Møller har i det hele taget en
bøn til alle spillere om at respektere
hornet på en golfbane.
- Første problem er, at spillerne ikke altid tager lyn alvorligt, og ikke skynder
sig ind de huse, hvor der er lynafledere.
Så det er naturligvis vigtigt, at man
ved, hvor husene er, når hornet tuder,
forklarer Bo West Møller.
Han forklarer også, at det er vigtigt at
lade baggen stå midt på fairway, eller
hvor man nu står, når signalet lyder.
– Baggen er en lynleder. Så slæb endelig ikke alle jernene med til husene.
Husene er til spillerne, understreger
golfmanageren.
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Et af de fem lynsikrede huse
findes mellem syvende green
og ottende tee-sted

DE FORKERTE SÆTNINGER
Som træner hører man ofte ting igen og igen – også ting, der egentlig ikke er helt korrekte
den chancen og den med stor fart er
braget ind i flagstangen eller har ramt
hulkanten – og bolden efterfølgende
er trillet lidt væk fra hullet.
– De har jo ikke været uheldige, men
yderst heldige. Hvis den ikke havde
ramt flaget eller mistet farten ved at
ramme hulkanten, ville den jo måske
have trillet mange meter væk. Og hvis
de havde slået lidt blødere til bolden,
var den måske endda gået i hul, siger
han – og fortæller, at rådet i stedet bør
være, at man skal få det lange put til at
lande indenfor en afstand af hullet – typisk et cykelhjul-omkreds – hvor man
som regel kan putte den i næste gang.

Af Kim Stoltenberg Hansen

Bare fordi en ting bliver sagt mange
gange, bliver den ikke nødvendigvis
mere rigtig. Den gamle sandhed gælder også i golfsporten, hvor klubbens
træner Nicolas Bay Jensen giver sine
bud på ting, der bliver nævnt tit, men
som skal tages med et gran salt.

1. Kan du hjælpe mig med at komme
under bolden ved indspil?
- Mange trænere har i tidens løb fået
dette spørgsmål fra golfspillere, men
det eneste problem ved det spørgsmål
er, at man IKKE skal ind under bolden,
siger Herning-træneren og sammenligner det med fodbold:
– Der vil nok ikke komme et særligt
præcist eller langt spark ud af det,
hvis fodboldspilleren hamrede foden i
jorden, inden han ramte bolden.
Det eneste der sker – især på hårde baner – er, at køllen rammer jorden, taber fart og retning og rammer bolden
på tilfældig vis. Så Nicolas Bay Jensen
vil hellere vise folk, hvordan man får
træf på bolden – og ikke jorden – ved
indspil.

2. Bolden skal da have chancen
Hvis man har prøvet at putte ti centimeter for kort, så skal der nok være en
golfmakker, der gnækkende har nævnt,
at det var dumt ikke at slå lidt hårdere.
Bolden skal jo have chancen, hvis den
skal i hul, lyder logikken – som dog ikke
nødvendigvis er helt korrekt.

3. Hold snotten i måtten

– Når bolden skal ha’ chancen og folk
vil ”sætte den hårdt i bagkanten af
hullet”, så sker der ofte det, at de putter to-tre meter for langt, og så er der
pludselig en langt større statistisk
sandsynlighed for, at de må tre-putte,
end hvis bolden havde lagt sig ti centimeter for kort, siger Nicolas Bay Jensen.
Han smiler også lidt af, at folk kalder
sig selv uheldige, når de har givet bol-

Når Nicolas Bay Jensen træner folk
i det lange spil, hører han ofte folk
nævne efter et skævt slag, at fejlen
skyldes, at de kiggede op, og at de i
fremtiden vil være bedre til at ”holde
snotten i måtten”.
Men det er ikke absolut ideelt at kigge
stift ned i jorden.
– Typisk sker der nemlig det, at man
bøjer kroppen nedad, så man i stedet
for at flytte bolden fremad kommer
til at slå ned på bolden, siger Nicolas
Bay Jensen, der derfor i stedet kommer
med et råd om ”ikke at være nysgerrig
på bolden”. Man skal ikke fokusere så
meget på bolden, men mere på at få
gennemført kroppens rotation, så resultatet bliver en skøn lige bold langt
fremad – i stedet for et brændehug
lodret ned på bolden.

”Den skal da ha’ chancen...”
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Klart syn
uden briller eller
kontaktlinser

• 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.

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

derfor

er Herning Golf Klub noget særligt
Betina Baden Mølholm
Herning Golf Klub er en
klub der går en ekstra mil
for sine medlemmer. En
klub hvor der aldrig er problemer der ikke kan løses.
En klub hvor alle smiler og
hjælper hinanden.
Erik Dinesen
For mig betyder Herning
Golf Klub hyggeligt samvær.
Du møder altid glade folk
her, og banen er altid i god
stand, og vores bane står
altid flot .
Hanne Zacho
Herning Golf Klub har
været omdrejningspunktet,
for min yndlingssport og
meget af min fritid igennem
næsten fyrre år. En klub,
hvor jeg har knyttet mange
sociale kontakter, og gode
og langvarige venskaber er
blevet skabt. En klub som
jeg synes har udviklet sig
på alle måder, men hvor
kernen, nemlig det gode
klubliv stadig er bevaret.
Dette kommer især til udtryk i de forskellige klubber
i klubben, hvor samværet
og glæden ved golfspillet
deles. Det er mig, til trods
for banens mange klimaudfordringer, en stor glæde at
være en del af Herning Golf
Klub. 

Susanne Ladefoged
Hygge, samvær og en masse
glade mennesker der spiller
golf og får motion.
Cai Scheil
Der er et godt socialt sammenhold i klubben, dejlig
natur og flinke mennesker
derfor bruger jeg megen tid
i klubben og megen tid
i begynderudvalget.
Tove Baden
Dejligt sted, der er altid
nogle hyggelige og glade
mennesker – motion og
dejlig natur.

Peter Langkilde
Som næsten pensionist er
det dejligt at have et sted at
kunne komme i det daglige,
et sted hvor man føler sig
hjemme og kan snakke med
gode bekendte. Som frivillig
i baneservice kommer man
også i kontakt med både
lokale medlemmer, men
også spillere fra alle mulige
andre golfklubber.
Benny Sandgaard
Et dejlig sted at komme,
hvor man kan slappe af og
nyde den dejlige natur og
alle de dejlige søde mennesker man møder på sin vej.

Herning Golf Klub vil altid optage en stor plads i mit hjerte
Tak for 8 fantastiske år sammen med Danmarks sødeste golfspillere. (ikke det
nemmeste at udtale korrekt). Da jeg for 8 år siden landede i Herning Golf Klub
viste jeg ikke helt hvad jeg skulle forvente af en GOLF klub. Man hører jo ofte,
at golfspillere er ”lidt finere” end andre. Det gik ret hurtigt op for mig, at mine
fordomme intet havde med virkeligheden at gøre. I stedet var jeg havnet i en
klub fuld af glade, søde, sjove mennesker.
Selv om mit dansk ikke altid var helt perfekt – ja, så har jeg fået mangen en god snak om golf, livet, vejret (også regnvejret), og jeg har været så heldig, at føle mig som en del af ”den glade familie” i Herning
Golf Klub.
Jeg er beæret over, at have fået lov at
dele stort og småt med jer. De mange
grin og friske bemærkninger. Hver dag
har jeg kunnet tage glad på arbejde, men også glad derfra, fordi
hver dag – sin søde historie.
Alting har en ende og her på falde
rebet vil jeg gerne sige hjertelig tak til
jer alle. Tak for jeres måde at være på
og tak for oplevelserne.
Held og lykke fremover – eller som en
golfer ville sige ”God tur”.
Kærlig hilsen Henrietta

ØNSKER OG VISION FREM MOD 2025

HVOR SKAL VI HEN DU?

Skulle du have ønsker og ideer til
klubbens udvikling, så hold dig ikke
tilbage. Du er altid velkommen til at
kontakte såvel den daglige ledelse
i klubben som klubbens bestyrelse,
hvor vi hilser konstruktive forslag
særdeles velkomne.
Hul 4
Af Christian Alstrup
Som det forhåbentlig kan mærkes hos
både nye og gamle medlemmer, sponsorer, gæster og samarbejdspartnere,
så er vi en golfklub, som tror på, at vi
konstant skal have fokus på udvikling
af klubben.
Vi tror på at stilstand er lig med tilbagegang – i hvert fald når det gælder
golfklubber. Samfundet omkring os
udvikler sig konstant. Nye impulser
fra Dansk Golf Union, ændrede regler
på miljøområdet, nye muligheder i
samarbejdet med Herning Kommune,
nye forventninger fra sponsorer, nye
muligheder i samarbejdet med andre
golfklubber – for blot at nævne nogle af
de faktorer, som gør, at vi som golfklub
skal have fokus på udvikling.
Også medlemmernes behov ændrer
sig, og selv vores største aktiv – banen
– udvikler sig fra år til år, og kræver at
vi som golfklub hele tiden skal forsøge
at være foran og tænke langsigtet. Som
strategi-coachen Peter Drucker sagde;
”Den bedste måde at forudsige fremtiden er at skabe den!” Vi ved godt, at vi
ikke alene kan skabe fremtiden, for der
er meget, vi ikke er herre over. Men der
er masser af faktorer vi kan præge, og
det har vi tænkt os at gøre!
Vores måde at gøre det på, er et samspil mellem at sætte klare pejlemærker kombineret med høj involvering af
klubbens medlemmer. Vi har således
de seneste 10 år arbejdet med såvel en
Vision 2015 som en Vision 2020, – og
begge visioner har beskrevet de ambitioner og ønsker, vi har til klubbens ud64 | HERNING GOLF KLUB – Årsskrift 2020

vikling. Ønskerne er skabt i et samspil
mellem medlemmer, medarbejdere og
bestyrelse, og bestyrelsen har på baggrund af denne involvering formuleret
visionen og pejlemærkerne – og efterfølgende involveret klubbens medarbejdere og diverse udvalg i at etablere
handlingsplaner, som kan realisere visionerne.

kan for at styrke. Så mon ikke nogle af
disse elementer kommer til at indgå i
visionen og pejlemærkerne for udviklingen af klubben frem mod 2025.
Det blev en dejlig drømme-workshop,
som altså resulterede i mere end 130
inputs i form af ønsker, ideer og visioner for vores allesammens fælles omdrejningspunkt: Herning Golf Klub.

Det har vist sig at være en god metode,
og det har vi tænkt os at fortsætte med.
Således er vi i foråret 2020 i fuld gang
med at formulere Vision 2025, hvor vi
sætter os nye mål for klubbens udvikling. Vi tog hul på visionsprocessen i
november 2019, hvor vi inviterede alle
medlemmer og medarbejdere til at
tænke stort og langsigtet, og beskrive
hvad det er vi drømmer om kan blive
endnu bedre i vores golfklub. Processen viste, at der er masser af drømme
og ideer i klubben. Ikke mindre end
130 gode forslag blev formuleret, og
ud fra disse forslag er bestyrelsen nu i
gang med at formulere pejlemærkerne
for de næste 5 år.

På klubbens hjemmeside kan man
se både forslag og den umiddelbare
status på de enkelte ”ting”. Noget er
straks-gennemført, noget er igangsat,
noget er under overvejelse og noget er
et stykke ud i fremtiden. Der er selvfølgelig også forslag, som er afvist eller sat i venteposition, det kan være af
økonomiske årsager eller måske fordi
en anden løsning er valgt.

Nogle af nøgleordene fra processen
handler om Fællesskab. At styrke de
fællesskaber, som klubben er med til
at danne ramme omkring Bæredygtighed. Flere peger på, at klubben skal
tænke bæredygtighed med i klubbens
udvikling. Både når det gælder miljøet,
men også når vi tænker i langtidsholdbare tiltag i klubben. Vi skal ikke lave
kortsigtede løsninger, men løsninger,
der varer ved og giver Aktive Liv. Golf
er en fantastisk aktivitet og styrker
mange menneskers aktive liv i hverdagen. Dette skal vi gøre alt, hvad vi

Her i årsskriftet bringer vi et udpluk
af udvalgte ”smagsprøver” på nogle af
de tanker, nogen har gjort sig. Klik selv
ind og se mange flere.
Det første forslag handler netop om
Årsskriftet – og det er en super god idé,
som er nem at bakke op om:
Forslag: Tag et eksemplar af Årsskriftet med hjem til naboen eller svogeren
– for at markedsføre klubben. Kommentar: Super tanke. Tak for hjælpen
med at udbrede kendskabet til vores
klub.
Forslag: Mere organiseret starterbemanding i weekenden, så gæster både
føler sig velkommen og starter skal
sørge for bedre flow på hul 1. Kommentar: Det er i gang.

Forslag: Nedlæg pissoir, det lugter. Lav
evt. WC i stedet om muligt. Bedre brusere i omklædning. Ryd op i omklædning. Kommentar: Der er indhentet
tilbud på WC som erstatning; mere følger. Bedre brusere er igangsat. Oprydning… almindelig pli at gøre det selv.

frem foran sti. Kommentar: Spændende projekt; tages op i baneudvalg.
Forslag: Øge junior-samarbejdet med
andre klubber og holde flere mini-turneringer mellem de samarbejdende
klubber. Kommentar: Er i gang og DGU
har lavet spændende oplæg.

Forslag: Lektioner, der ligger senere, så
vi kan nå det efter arbejde, kl. 17-17.30.
Kommentar: Arbejder på det, bl.a. ved
at udbyde gruppetræning med plads
til flere.

Forslag: Etablering af lys på 9-huller,
så de kan spilles i længere tid om efteråret. Alternativt oplyse par-3 banen.
Kommentar: Vision

Forslag: Infoskærm, så man kan se
hvem, der skal spille – også på driving
range. Kommentar: Dyrt. Har søgt om
tilskud, men fik afslag. Prøver igen for
det er en god ide. Måske momspenge.
Forslag: Mere info om den overordnede
plan med banen. Hvad er strategien på
sigt? Kommentar: Der er igangsat udarbejdning af ny plejeplan suppleret
med projekter på vej.
Forslag: Mere målrettet hjælp til kaniner og andre nye i klubben til at blive
sluset ind i fællesskabet, f.eks. klubber
i klubben, men også andre fællesskaber. Kommentar: Enig. Det arbejdes
der altid med.
Forslag: Udvidelse klubhus; tegning
afleveret. Kommentar: Vision.

Forslag: Der ønskes mere rent vand i
søerne. Kommentar: Vision
Forslag: Sikre at træbroer ikke bliver
glatte ved at udlægge stål-net, sisal eller tagpap. Kommentar: Er i gang.
Forslag: Bedre akustik i kuplen. Kommentar: Dette er et projekt, hvor vi undersøger muligheder og økonomi.
Forslag: Tilgange til broer skal renoveres så det bliver pænere og ikke så
smattede. Overgang fra græs til areal

med stabilgrus skal markeres med
træ-, metal- eller stenkant. Kommentar: Er i gang.
Forslag: Skaffe mere lys og luft til teesteder, så de kan vokse bedre. De skal
ud af skyggen. Kommentar: Enig og
der er fokus på det.
Forslag: Tee 58 på hul 17 bør sløjfes eller flyttes lidt mod venstre. Kommentar: Vil blive udvidet til venstre.
Forslag: Banen skal være spilbar året
rundt. Kommentar: Ville ønske det var
muligt; men fakta er nej.
Forslag: Inden man laver flere ændringer af banen (teesteder, bunkers m.m.),
bør der laves en masterplan sammen
med en kapacitet på området. Lige nu
er der for mange hovsaløsninger (teesteder der laves om osv.) Kommentar:
Ikke korrekt; vi arbejder ud fra en plan
DGU har været ind over. En ny plan
skal udarbejdes, da den nuværende
snart er gennemført/færdiggjort.

Golf scooter

Forslag: Varme under halvtaget på driving range. Det er koldt om vinteren og
det kunne være rart man kunne få varmen ind i mellem. Kommentar: Nej;
der mangler power i strømmen.
Forslag: Farvede træningsbolde på
driving range så de nemmere kan ses.
Kommentar: Gul er da en farve…
Forslag: Normale bolde på Driving
range så vi kan regne med længden på
vores slag. Kommentar: Nej, de vil forsvinde. Vores er kompression 90; noget
af det bedste vi kan få i træningsbolde.
Forslag: Klubben skal have taget stilling til hvad vi vil (blive her, ny bane
med flere huller) når aftalen med
kommunen udløber slut 2030’erne.
Kommentar: Enig. Der er dialog.
Forslag: Pumpe søer ”tomme” efter 1/9
så der er plads til den mængde regn,
som må formodes at falde i sept.-nov.
Kommentar: Ikke muligt; højt grundvand.
Forslag: Gøre greens mere interessante (onduleret) på især 2, 3, 5, 7, 8,
10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 green. Kommentar: God ide men økonomi; vision.
Forslag: Udvidelse P-plads; dette fordrer tee-sted 54/58 på hul 10 rykkes

Cp Mortensen Aps

Teglvænget 131 -7400 Herning -2384 5550
www.cpmortensen.dk
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SPONSORDAGEN
BLEV IGEN EN STOR
SUCCES MED
MANGE 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 2020
gennemføres for 25. gang. Det er
vort håb, at medlemmerne fortsat
støtter op om klubben – og støtter
de sponsorer, der bakker op.

Som en beskeden tak til vores mange
sponsorer afholder vi hvert år i begyndelsen af september en sponsordag
med golfmatch, spisning og et foredrag/
indlæg fra spændende mennesker.
Det er en stor glæde, at sponsorerne
bakker op og har lyst til at deltage – og
også i 2019 var dagen godt besøgt med
ikke mindre end 116 spillere på banen.
Fra morgenen var der morgenmad og
indlæg fra ishockeyklubben Herning
Blue Fox, hvor direktør Torben Skovsgaard, sportschef Martin Struzinsk og
træner Ben Cooper fortalte om deres
forventninger til sæsonen. Et særdeles
spændende indlæg, hvor man fik indblik i, hvordan en topprofessionel organisation griber tingene an. Der var store
forventninger og megen optimisme at
spore hos de tre ”ræve”. Vi har efterfølgende fra sidelinjen kunnet se, at ikke
alle de gode intentioner er blevet opfyldt fra sæsonstart. Men i skrivende
stund tyder det på, at Blue Fox er på
rette spor – de nærmer sig langsomt
toppen, inden slutspillet går i gang.
Efter morgenmaden var der tid til lidt
opvarmning, før de 18 huller skulle spilles for dels at finde det bedste firmahold og dels de bedste individuelt. Der
var tæt kamp inden holdet fra Hanstholm Køkkenet og Danske Bank kunne
modtage resten af selskabets hyldest
som vindere af Sponsormatchen 2019.
Resultaterne blev:
1. Hanstholm Køk./Dan. Bank – 125 point
2. Jeldwen/Aktiv Personale – 122 point
3. Rafinor – 120 point
Individuelle vindere blev:
A-rækken: Peter Sejling, Jeldwen
B-rækken: Henrik Stigel, STARK
C-rækken: Stefan Kjærgaard Andersen,
Vistisen & Lunde

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
Sponsordagen er et vigtigt tiltag hvert
år, hvor vi har mulighed for at takke
for den støtte det giver klubben. I 2019
har vore sponsorere øget deres andel af
klubbens indtægtsgrundlag til at dække
13 % mod 10% året før. Det er vi selvsagt både stolte over og rigtig glade for.
Det giver os nemlig mulighed for at udføre nogle af de mange tiltag, vi hele
tiden har i pipeline, så 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 sponsorere – 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.

Bliv sponspor i Herning Golf Klub
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.

Peder Hornshøj,
Bravo Tours
Vi støtter en god sag, men vi
får også firmaet vist frem i
Herning Golf Klub. Jeg ved, hvad
golf betyder for såvel unge som
gamle. Det er en god måde at
bruge tiden på. Det er socialt og
det er sundt, og sådan noget
støtter jeg gerne.

Jonas Jensen,
Coffeezone
Sponsoratet med Herning Golf klub er
en god måde at skabe opmærksomhed
og synlighed for
Coffeezone som lokal kaffeleverandør.
Det er vigtigt for os, at sponsoratet er
i vores ånd, hvor det handler om hyggeligt samvær og sociale relationer
- derfor er sport og i særdeleshed
et sponsorat i HGK et godt match.

Silkeborgvej 80 · 7400 Herning · Tlf. 97 22 22 02
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• Vedligeholdelse & renovering
• Villaer/lejligheder/nybygninger/tilbygninger
• Facadeløsninger
• Alt i vægbeklædninger og tapetarbejde
• Alle former for spartel opgaver
• Træværk – ude & indendørs

Hammershusvej 10F – 7400 Herning
Tlf. 2323 0226 – maleren@roaldhansen.dk

VERDENS BEDSTE
MÅDE AT ’NETVÆRKE’
Herning-Ikast Erhvervsgolf er klar til den 6. sæson på NetworkTouren
og der er nu tæt på 50 virksomheder med
Af Bo West Møller

Det allerbedste sted at ”erhvervs-networke” er, når der samtidig er hygge
og konkurrence på programmet. Hvis
netværksmødet så samtidig varer mere
end 4 timer, så er der rig mulighed for
at deltagerne får talt sammen og måske også får god sparring med hinanden om daglige succeser og udfordringer i de forskellige virksomheder.
Herning-Ikast Erhvervs Golf er et samarbejde mellem Herning Golf Klub og
Ikast Tullamore Golf Club. Fundatsen
er baseret på nøgleordene golf, socialt
samvær og netværk. Og i uddybningen af, hvad erhvervs golf i Herning
og Ikast Tullamore går ud på, forklares
det: Golf fordi det er det, der binder
os sammen. Socialt samvær fordi det
er på banen og ved hul 19, at vi lærer
hinanden at kende. Netværk for at vi
kan hjælpe og bruge hinanden, hvis
behovet og muligheden opstår.
Herning Ikast ErhvervsGolf har eksisteret i 6 år, og medlemstallet vokser
år for år og der er nu tæt på 50 virksomheder, som både hygger, konkurrerer og netværker til alles fornøjelse.

Masser af golf og networking

Sæsonen er lang i ErhvervsGolf-klubben. Første møde er i marts, og der
sluttes først af med julefrokost i november. Læg dertil 5 mesterskabsdage,
9 gange ugegolf, en Ryder Cup dag
og et par udflugter med overnatning,
hvoraf den ene, for fjerde år i træk, går
til Tyskland.

Kontingentet er enten 7.500 kroner eller 11.500 kroner og som virksomhed
får man virkelig meget for pengene.
De fleste arrangementer er inklusiv
forplejning og greenfee – og samtidig
doneres 1000 kroner af hvert kontingent til ungdomsarbejdet i Herning og
Ikast.

Virksomhederne præsenterer
deres forretningsgrundlag

Hver af de fem mesterskabsdage indledes med, at en af virksomhederne
præsenterer sit forretningsgrundlag.
Det er en stor succes, ikke mindst
fordi der blandt deltagerne er en del
iværksætter-virksomheder, som her
får mulighed for at ”præsentere sig”
over for de andre. Men også mange
af områdets store virksomheder er
med, og de kan alle deltage med 1 eller 2 personer, alt afhængigt af hvilket
medlemskab, der er valgt.

Torsdag 12/3 kl. 18.00
Opstart med foredrag Herning
Onsdag 18/3
Indoor Ikast
Tirsdag 14/4 kl. 7.30
Ugegolf i Herning
Fredag 24/4 kl. 13.30
EGM-1 2020 Ikast Tullamore
Tirsdag 5/5 kl. 7.30
Ugegolf i Herning
Fredag/lørdag 15+16/5
To dage på Lübker Golf Resort
Tirsdag 26/5 kl. 15.30
Ugegolf i Ikast
Tirsdag 2/6 kl. 7.30
Ugegolf i Herning
Mandag 15/6 kl. 8.00
EGM-2 2020 Herning
Lørdag 20/6 kl. 8.00
Ryder Cup i Ikast Tullamore GK
Fredag/lørdag 14+15/8
To dage på Gut Kaden
Tirsdag 18/8 kl. 15.30
Ugegolf i Herning
Fredag 28/8 kl. 8.00
EGM-3 2020 Horsens GK
Fredag 4/9 kl. 13.00
Ryder Cup i/mod Brande
Tirsdag 8/9 kl. 15.30
Ugegolf i Herning
Mandag 14/9 kl. 8.00
EGM-4 2020 Hedensted GK
Tirsdag 22/9 kl. 7.30
Ugegolf i Ikast
Mandag 28/9 kl. 8.00
EGM-5 2020 Viborg GK
Fredag 13/11 kl. 18.00
Julefrokost Herning GK
Der spilles Order of Merit, hvor de 5 Mesterskabsrunder, samt de 4 runder der spilles på de 2 ture, tæller
med. De 5 bedste runder tæller i den samlede stilling.
EGM Mesterskabs-runderne er inkl. morgenmad og
frokost. 2 dages ture er inkl. frokost ekskl. drikkevarer
samt inkl. middag med vin til maden. Inkl. fri transport i demobiler fra Bjarne Nielsen A/S

Herning-Ikast Erhvervsgolf udvalg:

Birdie medlemskab Kr. 7.500,- ekskl. moms
•D
 eltageradgang til alle ErhvervsGolf
arrangementer for 1 person.
•5
 greenfee Ikast Tullamore Golfklub
+ 5 greenfee Herning Golf Klub
•F
 ri benyttelse af ITGK og HGK lokaler (skal bookes forud)
• Tilskud til ungdomsarbejde i ITGK
eller HGK, kr. 1.000
•M
 ed i Herning-Ikast Erhvervsgolf
gruppe på LinkedIn/Web
• Logo på websiderne

Se meget mere på
www.hierhvervsgolf.dk

Eagle medlemskab Kr. 11.500,- ekskl. moms
•D
 eltageradgang til alle ErhvervsGolf
arrangementer for 2 personer.
•8
 greenfee Ikast Tullamore Golfklub
+ 8 greenfee Herning Golf Klub
•F
 ri benyttelse af ITGK og HGK
lokaler (skal bookes forud)
• Tilskud til ungdomsarbejde i ITGK
eller HGK, kr. 1.000
•M
 ed i Herning-Ikast Erhvervsgolf
gruppe på LinkedIn/Web
• Logo på websiderne

Formand Viggo Mølholm, 40 31 92 18,
viggo@moelholmcc.com
Jacob Staghøj Troelsen, 54 55 62 00,
jst@spektrumadvokater.dk
Carsten Christiansen, 40 18 34 72,
carsten@m-christiansen.dk
Henrik Lynnerup, 30 78 30 07,
hely@bn.dk
Adm. Bo West Møller, 40 422 422,
bwm@herninggolfklub.dk

Eller kontakt gerne administrator
og ErhvervsGolf-koordinator
Bo West Møller, 40 422 422,
mail: bwm@herninggolfklub.dk

TURNERINGS

PROGRAM
Turneringerne 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 12 turneringsdage. Som
udgangspunkt er turneringerne åbne turneringer, hvor alle har mulighed for at tilmelde sig,
men der er nogle få, der er for indbudte.
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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 fælles spisning 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.

5. APRIL:

25. APRIL:

HANDELSBANKEN
ÅBNINGSTURNERING

ROYAL UNIBREW
HOLDTURNERING

Sæsonen starter traditionen tro
med den spændende åbningsturnering. Det spilles stableford i 3
rækker, med en spændende gul
bold holdkonkurrence. Vi starter
med fælles morgenmad, der er
åbningstale og flaghejsning og
efter turneringen serveres der
grillpølser.

Minimum 20 hold skal i kamp om
præmierne sponsoreret af Royal
Unibrew. 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. Mulighed for spisning efter turnering.
Turneringen spilles sammen med
Jydepotten Grundlovsdag den
5. juni. En god måde at holde
Fars dag på.

12. JUNI:

JBS HERRETURNERING

En turnering kun for ”bare” 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.

24. MAJ:

WITT TWOSOME
Du spiller en Twosome sammen
med din ægtefælle, partner eller
ven. Twosome er en spilleform,
hvor begge slår ud på par 4 og par
5 huller, slår så et slag til makkerens bold, hvorefter man vælger
hvilken bold man vil spille videre
med. På par 3 vælger man efter
første slaget. Vi slutter
med en frokost
og præmieoverrækkelse.

28. JUNI:

3G OPEN
Den sidste turnering inden sommerferien er med Golfshoppen 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

16. AUG:

28. AUG:

29.-30. AUG.

OPTIKER FRANK
GREENSOMMER

BRAVO TOURS
PUTTE-EVENT

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.

HERNING GOLF KLUB
KLUBMESTERSKAB

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.

Hvem er klubbens bedste spiller
i sin række? Alle spiller slagspil
fra scratch med cut mellem
lørdag og søndag.

6. SEPT:

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

7. SEPT:

FRIVILLIG- OG
UDVALGSTURNERING

SPONSORTURNERING

Turneringen er for friville i HGK;
alle dem der giver en hånd i
hverdagen eller arbejder i vores
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.

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. Dagen starter
med morgenmad og
slutter med en dejlig
frokost og præmie
overrækkelse efter
turneringen.

25. 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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Forlænget weekend, longstay eller midt imellem?

Nu kan du rejse, som du vil!
+
Støt din
klub og dig selv:
Når du rejser på golftur
med Bravo Tours, støtter du
din klub, da Bravo Tours
udbetaler et beløb på
hver købt golfrejse.

+

Hos Bravo Tours kan du næsten få det, som du vil have det.
Det betyder, at du rejser den dag, det passer dig, så længe du lyster og
inkludere den golf, du gerne vil. Det er ferie på dine præmisser på
nemmeste vis, for vi sørger for både fly, hotel og tee-times.

Greenfee på

Costa del Sol
fra kun kr.

299
pr. runde

Spændende nyheder til golfrejsen i 2020

BULGARIEN

SPANIEN

MALLORCA

Hotel Lighthouse Golf & Spa

Hotel Valle del Este Golf & Spa

Pula Golf Resort

Inkluderet:
• Direkte fly tur/retur
• Dobbeltværelse med morgenmad
• Mulighed for All Inclusive
• Ubegrænset golf på Lighthouse Golf Klub

Inkluderet:
• Direkte fly tur/retur
• Dobbeltværelse med morgenmad
• Mulighed for helpension
• 5 x golf på Valle del Este Golf

Inkluderet:
• Direkte fly tur/retur
• Suite med morgenmad
• Mulighed for halvpension
• Fri golf på Pula Golf Klub

Rejs fx 3. september i 1 uge fra kr.

Rejs fx 3. oktober i 1 uge fra kr.

Rejs 5. oktober i 1 uge fra kr.

5.998

6.698

8.698

Kom ind og besøg os
på Bethaniagade 40
i Herning

