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Velkommen til en unik oplevelse i

HERninG GOLf KLuB
Af Carsten Jensen,
formand for
Herning Golf Klub
Det er med stolthed, at vi i Herning
Golf Klub indleder sæsonen 2012 med
at lancere en ny informationsstrategi.
Dette årsskrift, som du sidder og læser, er et produkt af denne nye linje.
Det skal sikre en mere aktuel og relevant information til alle interessenter i
klubben, gældende alle de spændende
ting, der foregår omkring og i klubben.
Vi har i løbet af sæson 2011 revideret
vores visionsplan og et af produkterne
af denne proces, er en ny kommunikationsstrategi, omfattende årsskrift, en
unik ny hjemmeside og et nyhedsbrev.
Visionen, som du kan læse mere om
andetsteds, omfatter en lang række
elementer, der alle skal understøtte vores ønske om, at medlemmer, gæster og
sponsorer skal have en unik oplevelse,
når de er i kontakt med klubben. Det
gælder alle aspekter af kontakt, hvad
enten det handler om, at man ønsker
at lære at spille golf, booke en spilletid,
købe udstyr eller tøj i shoppen, nyde
en god middag eller en forfriskning i
restauranten eller blot som gæst gå en
tur i den offentlige park, som klubbens
anlæg også er.
Visionen omfatter også banen, hvor vi
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skal sikre, at de tiltag, der er lavet de
sidste par år, ikke kommer til at stå
alene men samtidig sikre, at vi stadig
udvikler vores bane indenfor de rammebetingelser, der findes. Vi har sammen med kommunen, men også alene
en lang række tiltag på bedding for at
optimere banen og gøre den endnu
mere robust overfor de klimaforhold,
som vi står over for. Du kan læse meget
mere om alle de ting, der skal ske med
banen i 2012 andetsteds i årsskriftet.

måde kan vi holde klubbens udgifter
og dermed kontingentet i ro. Vi vil derfor i løbet af foråret udgive et katalog
over en række opgaver, hvor man som
medlem kan gå ind og tilmelde sig til
at yde en målrettet og afgrænset indsats til gavn for helheden. Derfor skal
min opfordring til dig være, med et lidt
omskrevet citat fra en tidligere amerikansk præsident: ”Spørg ikke hvad
klubben kan gøre for dig – spørg hvad
du kan gøre for klubben”.

Jesper lukkede shoppen med udgangen af 2011 og vi er glade for at kunne
fortælle, at vi har indgået aftale med
Jacob Nordestgaard, der er træner og
shopkeeper i Dejbjerg, om at overtage
shoppen i Herning Golf Klub. Shoppen
åbner til sæsonstart med en masse nye
spændende varer. Det er klubbens tro
og håb, at vi hermed har sikret en længerevarende løsning for shoppen og
jeg er sikker på, at medlemmer og gæster vil bakke massivt op om vores nye
shopkoncept, til gavn og glæde for alle.

Vi skal ifølge vores vision være ca.
1200 aktive medlemmer. Ifølge DGU’
statistik mister vi ca. 9,4 % af vore
medlemmer hvert år. Det skyldes alle
mulige årsager og vi skal derfor hvert
år ud at finde ca. 100 nye medlemmer blot for at holde status quo. Med
tiderne in mente, vil du derfor opleve
en mere aggressiv tilgang til at skaffe
nye medlemmer end i de tidligere sæsoner og vi håber at du vil bakke op om
vore bestræbelser, der bl.a. omfatter en
satsning på Golfens Dag den 15/4, hvor
der sker spændende ting i klubben – og
hvor også du kan gøre en forskel.

Samtidig med at klubben hele tiden arbejder for at skabe merværdi for medlemskronerne gennem aftaler med
andre golfklubber og firmaer, er det
også nødvendigt, at vi som medlemmer kigger indad og er klar til at yde en
indsats for klubben. Vi kan ikke længere betragte klubben som et stort tagselv-bord og gøre op med det, som DGU
kalder ”fitness mentaliteten”. Selvom
vi gerne vil støtte vore sponsorer, så
er der en lang række opgaver, som vi i
klubben har kompetencerne til selv at
udføre. Det skal vi udnytte, for på den
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Nu vil jeg overlade dig til den videre
gennemlæsning af årsskriftet og håber,
at du kan finde de oplysninger, du har
behov for. Hvis ikke, så kig ind på vores hjemmeside eller tilmeld dig vores
nyhedsbrev. Til sidst vil jeg byde dig
velkommen i klubben, hvad enten du
er medlem, gæst eller sponsor og jeg
håber, at du får en fantastisk og unik
golfsæson, hvor alle putts går din vej.

ÅRSSKRIFT 2012

AT SPiLLE GOLf

Af:
Michael
Handberg
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Når man får stanget en opgave ud der
hedder “skriv lige 12.000 karakterer om
at spille golf” – ja, så tvinges man jo i
den grad til at sætte sig ned og tænke
lidt over, hvorfor man egentlig spiller
golf. Der findes helt sikkert mange forskellige grunde til, at golfen er blevet
en folkesport – her er mine.

Jeg er da ikke gammel nok
Æren for at det lige blev golfen, der blev
min idræt, skal tilskrives min bedre
halvdel. Hun havde gennem længere
tid foreslået, at vi skulle finde ”en fælles sport”. Med til historien hører nok,
at jeg på det tidspunkt brugte store
dele af vinterhalvåret på badminton,
som træner i 22 år. Da hun spurgte, om
vi skulle melde os på et begynderkursus i Herning Golf Klub, vil jeg være ær-
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lig og sige, at jeg gjorde mit til at slippe
– jeg følte slet ikke, at jeg var gammel
nok til den idræt endnu. Som de fleste
andre mænd vil vide, ender det jo alligevel med, at de bedre halvdele får deres vilje, og modstræbende lod jeg mig
lokke med – med det lønlige håb, at
det nok ville gå over igen, så snart hun
havde prøvet det. Den skæbnesvangre
dag i marts ligger nu 15 år tilbage, hvor
jeg surmulende mødte golfsporten – og
det har jeg ikke fortrudt ét sekundet
siden.

Hvor svært kan det være?
Jeg er ret sikker på, at rigtig mange der
ikke har prøvet dette spil, tænker som
jeg tænkte: Hvor svært kan det egentlig
være, at ramme en bold der ligger stille.
Man har masser af tid til at forberede
ÅRSSKRIFT 2012

ER En LiVSSTiL

”

Den skæbnesvangre
dag i marts ligger nu
15 år tilbage, hvor jeg surmulende mødte golfsporten – og det har jeg ikke
fortrudt ét sekundet siden.
Det eneste jeg måske har
fortrudt er, at jeg ikke startede for 45 år siden.

sig, og dem man spiller med, holder tilmed kæft når man skal slå. Det viser
sig dog at være sindssygt svært, måske
netop fordi man har rigtig gode muligheder for at tænke alt for meget. Man
siger jo, at gode golfere er små hjerner
og store hænder, desværre er jeg født
med små hænder. Netop det faktum at
det er så svært, er for mig vildt fascinerende. Golfen er en konstant kamp
med én selv, og der er slet ingen, man
kan give skylden. Hver eneste fejl kan
som regel føres tilbage til den der har
fat i den ene ende af jernet.
Golf er en avanceret form for selvpineri. Langt det flest uger af en sæson er
en lang kamp med sig selv, hvor man
gennemgår alverdens kvaler. Når ens
drives er der, ja så virker det korte spil
ikke, når det korte spil sidder der, ja, så
HERninG GOLf KLuB

rammer man ikke en fairway, og når
så drives, de lange slag og de korte alle
er der – ja, så er ens putter total kold.
For slet ikke at tale om de runder, hvor
intet fungerer! Sådan går det meste af
sæsonen, og når man lige har indset,
at man ikke gider ofre mere tid på den
lortesport, ja så rammer man den gode
zone. I 2 til 3 uger er man i himmelen, alt synes at fungere, optimismen
blomstrer, selv himmelen synes mere
blå end nogensinde før. Disse få uger
er det hele værd! I starten var man så
optimistisk at få den tåbelige tanke at
”nu har jeg da fået det lært”, men erfaringen har lært mig, at det vare ikke
ved. Lige pludselig, snigende som en
tyv i natten, melder usikkerheden sig,
og så vælter hele korthuset.
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Heldigvis lider man ikke alene
For mig er det sociale aspekt af stor
betydning, man er heldigvis ikke alene
om at lide, så der er altid god mulighed
for at ”tude” lidt sammen med klubbens øvrige medlemmer. Der sidder
selvfølgelig altid et par stykker med
saglige smil, når man kommer ind,
men heldigvis også mange der ser ud
som om de lider mindst lige så meget
som en selv. Golfen har givet mig rigtig mange venner og bekendtskaber.
Det fantastiske ved golfen er ”at den er
nem at snakke om”, måske fordi det er
let at relatere sig til de forskellige situationer. Nu er det jo ikke fordi, at dem
man snakker med hører særligt meget
efter! De sidder oftest og venter på, at
det bliver deres tur til at fortælle, hvor
uheldige de har været.
ÅRSSKRIFT 2012

Simon Højmark

Annette Richter

Første gang jeg rørte en golfkølle, var da
jeg var 5 år. Derefter tog jeg banetilladelse nogle år senere, men derefter har
det stået stille. De sidste 2 år, har golfen
taget et ordentligt spring, efter jeg kom
ud til Herning. Elsker golf fordi man møder mange nye mennesker, og hygger sig
ude på runden. Jeg kan godt li, at de mest
går ud på hygge, og så er der selvfølgelig
konkurrencen. Golf meget sjovt / hyggeligt. Golf er aldrig kedeligt, selvom man
bare går og træner, der er nemlig også
meget mentalt forbundet med det.

Golf er et fantastisk spil, hvor man spiller mod sig selv og samtidig kan spille
med alle. Det jeg synes så godt om ved
golf er, at golf ”ingen alder” har. Jeg er så
privilegeret, at jeg kan spille med min far
på 83 år. Jeg kan godt ærgre mig over, at
jeg ikke startede for mange år siden. Det
er spændende og udfordrende at spille
på en ny bane i Danmark eller i udlandet
- og så er det altid rart at komme hjem til
vores dejlige parkbane i Herning.

Anders Pagh

Lone K. Hessellund

Jeg startede som 8-årig, da mine bedsteforældre og bror spillede på daværende
tidspunkt. Jeg fløj rundt med et par jern og
en putter. Jeg blev ret hurtigt bidt af spillet, jeg kunne rende rundt på træningsanlæg og bane i timevis. Det behøvede ikke
at være med min bror, for jeg kunne godt
li’ at gå alene - og det kan jeg stadig. Det er
rart at man ikke er afhængig af hold eller
makker, men selv kan bestemme træning,
spil og tid. Jeg elskede som nu, den individuelle konkurrence, og det ku’ kun gå for
langsomt med at blive en bedre spiller.

Jeg kommer fra en familie hvor ingen
spiller golf. Mit første møde med golfen
var på en firma-tur med min mand. I mit
7énde forsøg ramte jeg bolden, så den
bare fløj derud af. SÅ VAR JEG SOLGT! Vi
meldte os til et begynderforløb, og vi har
ikke fortrudt et eneste sekund. At få lov
at gå i fantastisk natur, med godt selskab,
snak og golf. Slutte på hul 19 (en øl på
terrassen) og drømme om næste runde,
det er bare livet. Min anbefaling: Begynd
at spille golf, deltag i frivillig arbejde i
klubben, og du vil ha’ venner for livet.

Bent Green

Bjarne Rosendal

14 år, folkeskoleelev
hcp. 18,3, har spillet golf i 9 år

53 år, projektleder i MCH Event
hcp. 22,2, spillet golf i 6 år

16 år, HHX-studerende i Herning
hcp. 5,1, spillet golf i 8 år (8-16)

53 år, sælger, hcp. 10,5
spillet golf i 13 år

72 år, pensionist, hcp. 14,1
spillet golf i 48 år

65 år, Konsulent i Herning
Kommune, hcp. 24,4
spillet golf i HGK i 15 år

Første gang jeg havde en golfkølle i hænderne var i 1964 på den særdeles primitive ”golfbane” på Ungskuepladsen bag
Messecenter Herning. Der var ikke græs,
kun mælkebøtter. Problemet var så efterfølgende at finde de bolde man havde
slået ud blandt mælkebøtterne. Siden er
det blevet til rigtig mange runder på vores
dejlige parkbane. Jeg nyder banens layout
med de mange forhindringer, den flotte natur og dyrelivet. Jeg
spiller i sæsonen så meget som overhovedet muligt, hvilket vil
sige minimum 3 runder pr. uge. Gad vide hvad man ville tage sig
til, hvis man ikke var kommet i gang med golfen?

Efter mange år som aktiv håndbold- og
cricketspiller fik jeg til min 50-års fødselsdag et golfsæt af håndboldvennerne.
Jeg meldte mig straks i Herning Golf
Klub. Det var en beslutning, som jeg aldrig har fortrudt. Jeg nyder at komme på
banen med gode venner, også selv om
det ofte er dybt frustrerende, at den lille,
djævelske bold ikke lander der, hvor jeg havde bestemt. Efter
de 18 huller er det dejligt at sætte sig op i vores klubhus og
nyde en forfriskning samtidig med, at man kan nyde synet af
vores smukke bane.

Camilla Marcelline Olesen

Jes Byskov

Jeg kan godt lide at spille golf, da det er
en individuel sport, man kan være fælles
om. Man kan spille det på konkurrence
plan, som jeg har gjort, eller for hyggens
skyld, hvilket er den måde jeg udøver
sporten nu. Jeg har været på efterskole
sidste år, hvor det ikke blev til så meget
golf, men nu glæder jeg mig til at komme
på græs igen, og spille med familien og
venner, når vejret bliver til det.

Efter og have hørt mine forældre ”snakke golf” og ”snakke golf” i mange år, blev
jeg nødt til selv og prøve det. Selv om der
nu er gået 8 år, er jeg stadig ”bidt” af golf
i næsten alt slags vejr. Når solen skinner
er min bag altid i bilen, og jeg på vej til
golf. Det er en fantastisk sport, hvor man
kan spille med alle, ung som gammel og
nybegynder som øvet.
For mig er det en god udfordring – hver
gang jeg går en runde – at forsøge at
”spille til handicap” eller selvfølgelig
gerne bedre :-)

17 år, Gymnasie elev
hcp 16,2, Spillet golf i 8 år

her n i n g gol f kl u b

39 år Driftsleder
hcp. 7,2, spillet golf i 8 år
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Gert Jensen

66 år, bestyrelsesformand, senior
hcp. 28,2, spillet 3 år
Simpelthen pragtfuld at få
disse oplevelser, skuffelser: ”det må kunne blive
bedre”.
Her er et eksempel fra
Sct. Knud’s bane i Nyborg.
Meldingen fra ”overdommer” Solveig: ca. 15 cm fra
hole-in-one på hul 13. - Så
er der ikke lang vej hjem
til golfbanen i Herning.

Gennem golfen har jeg også haft mulighed for, rent arbejdsmæssigt, at få
mange nye venner, rigtig mange af
mine forretningsforbindelser er også
golfspillere, og det gør det nemt at få
snakken i gang, og en gang i mellem
kan man være så heldig, at fedte sig på
runde i lande, man måske ikke lige selv
ville kunne besøge.

Golfen giver mulighed for
at spille med alle
For mig er noget af det unikke ved golfen, at det er muligt at spille en fair
match mod alle, hvad enten de er supergode, lige startet, gamle eller unge.
Det samvær man kan have med familien, venner og bekendte gennem
golfen, fås ikke bedre i nogen anden
idrætsgren. Selv har jeg været så heldig
at begge mine børnebørn spiller, og det
at have 4 timer i fred og ro med dem,
uden mobiler, computerspil eller andet
der forstyrrer – ja, det er ganske enkelt
fantastisk. At de så for længe siden har
overhalet deres papbedstefar i handicap, ja det må jeg forsøge at leve med
– selv om det er svært.
Skal vi gå en tur?
Indrømmet, jeg er ikke speciel god til
”bare at gå en tur”, men det hele bliver
lidt nemmere, når man halser efter en
lille hvid bold. På den måde får man da
rørt sig lidt - man kan vel næppe kalde
golfen for en ekstrem sport - og selv
om man går rask til bolden, er det jo
her n i n g gol f kl u b

ikke ligefrem sådan, at sveden pisker
af ned af en, men hvis høj puls er lig
god motion, ja, så er golfen en ekstrem
god sport. Der er jo ikke noget som et
3 put, der i den grad kan sætte gang i
pumpeværket. Et flækket indspil er
heller ikke at foragte – når det drejer
sig om pulstræning. Hvad sporten ikke
har fysisk, har den til gengæld til fulde
mentalt, og det kendte ordsprog om, at
90 % af golfen er fysisk og resten foregår i hovedet, kan de fleste golfere nok
nikke genkendende til. Egentlig er det
jo nemt nok, og hvis man bare fokuserer på det man skal, burde det jo ikke
være et problem. De der ser golf i fjernsynet, har nok hørt udtrykket ”at blive
i nuet” mere end én gang, det lyder enkelt, men det er lettere sagt end gjort.
Selv om man ikke kan slå et slag om,
kan det altså nogle gange være mere
end svært, at gemme ærgrelsen over et
dårligt slag. Hvor ondt det end gør, er
denne mentale kamp med sig selv en
af de fascinerende sider ved golfen – og
en gang i mellem må man bare konstatere, at man er lige så mental stærk
som en flødebolle. At golfen gør noget
ved en mentalt, kan man hver eneste
dag opleve på golfbanen. Folk man i
andre sammenhænge opfatter som rimelig afbalancerede og omgængelige
personer, kan pludselig vise helt nye
sider af sig selv – ikke altid kønnere –
så dette spil sætter sig spor i enhver
der har prøvet det.
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Tradition og gentlemen
Golfen er et spil, der bygger på traditioner – nogle finder måske spillet lige
rigelig støvet – men for mig er det en
af grundene til, at jeg holder af spillet.
Der snakkes om at spillet skal tilpasse
sig vores samfund, og der gøres mange
krumspring for at tiltrække nye målgrupper. Jeg mener det er en stor fejl,
hvis spillet trækkes i en retning, hvor
det mere og mere minder om ”købeidræt”. For mig skal golfen ikke ligne
fitness klubben – men overleve på de
værdier der ligger i spillet. Der har
været ryster fremme om, at 12 huller
måske passer det moderne menneske
bedre. Jamen for f….. ville 32 km så ikke
være mere passende for en maraton!
Golf spilles over 18 huller – og har man
ikke tid til det – ja så kan man jo bare
gå ind efter 12. Den indbyggede respekt
for sine medspillere, det at man faktisk
hele tiden selv skal sørge for, at tingene
foregår fair og efter reglerne, er klart
værdier som er helt unikke for golfen.
Tænk hvis disse værdier kunne implementeres i andre grene af samfundet,
så ville meget, efter min mening, se
helt anderledes ud.
Husk at nyde naturen
De fleste golfbaner byder jo på storslået natur, og de der har prøvet en sommermorgen i Herning, vil sikkert give
mig ret i, at det er fantastisk at opleve
et så rigt dyreliv så tæt på centrum af
en middelstor dansk by. En gang i melårsskrift 2 0 1 2

Det er fantastisk at opleve et så
rigt dyreliv så tæt på centrum
af en middelstor dansk by.

lem glemmer vi nok at nyde det i fulde
drag. Jeg husker tydelig en helt fantastisk sommerdag, hvor jeg spillede
Hjarbæk med min svigerinde og svoger
(en meget passioneret golfer) og pludselig stod med et helt fantastisk view
ud over Hjarbæk fjord. Min svigerinde
var ikke sen til at gøre opmærksom på
dette. ”Husk nu at nyde udsigten” lød
det, hvortil min svoger svarede ”Det
har jeg satme ikke tid til”. Golfen er på
mange måder en rigtig god indgangsvinkel til gode naturoplevelser. Har
man prøvet at spille mellem alligatorer
i Florida eller elefanter i Afrika – så kan
man da godt føle sig lidt heldig (det var
også en elegant måde at prale lidt på).

Skulle tiden blive for lang
Er det ikke nok at tilbringe 4 timer og 4
minutter på en 18 huls runde, så er der
heldigvis også mulighed for at blande
sig lidt i klubarbejdet. Jeg har været så
utrolig heldig, at få lov at være en del
af begynderarbejdet i 13 år – en del af
”golflivet” jeg ikke ville undvære. Ofte
ses frivilligt arbejde jo som en byrde,
men i virkeligheden er det jo en glæde.
Det at få lov til at møde 1288 nye mennesker er da lidt af et privilegium. Jeg
er dog helt sikker på, at ikke alle 1288
synes de kan sige det samme om mødet med mig. Selvfølgelig er der dele af
arbejdet, der er knap så spændende.
HERninG GOLf KLuB

Eksempelvis når man bliver pålagt at
skrive 12.000 anslag om, hvorfor man
spiller golf. Men jeg kan love, at der
også er dele af det, der er utrolig sjovt
og givende. Det er da en fed følelse, at
møde én, der startede år tilbage, og
vedkommende stadig kan huske begyndertiden. Det at bidrage til et fællesskab kan stærkt anbefales – du skulle prøve!

Kender du den…??
Sidst men ikke mindst er der vitserne,
de er rigtig gamle og de er rigtig dårlige
- langt de fleste af dem - alligevel kan
man ikke lade være med at grine af
dem – måske fordi de ofte bliver serveret sammen med koldt fadøl. Indrømmet, jeg har vist leveret min del af dårlige jokes, men der findes heldigvis en
lang række mennesker i Herning Golf
Klub, der mestrer denne del af ”spillet”. Så når man kommer ind efter nok
en runde, der ikke helt forløb som man
havde forestillet sig, (pudsigt i øvrigt
så mange par og birdies man kan lave
inden man går ud) ja, så er der jo ikke
noget bedre end at få følgende stukket i hovedet: ”Nå, hvordan var greens
i dag? – Nå, det ved du måske ikke? – I
spillede måske stableford?”.
Jeg kan egentlig godt forstå hvis nogle
nu sidder og tænker - ”tror han da virkeligt, at i er SÅ interesseret i at læse
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om, hvorfor han spiller golf” - Nej på
ingen måde er jeg så indbildsk eller
selvoptaget, men opgaven var altså en
bunden opgave, der lød på 12.000 karakter. Tro mig jeg har skævet indtil
flere gange til ”tælleren i Word” - og
tænkt: jeg rammer det aldrig. Nu står
tælleren på 11.312, så jeg er i mål– ikke
helt nok – men heller ikke helt dårligt
(ligner på mange måder mine golfrunder – close, but no cigar) - og helt ærligt
- det er i virkelighed ikke af så stor betydning, hvorfor jeg spiller – det vigtigste er hvorfor DU spiller. Er du så uheldig at DU endnu ikke spiller -hvorfor
pokker kommer du så ikke i gang – NU?
Selv om jeg blev slæbt over i klubben,
og selv om jeg gjorde mig umage, for
ikke at ligne en der kunne lide det, må
jeg indrømme – (5 drivere, 4 puttere,
samt et uopgjort antal af hybridkøller,
fairway køller og andet udstyrsguf, der
skulle have hjulpet mig længere ned i
handicap) - at jeg ikke har fortrudt det
én eneste sekund (bortset fra den dag
jeg spillede Ebeltoft i 35 graders varme). Det eneste jeg måske har fortrudt
er; at jeg ikke startede for 45 år siden.
Gad vide hvad man egentlig brugte tiden til før golfen?
2040 - Handberg
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since 1952
Alle BoConcept butikker tilbyder besøg af en professionel indretningskonsulent hjemme hos dig. Konsulenten
vil arbejde med de eksisterende rammer og rådgive dig om, hvordan du kan implementere dine nye BoConcept
møbler og accessories og samtidig skabe en helhed i dit hjem. Book direkte på www.boconcept.dk eller kig
ind i vores butik, hvor du også kan se vores kollektion og hente vores 164 siders designkatalog.
Baseret på de danske designtraditioner for enkelhed og funktionalitet producerer vi møbler, der ikke kun
er smukke - men også funktionelle. Dette var visionen for to danske møbelsnedkere tilbage i 1952, da
BoConcept startede, og det er også sådan, vi arbejder i dag!

BoConcept Herning · Engdahlsvej 12A · 7400 Herning · Tel. 9627 6090 · www.boconcept.dk

FORNY DIT HJEM
Book vores
indretningskonsulent!

Marie i Paris
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ALLAN CLARK

nOGET OM KLuBånD
i Herning Golf Klub

Af Christian Alstrup
Jeg er blevet stillet en - synes jeg selv
- særdeles vanskelig opgave. Jeg skal
komme med et bud på vores ”klubånd”!
Det første jeg tænker på er, at det må
være noget med, at vi behandler hinanden godt og opfører os ordentligt men så tænker jeg, at det vel er noget
der gælder alle golfklubber i Danmark?
Så hvilket værdigrundlag hviler klubben egentlig på?

Lissi Bank Lassen:

”

Vores klubånd er især tydelig i
de mange ”klubber i klubben”.
Her er der et stærkt sammenhold,
ikke bare omkring golfspillet, men
især omkring et bredt, trygt socialt
fællesskab, hvor der opbygges stærke personlige, sociale netværk.

Det er faktisk ikke formuleret klart og
tydeligt nogen steder, men svaret kunne jeg forestille mig kan findes i vores
historie. Det er jo sådan, at værdier
ikke er noget man bare beslutter sig for
at ha’ – det er noget, der er, og typisk er
opstået i vores historik, og i den måde
vi udvikler os på, og det gælder vel også
vores golfklub. Inde på vores hjemmeside kan du finde en særdeles velskrevet og veldokumenteret beskrivelse af
klubbens historie, og jeg kan anbefale
alle medlemmer med lidt interesse for
historie at læse dette. Ud fra historikken, så kan jeg se, at der er nogle værdier, som har kendetegnet klubben lige
fra oprettelsen i 1965:

Driftighed og udvikling
Det var driftige erhvervsfolk, der fik
ideen til klubben – det daværende
HERninG GOLf KLuB

Junior Chamber. Det ”entrepreneurship” og den evne til at få tingene til at
ske, der kendetegner vores kultur, var
grundlaget for klubbens etablering

Tæt samarbejde med kommunen
Faktisk er klubben den første i Danmark, som er etableret af en kommune,
hvilket vel også fortæller en hel del om,
hvordan vores kommune også dengang var kreativ, initiativrig, risikovillig og fremsynet. Den tætte relation til
kommunen har vi stadigvæk den dag
i dag.
Byens golfklub
Det var afgørende ved banens etablering, at der var tale om så bynær en
placering som mulig – og efterfølgende
er klubben jo nærmest en del af byzonen i Herning. Vores klub er helt unik
med placeringen ”inde i byen” og det
tror jeg er en væsentlig del af forklaringen på, at klubben gennem alle årene
har haft stabile medlemstal.

Anders Stampe:

”

Vores klub byder på den perfekte dosis af tradition, konkurrence og hyggelig atmosfære. Et
moderne klubhus og en fantastisk
restaurant sætter desuden scenen
for en unik golfoplevelse for såvel
gæster som medlemmer.

fokus på talentudvikling
Allerede efter 2 år havde klubben den
næststørste juniorafdeling i Danmark.
Der var også dengang en forståelse af,
at golf skal være en sport for aktive i
alle aldre, og at den investering vi foretager i de unge, er en investering for
fremtiden – også for klubben. Juniorer-
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ne er med til at holde vores klub ung
og frisk, og de første mange år udgjorde
juniorerne vores elitehold for seniorer.
Vore juniorer har lavet mange gode resultater i tiden løb.

Carsten Jensen, formand:

”

I Herning Golf Klub har vi nogle
virkeligt velfungerende klubber i klubben, hvor igennem man
lærer en masse nye mennesker at
kende. Her kan du opbygge relationer, der kan skabe værdi for dig.

Det var 4 bud på værdierne i vores klub
– men hvad er så klubånden? Hvad er
det lige, der gør klubånden så speciel
her i Herning? Er der overhovedet noget specielt ved at være en del af Herning Golfklub?
De to spørgsmål synes jeg er så svære,
at jeg er nødt til at få noget hjælp fra
nogle andre medlemmer i klubben, så
jeg har spurgt nogle af mine kolleger i
bestyrelsen til råds, og her på siden har
du deres bud!

Carsten Bach:

”

Vi er smilende og imødekommende – ikke mindst overfor
gæster, som altid føler sig velkomne.
De kan tydeligt mærke vores klubånd. Vi er stolte over vores klub, og
selvom vi indadtil er kritiske og gerne stiller spørgsmål ved tingene, så
er vi også dem, der udad til altid vil
forsvare klubben.
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sådan kommer
De bedste huse bygges på et solidt fundament. Der findes mange forskellige måder at komme i gang
med golf på, og uden at golf skal gøres til noget på højde med hjerne-kirurgi, ja så tror vi i Herning Golf
Klub, at et solidt fundament alt andet lige giver det bedste afsæt til at kunne nyde golfsporten som en
livslang idræt. Sagt på en anden måde – vi tager begynderforløbet seriøst – mest for begyndernes skyld.

I Herning Golf Klubs
begynder-arbejde tages
afsæt i 3 ting:

1.	Teknisk

at give begynderen
færdigheder, der gør, at man
har kendskab til de forskellige slag samt en platform der
gør det muligt, at videreudvikle sit golfspil. Ikke fordi vi
alle skal være professionelle,
men fordi vi tror på, at alle
synes det er sjovere, når man
hele tiden kan forbedre sig.

2.	At

give begynderen kendskab til de – indrømmet noget komplicerede regler,
fordi golf nu engang spilles
efter reglerne. Det, at man
også er sin egen dommer,
er et element, der gør golfen
til et unikt spil. Ud over reglerne er det også vigtigt, at
man kender til de etiketteregler, både de skrevne og de
uskrevne, der findes i golfen

3.

 idst men ikke mindst er
S
det særdeles vigtigt for os,
at man også gennem begynderforløbet får skabt nogle
sociale relationer i klubben,
så man dels kan hjælpe hinanden igennem forløbet,
men nok så vigtigt også får
nye golfvenner, som man kan
have glæde af resten af livet.
Selv om formålet med golfen
ofte er, at man kan spille med
familien, ja så er det også vigtigt, at man får mulighed for
at finde nye venner – det synes vi i hvert fald.

Opstartsweekenden er et
vigtigt element
Hvert begynderforløb starter med en
weekend, hvor begynderne samles
lørdag kl. 13.00-18.00 og igen kl. 10.0016.00 om søndagen. Weekenden er
vigtig, dels fordi den tager fat i basisteknik, men også fordi begynderne her
bliver rystet rigtig godt sammen. Ud
her n i n g gol f kl u b

over teknisk træning byder weekenden også på banelære: Hvad må man
som begynder?, spil og begyndermatch
– blot for at nævne lidt af indholdet.
Det er også sådan, at et begynderforløb i Herning Golf Klub indeholder 10
lektioner med klubbens pro. 2 får man
i løbet af weekenden og 2 lektioner er
individuelle, og tænkt som lektioner
begynderen kan bruge på eget initiativ
under forløbet. Tilbage er så 6 lektioner
som skal planlægges i samarbejde med
proen. Hver begynder får undervisning
i chip, pitch, sand, kølle, jernslag samt
putning. Disse lektioner foregår primært i weekenderne.

Begynderaftener
Ud over de tekniske lektioner er det således, at en begynder tilbydes træning
med begynderudvalget hver torsdag
aften fra kl. 18.00 - ca. 20.30. På disse
aftner er der fokus på elementer som
banelære, hvordan færdes vi lige på banen, regler, men også mulighed for at
øve noget af det man har lært i ugens
løb. En af disse aftener er også dedikeret til regelundervisning, hvor man,
inden en lille prøve, får en grundig gennemgang af de vigtigste regler inden
for golfen. Golfregler er lidt lige som at
tage kørekort, det er først når man begynder at køre, at man for alvor finder
ud af, hvordan de kan og skal bruges.
Vi er ikke alle ens
Et af de ofte stilede spørgsmål er: Hvor
lang tid tager et begynderforløb?
Tja, der findes ikke noget enkelt svar
på det spørgsmål – begynderudvalgets
mantra er ”at vores opgave er at få folk
til at spille golf – ikke forhindre dem i
det” – så så snart den enkelte begynder
er klar til det, afvikles de tekniske prøver, således at begynderen kan sendes
videre til mødet med den frygtindgydende ”store bane” i form af kaninmatcher. Kaninmatcher spilles gennem
sæsonen torsdag aften, og er en fantastisk måde at møde nye golfvenner
på, samt opnå den rutine der skal til,
inden man for alvor slippes løs. Som
nybegynder kommer man altid til at
spille med et rutineret medlem af klubben. I Herning Golf Klub kan du blive
ved med at spille Kaninmatcher lige så
længe du har lyst uanset handicap, og
vi har heldigvis rigtig mange, der gør
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det til en tradition at medvirke i klubbens torsdagsmatcher.

Prøvemedlemsskab
– hvad må man?
Et 3 måneders prøvemedlemskab i
Herning Golf Klub giver, ud over begynderpakken, ret til frit at bruge klubbens
træningsfaciliteter lige så meget man
lyster. Desuden giver det lov til at benytte klubbens Kortbane – ja, faktisk er
det sådan, at det eneste et prøvemedlemskab ikke giver lov til, er at spille på
klubbens 18 huls parkbane.
Er det dyrt?
Lige som det er svært at sige, hvad der
er højest – et tordenskrald eller Rundetårn – er det også svært at sige, om et
begynderforløb i Herning er dyrt. Kvalitet og pris hænger jo rigtig tit sammen – og vi mener at for de 1.200,00 kr.
et prøvemedlemskab koster, får man
rigtig meget for pengene – det billigste
tilbud er jo ikke altid det bedste i det
lange løb.
Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil
meldes ind?
Har du fået lyst at prøve kræfter med
golfsporten – eller vil du gerne vide
mere, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Herning Golf
Klub på telefon 9721 0033 – eller på
mail info@herninggolfklub.dk. Du er
også velkommen til at kontakt en af
begynderudvalgets 12 medlemmer,
hvis du ønsker at høre, hvad vi kan
tilbyde dig - du finder kontaktinfo på
klubben hjemmeside under udvalg.
Vi kan skrive stolpe op og ned om,
hvor godt vi synes vores forløb er,
men den bedste reklame får man
selvfølgelig fra dem, der faktisk har
prøvet forløbet. Derfor har vi samlet et par udtalelser fra tilfredse nye
medlemmer, som forhåbentlig kan
overbevise dig om, at Herning Golf
Klub er det helt rigtig sted at starte
sin golfkarriere. Vi vil glæde os til at
byde dig velkommen og sikre, at du
får optimal glæde ud af dit møde med
golfsporten.
Vi ses forhåbentlig
Af Michael Hanberg
årsskrift 2 0 1 2

Du iGAnG
Jytte Boel og Jens Meyer:

”

Som nybegyndere, uden
nogen som helst viden om
golf, startede vi på begynder
kursus i Herning Golfklub, startende med en opstarts weekend
13-14 august 2011.
Vi var noget spændte på om vi
nu ville blive totalt til grin o.s.v
Stor var glæden da vi erfarede,
at begynderudvalget var ”helt almindelige” og rare
mennesker, der med smittende entusiasme og stor
ihærdighed underviste os i hele weekenden.
Senere fulgte adskillige ugers grundig undervisning,
hvor vi fik en god ide om nogle af spillets finesser, de
forskellige basisregler og ikke mindst selve klubånden,
og vi sluttede forløbet med en god fornemmelse for
sporten, og en stor lyst til at lære mere og er i dag godt
bidt af golf ”bacillen” .
Stor tak til begynderudvalget for et forrygende arbejde.
Med venlig hilsen
Jytte Boel og Jens Meyer
4239 og 4240

Søren falk Lauritsen:

”

Vi var en lille gruppe venner og familie på i alt 5
personer, der i løbet af vinteren
besluttede os for, at vi burde
tage golf op som vor fremtidige
sportsgren – og derfor samlet
startede på Herning Golfklubs
begynderhold i foråret 2010.’
Det var med lidt spænding og
sommerfugle i maven vi mødte op til vor første træningsaften – men al nervøsitet blev gjort til skamme.
Det blev hele vejen igennem en super god oplevelse, og
lige fra dag ét har vi følt os velkomne i klubben. Træningen var tilrettelagt med stor professionalisme, og ikke
mindst samtidigt med et dejligt gran af humor, og det
gjorde, at alle blev bekræftet i, at golf var det rigtige valg
for os. Måden uddannelsesforløbet blev tilrettelagt på
betød, at vi stille og roligt blev ført igennem alle golfens
finesser, og efter diverse prøver og kaninmatcher var
klar til at spille selve Parkbanen efter blot et par måneders træning. Så stor tak til hele begynderudvalget og
alle de frivillige, som også hjalp til.

Bodo Richter
Denmark After four
Upon my move from Germany to Denmark in spring
2011 I faced the question what
to do in my free time. Through
friends playing golf and having
lived in Japan, I had exposure to
golf without ever getting to hold
a golf club in my hands. It was in consequence an easy
decision to give it a trial, when I learnt that HGK offers a beginners course. Looking back now after several
month, I do appreciate not only having received a solid
foundation in golf to build on, but also the opportunity
to socialize, meet with locals and getting to practice danish. - My special thanks go to all the enablers making
this unique late summer-autumn experience happen.

”

Med venlig hilsen
Søren Falk Lauritsen

HERninG GOLf KLuB
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De vilde

KAninER

Markør Elisabeth Stigel
udtaler:

”

Da jeg selv nåede så langt,
at jeg kunne få lov til at
være markør, var det en stor
glæde for mig. Jeg vil gerne give
”noget” tilbage til nye golfspillere. Selv var jeg meget glad for
alt det, jeg lærte af markørerne.
Det er også en stor fornøjelse
for mig at lære nye mennesker
at kende, og kan give noget af
den glæde videre, jeg selv har
ved spillet. Det er det hele værd.
Selv når det har regnet, og vi er
godt våde, når vi kommer ind,
og jeg får en stor tak for spil og
tak for turen – ja så har jeg haft
en god aften på golfbanen. Derfor bruger jeg gerne min torsdag aften som markør.

indlæg fra en ”gammel”
kanin, Anny Risager:

”

Jeg fik mit DGU kort i for-

året 2010, og har siden
fulgt alle de kaninmatcher, som
jeg har haft mulighed for. Kaninmatcher er en ideel match
at deltage i for mig, der ikke har
fysik til mere end 9 huller. Samtidig er de lærerige længe efter
at golfkortet er erhvervet, bl.a.
fordi man kan spørge markøren
om golfreglerne, såfremt der
opstår tvivlsituationer under
spillet.
Matcherne har for mig haft stor
social betydning. Før, under og
efter matcherne hygger vi os
med hinanden. Efter matchen,
mens aftenens score gøres op,
hygger alle sig i Golfcaféen.
Det allerbedste ved kaninmatcherne er, udover at man lærer mange dejlige mennesker
at kende, den gode og positive
stemning, man altid kan regne
med, uanset evner som golfspiller. Det sociale samvær er nemlig en stor del af at være med i
en klub. Afslutningsmatchen
og den efterfølgende fest er et
kapitel for sig. Festlig stemning
og godt humør over hele linjen.
Alle er denne dag vindere. Der
plejer nemlig at være præmie
til alle.

HERninG GOLf KLuB

i kaninudvalget glæder vi os meget til at modtage
dig i 2012, og du er lige velkommen, om du er
”ny” eller ”gammel” kanin.
Sammen med vores dygtige markører,
glæder vi os til at introducere dig for
golfspillet - overholde regler - føre korrekt scorekort – lære dig god golfetikette - lære andre medlemmer af klubben
at kende - simpelthen at give dig den
rette indgang til golfspillet og få dig til
at føle dig godt tilpas i klubben.
Når du har bestået diverse prøver i begynderudvalget, bliver du overført til
kaninudvalget. Så er du KAnin. For at
få DGU kortet, skal du spille mindst 3
matcher á 9 huller, hvor du på alle runder skal lave minimum 10 point. Ellers
skal du gå 5 runder. Som ”ny” kanin vil
du altid have en markør med på banen.
Husk at du kan spille med i vores kaninmatcher lige så længe, du har lyst. Det er
en fantastisk måde at møde andre spillere på, og evt. træffe aftaler om at spille
sammen.
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Matchdage: Torsdag kl. 18.00 i april,
maj, juni, juli og august.
i september kl. 17.00.
Der spilles i 3 rækker: A: hcp 0-36, B:
hcp 37-47, C: hcp 48-54.
Der er præmier i hver række og prisen
for at deltage er 30 kr.
Bemærk som noget nyt, så spiller vi i
hele juli måned. Kaninafslutningen i år
bliver den 29. september.
Vores vision er at være en af Danmarks
bedste klubber for kaniner. Men uden
hjælp af markører kan det slet ikke
lade sig gøre. Vi har mange markører,
men vil mægtig gerne have endnu flere. Vi er utrolig glade for de markører,
der trofast - torsdag efter torsdag - møder op.

ÅRSSKRIFT 2012

KLuBBER
i klubben

TiRSDAGSDAMER
Vi er en dameklub med stolte traditioner, som går mange år tilbage. Vi har
faktisk eksisteret i mere end 30 år. Og
med skiftende komiteer, som alle har
ydet og stadig yder en stor indsats. Ikke
kun i vores dameklub, men for hele
golfklubben. Vi har alle vore spidskompetancer, forskellige færdigheder at
byde ind med, og med dem supplerer vi
hinanden og udgør godt team. Det giver en god ånd og atmosfære i klubben.
Så trods vi er en ”gammel” dameklub,
følger vi med trenden i tiden, dvs. der
er plads til forandring og fornyelse. Og
ikke at forglemme: forøgelse. I skrivende stund er vi 90 medlemmer. Det er
glædeligt at se, at der hvert år kommer
nye medlemmer til. Hvorfor gør der så
det? Fordi vi er en hyggelig, rummelig
klub med plads til høje og lave (handicapper at forstås) og med en bred
vifte af gode tilbud til vore medlemmer. Gennemsnitsalderen er ca. 51 år.
Så ”foryngelse” er et oplagt emne til
denne sæson.
Tirsdagsdamekomiten
udarbejder
hvert år et – synes vi selv – spændende program for den kommende golfsæson. Det er blevet en tradition at vi
starter sæsonen med en regelaften. Det
kan vi vist alle ikke få for meget af! Så
her plejer der at være stor tilslutning.
Denne aften bliver så tilsat et nyt krydderi fra sæson til sæson. I år bliver det
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instruktion i vores hjertestarter. Sidste år var det coaching/cross management sammen med vores pro Jesper
Kjeldsen. Vi spiller alle tirsdage i sæsonen, som løber fra april til oktober.
Vi har en årlig udflugt, hvor vi ”brænder” en ny bane af hvert år. I år går turen til Hammel. Som fast tradition har
vi hvert år i august en ”Herning/Ikast
byturnering”, hvor vi skiftes til at være
værtinder. I år er det hos os. Vi deltager
selvfølgelig også i Pink Cup, der er en
landsturnering til fordel for brystkræft.
Og så har vi en ”Venindeturnering”,
hvor vi hver især inviterer vores bedste, sejeste og dygtigste veninde med,
uanset hvilken klub hun er medlem af.
Vi kårer den spiller/de spillere, som
har ”Årets bedste scorekort” (bedst opnåede score på hvert hul), ”Årets bedste scorerunde” (Order of Merit), ”Årets
Trofast” (deltaget i flest turnering),
samt flest birdies i løbet af sæsonen
Tjek vores hjemmeside www.herninggolfklub.dk og så klik på klubber. Her
finder du vores visioner, generelle informationer, turneringsprogram etc.

Hvorfor taler jeg så varmt
for vores dameklub?
Det er bestemt ikke kun fordi jeg nu
er” forkvinde”, som jeg synes det bør
hedde i en Tirsdagsdameklub.
Nej, jeg blev vildt begejstret lige fra dag
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ET. En veninde ringede og sagde, at
nu var tiden inde. ”Tirsdagsdame” Var
jeg det? Det måtte jeg lige tænke over.
Men der åbnede sig en helt ny verden
for mig. Jeg blev afhængig. Hver onsdag morgen tænkte jeg, ”der er godt
nok længe til næste tirsdag eftermiddag”. En lang uge, hvor jeg savnende
de skønne kvinder jeg spillede med,
og alle dem jeg efterhånden kom til at
kende. I dag nære veninder og gode bekendte. Vi følger med i hinandens liv –
på golfbanen og på hjemmefronten. Jeg
har fået et helt nyt netværk. Som jeg
ikke vil eller kan undvære. Og det tror
jeg ikke, at jeg er alene om�
Hermed ønsker jeg alle Tirsdagsdamerne i Herning Golfklub samt alle
Dameklubber i det ganske land en super dejlig spændende udfordrende og
god golfsæson 2012. Og slå nu bare lidt
friskt til den!!

Af Susanne
Nellemann
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SEniORDAMER
Seniordamer er
en åben klub i
Herning
Golfklub, der har
spilledag
torsdag. De medlemmer af Herning
Golfklub, der er
fyldt 50 år, kan
tilmelde sig. For
Af Sonja Jensen
nye medlemmer
er kravet, at HCP højest må være 36.
Der har i de senere år været en stor
interesse for at deltage i arrangementerne i klubben, og der er i øjeblikket 80
medlemmer. Vi ser gerne, at medlemstallet bliver endnu højere. Vi vil gerne
byde nye medlemmer velkommen og
være med til at delagtiggøre dem i seniordameklubbens aktiviteter.
Der er aftalt et samarbejde med herreklubben, og der bliver afholdt 6 fællesturneringer herunder en fællesudflugt.
Aktivitetsplanen for 2012 kan findes
på vores hjemmeside, hvor man også
kan finde praktiske oplysninger om
golfspillet i seniordameklubben. Disse
oplysninger kan ligeledes findes på opslagstavlen i omklædningsrummet.
Hos seniordamerne bliver der lagt megen vægt på golfspillet, men også det
sociale samvær har en stor plads. Efter

i klubben

torsdagsturneringen spiser de fleste et
stykke mad sammen i restauranten før
præmieuddelingen. I forbindelse hermed går snakken livligt på kryds og
tværs. Det er et rart islæt til golfspillet, at vi kommer til at lære hinanden
bedre at kende.

Seniordamernes visioner for
arbejdet i klubben er:
at tilrettelægge en varieret turneringsplan, så flest mulige af vores medlemmer får lyst til at deltage • at medlemstallet forøges • at flest mulige af vores
medlemmer deltager i fællestræningen
tilrettelagt af proen • at der arrangeres
en tur til en anden bane • at kommunikationen til medlemmerne udbygges
gennem E-mail og jævnlig opdatering
af hjemmesiden • at tilbyde gennemgang af reglerne for golfspillet.
Der er valgt et udvalg til at varetage
det praktiske omkring afviklingen af
arrangementerne i klubben. Vi spiller
hver torsdag med gunstart. Der spilles
efter forskellige spilleformer. Der spilles i tre lige store rækker. Der reguleres handicap. Vi har fået en aftale med
nogle sponsorer, så der kan uddeles
præmier efter hver turnering.
Tilmelding til vore turneringer sker
på golfbox til de enkelte turneringer

inden tilmeldingsfristens udløb, som
normalt er tirsdage kl. 12.00. Scorekort
skal afhentes senest en halv time før
turneringsstart.
Starttidspunktet på turneringerne i
sommersæsonen: april og september
kl. 9.00. Maj, juni, juli og august kl. 8.30
Der opkræves et kontingent på 50.00
kr. for at være medlem af klubben for
seniordamer. Der betales 20.00 kr. i
turneringsfee ved de almindelige torsdagsturneringer.

SEniORHERRER
Hvem er vi?
Seniorherrer er en klub for alle mandlige medlemmer af Herning Golf Klub,
der i 2012 fylder 55 år eller er ældre.
Nye medlemmer er meget velkomne
og skal have et HCP på max. 36,0. Vi er
p.t. 140 aktive medlemmer.

Spilletider:
Torsdage med gunstart. Kl. 10:00 i vinterperioden: fra 1. oktober – 1. april. Kl.
09:00 i april og september
Kl. 08:30 i maj, juni, juli og august.
Scorekort skal være afhentet senest ½
time før gunstart.

Vi spiller hver torsdag (hele året) med
gunstart, 18 huller, men der er også
mulighed for at spille 9 huller.
Tilmelding til vore turneringer sker på
golfbox og tilmeldingsfristen er normalt tirsdage kl. 12:00.
Der spilles i alt 50 turneringer, som alle
er langt ind på golfbox samt på klubbens hjemmeside

Vestjysk Old Boys:
Turneringen/samarbejdet startede i
1975 og deltagerne er: Dejbjerg Golf
Klub, Holstebro Golf Klub, Lemvig Golf
Klub, Nordvestjysk Golf Klub, Viborg
Golf Klub og Herning Golf Klub
Der spilles hvert år 6 turneringer, og
hver ”gæsteklub” må stille med 20 spillere. Det er rigtig hyggeligt og socialt at
deltage i denne turnering, hvorfor der
også altid er stor tilslutning.

øvrige aktiviteter i 2012:
Fællestræning (proen). 9. august skal vi
sammen med seniordamer til Søhøjlandets Golf Klub. 23. – 30. marts forårstur til Costa del Sol med 36 spillere
og i alt 41 deltagere. 3.-5. september
”herretur” til Gut Apeldör med max. 24
spillere. 23. februar: Regeldag med Lars
Klode. Vi spiller 7 turneringer sammen
med seniordamer. Vi deltager i Vestjysk
Old Boys (6 turneringer).
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Sommerturnering:
Sommerturneringen afvikles over 9
turneringer og sponsorer er Vestjysk
Bank og Bravo Tours. Samtlige præmietagere i de 3 rækker får ud over præmien en bold fra en af vore sponsorer,
og kommer på præmielisten. Man kan
i løbet af sommeren få flere bolde i ekstrapræmie og derved få sit navn på li-
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sten flere gange. Alle der har deltaget i
6 af de 9 turneringer i sommerturneringen, får også sit navn på præmielisten,
uanset om vedkommende har vundet
eller ej. Ved afslutningsturneringen/
generalforsamlingen, trækkes der lod
blandt navnene på listen og 1. præmien er et gavekort på kr. 5.000,- til Bravo
Tours. I 2011 var der 186 navne på listen
og 1. præmien blev vundet af Erik W. Dinesen.

Vinterturnering:
I indeværende sæson afvikles vinterturneringen over 15 turneringer. Den
startede 8. december 2011 og slutter 22.
marts 2012.

Af Roald Petersen
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Solsikken er en plante, som
kan blive op til tre meter
høj. Den er farvestrålende
og vender sin krone efter
solen. Solsikken er ikke
én blomst, som mange
tror, men mange hundrede.
Hver af “felterne” inde i
midten af blomsten er en
blomst, og hver af de gule
“kronblade” er en blomst,
der blot ligner et kronblad fra en normal blomst.
Blomsterne konkurrerer
indbyrdes om at få lokket
bestøverne hen til sig.

SOLSiKKER
Vores Solsikke Cup er en pendant til
herrernes Rødder Cup. En klub, som så
dagens lys i 1997, og hvor mænd kunne
mødes otte gange årligt til et spil golf
på et rimeligt niveau, og hvor der skulle
dystes mellem golfspillere fra land og
fra by - alt i alt et godt koncept kraftigt
inspireret at Ryder Cup.
Nu var vi så nogle kvinder i Herning
Golfklub, som i rigtig mange år havde
været vidne til alt det sjove og sportslige, vore mænd havde ved disse sammenkomster. Derfor udsprang der et
ønske fra flere kvindelige golfspillere
om at starte noget tilsvarende. Det har
vi så gjort - og i al beskedenhed med en
vis succes.
Fra begyndelsen sporede vi stor interesse for projektet, og vi fik hurtigt
samlet 24 interesserede med et banehandicap ikke meget højere end 30
fra henholdsvis land og by, og første
match tog sin start i april måned 2010.
Der dystes kort fortalt om placeringer og ranglistepoint ved hver enkelt
match spillet i en periode over to år,
som slutteligt munder ud i en finale,
hvor de bedst placerede spillere fra
land og by dyster om pokal og hæder
på hele holdets vegne. (Vil man vide
mere om detaljer og regler står alt beskrevet på Herning Golfklubs hjemmeside under klubber - Solsikke Cup).

“forskyde” vores, så med start i 2010
måtte vi altså allerede den første sæson også spille vores finale.
Vi har kunnet konstatere stort fremmøde ved alle Solsikke matcher. Der
er blevet dystet på banen, og efterfølgende hygget i klubhuset på kryds og
tværs af bygrænser til præmieoverrækkelserne. Vi er stolte af den store
sportsånd, som bliver udvist både fra
tabere og vindere, og af den i øvrigt
gode stemning der hersker alle vi kvinder imellem - lad det fortsætte.
I skrivende stund står det endnu uklart,
hvor mange ledige pladser holdene har
at udbyde, men dette afgøres endeligt
inden vores første match søndag den
29. april. Her kan interesserede tilmelde sig via Golfbox og forsøge at spille
sig til en plads på et af holdene, afhængig af hvor man har bopæl.

Af Nini Skovgaard

For ikke at kollidere med herrernes finale, som spilles i ulige år, valgte vi at
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OnSDAGSHERRER
Onsdagsherrerne er ”en klub i klubben”, som har til formål at arrangere
og afvikle onsdagsmatcher i sæsonens
løb samt fremme det sociale samvær i
forbindelse hermed. Der afholdes onsdagsmatcher alle onsdage i april, maj,
juni, juli, august & september, hvor alle
mandlige medlemmer over 18 år er
meget velkomne til at deltage.
De første tre onsdage er der starttid
fra kl. 13.00. Den sidste onsdag i hver
måned, dog ikke i juli, afholder vi månedsafslutning med gunstart, fællesspisning og hyggeligt samvær. Starttid
kl. 15.00 eller 16.00 afhængig af årstid.
Vi spiller hver onsdag om attraktive
præmier. Der er samtidig mulighed

for optjening af point til den løbende
årsmatch, hvor der kan vindes rejsegavekort, bolde, vin, golfudstyr og meget
andet, takket være det gode samarbejde med vore sponsorer: Bravo Golf,
Designa og Sydbank.
Alle er meget velkomne til at deltage i
onsdagsherre-klubben, og du kan deltage uanset handicap. Er dit handicap
højere end 36, får du tildelt det antal
slag som handicap 36 giver.
Tilmelding sker via Golfbox. Bliver
man, efter booking af starttid, forhindret i fremmøde, har man pligt til hurtigst muligt at slette sig igen. Hermed
kan en anden få glæde af starttiden.

i klubben

Husk også at bekræfte din starttid på
de opstillede touchscreens i klubhuset
senest 10 min før tee-out.
Hvis du vil vide
mere om eksempelvis matchkonditioner og
vedtægter m.m.,
så læs nærmere
på klubbens
hjemmeside.
Med venlig hilsen
Onsdagskomitéen

Jens-Ole Bondrup

RøDDER
Turneringsprogrammet for 2012 foreligger og du kan se herunder hvordan
der spilles.
Betingelserne for den enkelte turnering finder du på vor hjemmeside, hvor
du også kan se om du er spilleberettiget på touren. Er du gæst og gerne vil
spille med i en eller flere turneringer,
kan dette lade sig gøre, hvis du bliver
tilmeldt af en tourspiller.
Tilmeldingsfristen er torsdagen før
turneringen løber af stabelen en lørdag
eller en søndag, men tilmeld dig hellere i god tid, da der ikke kan garanteres
plads til flere end 40 deltagere pr. turnering. Fristen er om fredagen til Ho-
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liday Invitational, som traditionen tro
løber af stablen om onsdagen.
Resultatet for den enkelte turnering
kan du også se på klubbens hjemmeside under turneringen, mens ranglisten
som den udvikler sig, kan ses ved at
klikke på banenavnet for den enkelte
turnering.

Turneringsprogram 2012:
29.04 Rôhdder Opening, Herning
12.05 The Kratluskers, Brande
09.06 Manfred F. Q. Cup, Herning
24.06 Hook and slice Open, Herning
07.07 Midsummer Masters, Herning
25.07 Holiday Invitational , Søndervig
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04.08 Augusta Duffers, Herning
01.09 Players Championship, Herning
May your putts be with you!

Af Niels Skovgaard
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BRiDGEKLuBBEn
EAGLE
Af Anker Jensen
Klubben er delt i en mandagsklub og en
onsdagsklub og samler interesserede
bridgespillere til en løbende turnering
i vinterhalvåret. Medlemskab af begge
klubber er muligt. Der spilles alle mandage og onsdage bortset fra ugerne 42
og 7. Den sidste spilleaften i december
arrangeres juleafslutning med spisning og tilsvarende sidste spilleaften
i marts sæsonafslutning med middag.
Udover disse arrangementer afholdes
generalforsamling med efterfølgende
turnering en af de sidste tirsdage i
marts. Endelig arrangeres en kombineret bridge/golfturnering i løbet af
golfsæsonen. Der er til hver spilleaften
præmier (p.t. vin) på spil.
Klubben ledes af en generalforsamlings
valgt bestyrelse, som p.t. udgøres af:
P.V. Jensen .................................97210109
Lilian Hovmand .......................30235320
Villy Christensen .....................97120505
Kim Bohart ...............................97116905
Anker Jensen (formand)..........97116372
Medlemstallet er i indeværende sæson
55, fordelt med 28 mandag og 28 onsdag.
(1 person er medlem i begge klubber).
Mange oplysninger kan findes på vores
hjemmeside under www.herninggolfklub.dk/klubber.
Vi har en meget hyggelig bridgeklub,
og vil gerne invitere alle medlemmer af
Herning Golfklub til at være med i næste sæson. I kan melde jer straks eller
senere. Deadline er 15. august.
Nogle vil måske være tilbageholdende,
fordi der i en bridgeklub er mødepligt,
men dels har vi en substitutliste, dels
kan vi trække på hinanden i de to klubber, hvis vi har forfald. Vi kan desværre
ikke p.t. tilbyde undervisning, men
hjælper gerne uøvede i gang med anvisning til øveprogrammer og henvisninger. I kan trygt kontakte et medlem
af bestyrelsen, som vil være parat til at
besvare jeres spørgsmål.
For yderligere at give et indtryk af klubben kan I nedenfor læse et afsnit fra
hjemmesiden:
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Bridgeklubben Eagle er en
selvstændig klub i Herning
Golfklub, som bortset fra
et enkelt arrangement i
golfsæsonen kun har aktiviteter i perioden 1. oktober
til 31. marts. Vi har egne
vedtægter og selvstændig
økonomi. Medlemskab er
betinget af medlemskab af
Herning Golfklub.

i klubben

Medlemskab og turneringskonditioner for
2011-2012
Ved indmeldelse i bridgeklubben Eagle forudsættes
enten passivt eller aktivt
medlemskab af Herning
Golf Klub. Ved indmeldelse i
Eagle betales et indskud på
kr. 200,Kontingentet er fastsat til
kr. 600,- for medlemmer,
der har Eagle som primærklub. Heraf afregnes kr.
295,- til DBF. For medlemmer, der har anden DBF
klub som primærklub opkræves kr. 370,-, hvoraf kr.
65,- afregnes til DBF.
Medlemmer der spiller
både mandag og onsdag
betaler for anden spilleaften kr. 305,-.
Klubmesterskab
Kun points opnået ved deltagelse i rød
række i mandagsklubben henholdsvis
onsdagsklubben tæller til klubmesterskabet. Der kåres klubmestre i begge
klubber. De opnåede points fra alle 3
sektioner i rød række lægges sammen
og det par, der sammenlagt har opnået
flest points er klubmestre. Det kræves
at makkerparret har spillet sammen i
4⁄6 eller 5⁄7 gange i de enkelte sektioner samt mindst ½-delen af alle aftener.
Op- og nedrykning
Der spilles såvel mandag som onsdag
i 2 rækker. Efter hver sektion rokeres
på følgende måde:
Rød række: De 2 lavest placerede rykker ned i blå række.
Blå række: De 2 bedst placerede rykker
op i rød række.
Oprykning kan kun finde sted, såfremt man i den enkelte sektion spiller
mindst 4⁄6 eller 5⁄7 gange med sin faste
makker. I tilfælde af pointlighed rykker det par op, som var bedst placeret
næstsidste spilleaften, og det par ned,
som var dårligst placeret næstsidste
spilleaften.
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Indgår en substitut i 1. halvdel af turneringen (10 runder) fast makkerskab,
overtager denne de fulde rettigheder
og pligter, som den substituerede havde - herunder også det tidligere makkerpars points.
Bestyrelsen kan i visse tilfælde omgøre
ovenstående substitutregel. Substituering har ingen indflydelse på eventuel
nedrykning.

Makkerskift
Såfremt et par ikke længere ønsker at
spille sammen - og der ikke er plads
til at begge kan få en ny makker med har spilleren med længst medlemskab
fortrinsret. Ved lighed: Lodtrækning.
Ved makkerskift bevares rækkestatus.
Substituering
Ved anvendelse af:
1 substitut: Et par der lader sig substituere med 1 substitut tildeles de points parret tilspiller sig den pågældende aften.
Substitutpar: Substitutparrets score
sættes = det substituerede pars gennemsnitsscore af de foregående runder - dog max. middel.
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VINSPECIALISTEN HERNING
Merkurvej 84 • 7400 Herning
Telefon 75 12 18 55
herning@vinspecialisten.dk
www.vinspecialisten.dk

www.jbs.dk

turneringsprogram 2012
DATO

START/SLUT

Lør. 14. april

13.00 -18.00 G

ÅC

Handelsbanken Åbningsturnering – Stableford,
Spisning og fest

BB/EB

Lør. 21. april

10.00 -15.00 G

I

HGK Udvalgsturnering for udvalgsmedlemmer

JM

Lør. 28. april

08.00 -11.15

U

DGU Danmarksturnering 1. runde

Søn. 6. maj

08.00 -12.00

ÅJ13C

Man. 28. maj

08.00 -17.30

UJ

Bravo Tours/Back Tee Young Masters Ranglisteturnering

Lør. 2. juni

08.00 -11.15

U

DGU Danmarksturnering 3. runde

Tirs. 5. juni

13.00 -18.00 G

ÅC

Huset EMMA Dameturnering – Slagspil/Stableford

BB

Tirs. 5. juni

13.00 -18.00 G

ÅC

Mr. Dohm Herreturnering – Slagspil/Stableford

EB

Søn. 10. juni

07.30 -17.00

Å

JAI 5-15 Subelite (min. alder 25) – Fourball/Slagspil

JM

Fre. 15. juni

14.00 -19.00 G

M

JBS Herreturnering – Hold/Stableford – Spisning

BC

Lør. 23. juni

13.00 -18.00 G

ÅC

Carlsberg Sommer Open – Hold/Stableford – Spisning

JS/ES

Søn. 1.juli

09.00 -14.00 G

ÅJC

Pro Shop/Golf Café Turnering – Hallington – spisning

HOC/MNC

08.00 -11.15

U

DGU Danmarksturnering 6. runde

Lør. 11. aug.

IJ

DGU Sportsjournalisternes Juniorholdturn. Landsfinale

Søn. 12. aug.

IJ

DGU Sportsjournalisternes Juniorholdturn. Landsfinale

Søn. 5. aug.

SPONSOR/TURNERING

ANSVAR

Kaufmann Maj Tour - Stableford/slagspil

SSB
CJ

Fre. 17. aug.

10.00 -15.00 G

I

HGK Sponsorturnering – Stableford – Spisning

Lør. 18. aug.

08.00 -10.00

IJ

Distrikt 2 Kredsturnering

Søn. 19. aug.

09.00 -14.00 G

ÅJ13C

Lør. 25. aug.

07.00 - 17.00

M

HGK Klubmesterskaber

HOC

Søn. 26. aug.

08.00 - 16.00

M

HGK Klubmesterskaber

HOC

Lør. 8. sept.

08.00 -13.00

ÅJ13

Witt Lyngturnering – Stableford/Slagspil – Kvalifikation

SSB

Søn. 9. sept.

08.00 -10.30

ÅJ13

Witt Lyngturnering – Stableford/Slagspil – Finale

SSB

Søn. 23. sept.

10.00 -15.00 G

Å

C.C. Contractor Ægteparturnering – Foursome – Spisning

BC

Lør. 29. sept.

13.00 -18.00 G

U

HGK Kaninafslutning – Greensome

Søn. 7. okt.

10.00 -15.00 G

ÅJ

Jyske Bank Generationsturnering – Fourball

Søn. 4. nov.

11.00-13.00 G

MJ13

JM

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Frank Greensommer – Mixed Greensome – Spisning

Super SPAR Andeturnering – 9 huller – Spisning

JS

BB/EB
BC

De her viste tidspunkter er for 1. start – banen er lukket ½ time før start ved løbende start. Med hensyn til banelukninger og forventede sluttider henvises til HGK´s hjemmeside. Turneringskontor: 97 21 00 33 - 5. Bemandet én time før første start.
Å Åben for udenbys spillere
J Åben for juniorer

her n i n g gol f kl u b

U Kun for udvalgte
J13 Åben for juniorer over 13 år

I Kun for inviterede
C Carlsberg shot of the year
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M Kun for medlemmer af HGK
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Carlsberg – Shot of the day
Kom nærmest hullet på hul 12. I 2012 kan du i de 7
markerede turneringer (”C”) forsøge at komme nærmest 12 hul. I disse turneringer erstattes den normale nærmest hullet konkurrence på 12. hul med Shot of the day og vinderne deltager også i den
gennemgående konkurrence Shot of the year. Læs mere på hjemmesiden.

åbningsturnering
Sæsonen starter med et brag af en turnering. Der spilles Stableford i 3 rækker – og herudover en knæ-rystende
”rød bold” som indbygget holdturnering. Husk at den røde bold skal med
ind, for at turneringen kan vindes. Der
vil være fællesspisning, musik og dans
efter turneringen.
udvalgsturnering
Turneringen, hvor udvalgsmedlemmer
og partnere mødes til en hyggelig dag
med golf og spisning, inden en forhåbentlig lang sæson i udvalgene begynder.
Maj Tour
Et af årets mest sportslige og attraktive
turneringer. Der spilles slagspil i Arækken og Stableford i B- og C-rækken.
Der er løbende start fra 1. tee og i år –
som noget nyt - med præmieoverrækkelse efter afslutning af hver række.
Dog skal man, for at vinde ’nærmest
flaget præmie’ være til stede ved sidste
præmieoverrækkelse.
dameturnering/
herreturnering
Igen i år vil damerne og herrerne deles
om banen på grundlovsdag, inden vi
mødes til præmieoverrækkelse og hyggeligt samvær. Der er tale om 2 selvstændige turneringer, som i år spilles
som Stableford i alle rækker. Der bliver
fuldt hus på banen på denne tirsdag i
juni.
5-15
Er du en mand over 25 år med et handicapindeks på 5,0 til 15,0 og vil du gerne
spille lidt seriøst golf? Så er denne turnering lige noget for dig. Der spilles over
36 huller, som en tre-i-én turnering for
2-bolde, hvor der spilles fourball om
formiddagen og singler om eftermiddagen. De to deltagere, der sammenlagt har de laveste 3 runder er JAI 5 – 15
mestre. Men der kåres også vindere for
bedste fourball og bedste single.
herreturnering
Årets store herreturnering. Der vil igen
i år være tale om stor søgning til turneringen, da den er garant for mandehørm, god mad, øl, kåring af årets
Meyer-mester. Det er da heller ikke
HERninG GOLf KLuB

umuligt, at der vil være en spontan putteturnering i løbet af aftenen på puttegreenen. Vi mødes kl. 13 til den traditionelle præsentration af spillerne.

Sommer Open
Turneringen har traditionelt været
klubbens hyggeturnering, hvilket den
gerne skulle fortsætte med at være.
Derfor genindføres snoreturneringen som turneringsform. Der plejer at
være højt humør på banen. Der er fælles spisning og hyggeligt samvær efter
turneringen.
PROSHOP/
GOLf CAfÉ CHAMPiOnSHiP
Den sidste turnering inden sommerferien er samtidig en af de mest hyggelige i årets løb. Vi spiller igen i år Hallington, der i praksis er slagspil, hvor
man kan sample bolden op inden det
bliver rigtigt træls.
Sponsorturnering
Klubbens tak til vores trofaste sponsorer. Der spilles holdturnering med ”3
bedste scores”, hvor sponsor har mulighed for at vinde sammen med sine
gæster. Det vil være et indlæg fra klubbens formand.

skabet med 18 hullers foursome. Hvis
det går helt galt, så står Steen klar med
god mad og drikke efter runden, så
skårene kan klinkes.

Generationsturnering:
Her har familien mulighed for at vise
deres evne til samarbejde. Ta’ børnene
eller børnebørnene med ud til 18 hullers
fourball Stableford. Der findes også en
”uægte” række, hvor der blot skal være
min. 20 års (tidligere 25 års) forskel på
de 2 deltagere. Som noget nyt kan man
i år spille med sine ”bonusbørn/-børnebørn” i den ”ægte” række.
Andeturnering
Årets sidste turnering, hvor vi spiller 9
hullers Stableford til sommer/vintergreens afhængig af vejret. Når vi kommer godt forfrosne ind, står Steen klar
med god, kraftig suppe at varme sig på.
nærmest hullet sponsor 2012:
Golf Caféen

Birdiepræmie nyt!!!
I år vil der – i de fleste turneringer - være en flaske vin til
birdies lavet på 7. hul. Husk at
tegne en cirkel om scoren, hvis
du har lavet birdie på hullet. Det
fremgår af turneringsbestemmelserne om der er birdiepræmie i den enkelte turnering.
Golfcafeen er sponsor.

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

frank Greensommer
Som navet antyder spilles der Greensome i dette – sædvanligvis – store
tilløbsstykke. Der er en del indlagte
konkurrencer, bl.a. længste ”drive” i
2-slaget på 5. hul. Der er nærmest garanti for en hyggelig dag.
Klubmesterskab
Hvor klubbens bedste golfspillere skal
findes – både den total laveste score
samt rækkemestre i de enkelte aldersgrupper. Der spilles fra slagsspil fra
scratch med cut mellem lørdag og søndag.
Lyng Tour
Spilles over 2 dage med løbende start.
A-rækken spiller slagspil. For alle er der
cut efter 1. runde. Lyder det som noget
for dig? Jamen så er det bare at tilmelde
sig til denne hæderkronede turnering.
ægteskabsturnering
Hvis du tør, så “slæb” manden/konen
med til denne turnering og test ægte-
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medlemskaber

og kontingenter

Herning Golf Klub har godt 1.400 medlemmer, heraf ca. 1.200 aktive medlemmer fordelt på en række forskellige
medlemskategorier.
Langt de fleste er senior fuldtidsmedlemmer, som giver ubegrænsede rettigheder til brug af alle klubbens faciliteter. Senior hverdagsmedlemmer har
næsten de samme rettigheder, men
kan ikke gøre brug af klubbens faciliteter weekend og helligdage, ligesom
vores nye senior 9 hullersmedlemmer
må vælge, om det er for-ni eller bag-ni,
der skal spilles. For at give vores ældre
medlemmer, der igennem en årrække
har været medlem af Herning Golf
Klub, en mulighed for at fortsætte deres ”golfkarriere”, har vi indført et senior 80+ medlemskab, hvor disse medlemmer har ubegrænsede rettigheder
som vore senior fuldtidsmedlemmer,
men til en reduceret pris.
Vi valgte fra 1. januar 2011 at indføre
en ny medlemskategori - Fleks medlem, som afløste det Green Pas medlemskab, vi havde i 2010.
Fleks medlemskabet er et tilbud om
at blive medlem i Herning Golf Klub
på attraktive vilkår, men også med en
række begrænsninger i forhold til et
fuldtids medlemskab.
De 3 første runder er gratis, men derefter betales der fuld greenfee ved spil på
Parkbanen, men naturligvis har man
fuld ret til at anvende alle træningsfaciliteter og Kortbanen, ligesom medlemskabet giver spilleret til baner i alle

her n i n g gol f kl u b

Senior fuldtidsmedlemskab........................................................ 5.250,Senior hverdagsmedlemskab...................................................... 4.100,Senior 9 huller medlemskab ...................................................... 2.650,Senior 80+ medlemskab ............................................................. 2.650,Junior medlemskab (-18) ............................................................ 1.750,Ungsenior medlemskab (19-25) ................................................. 2.650,Studie medlemskab (-30) . .......................................................... 2.650,Firma medlemskab ..................................................................... 6.700,Fleks medlemskab . ..................................................................... 1.900,Kortbane medlemskab . .............................................................. 1.000,Passivt medlemskab . ..................................................................... 600,Micro medlemskab ......................................................................... 500,*1
*3
*8

(1,3,8)
(1,3,8)
(1,3,8)
(1,3,8)
(8)
(3,8)
(3,8)
(1,3,8)
(8)

Betaler indmeldelsesgebyr kr. 3.500 eller 4 x 1.000
Modtager 3 træningskuponer kr. 0
Betaler boldabonnement kr. 150

andre golfklubber. Har man ofte greenfee gæster med i forretningsøjemed
kan man vælge et firma medlemskab,
som giver ret til at tage en gæst med på
Parkbanen lige så ofte, man har behov
for. Firmamedlemmet har samme rettigheder som senior fuldtidsmedlemmer.
Ungsenior medlemskabet giver mulighed for et medlemskab med fulde rettigheder indtil man fylder 26 år, men
til et reduceret kontingent. Indtil man
fylder 19 år, er man junior medlem og
kan deltage i den ugentlige træning
og de aktiviteter, der organiseres af
juniorafdelingen. Er man op til 8 år og
endnu ikke klar til at modtage organiseret juniortræning, er et micro med-
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lemskab en mulighed, da vi her arbejder med forældreorganiseret træning.
De fleste medlemskategorier betaler
et boldabonnement, som giver ret til
frit brug af træningsbolde på driving
range, hvor vi har ca. 10.000 nyere og
nyvaskede træningsbolde til rådighed
– altså ingen poletter og halvfyldte
boldkurve.
De fleste medlemskategorier får også
udleveret 3 træningskuponer til individuelle lektioner med vores PGA træner.
Alle medlemskategorier (undtagen micro, junior, ungsenior og fleks) betaler,
sammen med kontingent, et indmeldelsesgebyr ved indmeldelse i Herning
Golf Klub. Man kan vælge at betale beløbet samlet eller fordele det over 4 år.

årsskrift 2 0 1 2

mano ser a

54.504,-

dansk design
til lave priser
Hos Kvik skaber vi moderne køkkener med
rødder i den berømte danske designtradition.
Vores innovative tanker har inspireret mange
kunder verden over – og konkurrenter.
www.kvik.com

Find din nærmeste kvik-butik på kvik.dk
*) Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning.
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For os er indlevelse og engagement nemlig selve kernen i at være en ægte lokalbank.

Jørgen Yde Hansen
Kontakt os og hør nærmere. Velkommen i
afdelingsdirektør
vestjyskBANK.
Tlf 96 63 25 07
Kontakt os og hør nærmere. Velkommen
jyh@vestjyskbank.dk

Kontakt os og hør nærmere. Velkommen i vestjyskBANK.
Jørgen Yde Hansen
afdelingsdirektør
Tlf 96 63 25 07
jyh@vestjyskbank.dk 10-12
Hedelandsvej

vestjyskbank.dk/herning

7400 Herning
Tlf. 97 22 16 00
Fax 97 22 53 54

vestjyskbank.dk/herning

vestjyskbank.dk/herning

www.rosl

ev.dk

vestjyskbank.dk/herning
vestjyskbank.dk/herning

i vestjyskBANK.

Jørgen Yde Hansen
afdelingsdirektør
Jørgen Yde Hansen
Tlfafdelingsdirektør
96 63 25 07
jyh@vestjyskbank.dk
Tlf 96 63 25 07
jyh@vestjyskbank.dk

SAMARBEJDSKLuBBER
nYHED
Der er indgået en aftale
mellem Tange Sø Golfklub
og Herning Golf Klub, der
betyder, at fuldgyldige
medlemmer (ikke ﬂeksmedlemmer) kan spille
gratis på hinandens
baner i 2012.

Som medlem af Herning Golf
Klub er der – udover at spille
på en unik golfbane – en række
andre fordele forbundet med
medlemskabet. Det drejer sig
om gensidige greenfee-aftaler
med en lang række klubber,
men også om kontante fordele
i forbindelse med golfrejser og
motion.

På følgende baner kan du spille til
½ greenfee alle dage:
Harre Vig Golfklub
Ikast Golfklub
Kaj Lykke Golfklub
Nordvestjysk Golfklub
Skive Golfklub
Struer Golfklub
Sydthy Golfklub
Trehøje Golfklub
Viborg Golfklub
Åskov Golfklub

På følgende baner får du en greenfee-rabat på kr. 100,- alle dage:
Brande Golfklub

Teetime Kortet:
Teetime Kortet er et spændende fordelskort, hvor du kan spille på 100 danske baner til halv pris. Man kan spille
hver enkelt klub én gang. Herudover
er der en række andre fordele specielt
rettet mod danske golfspillere. Kortet
kan ikke bruges af Flex-medlemmer.
Teetime Kortet koster kr. 449,-.
Se mere på www.teetime.dk.
Der er også kontante fordele i forbindelse med rejser og motion:
På rejsesiden er der aftale med:

Dejbjerg Golf Klub

Bravo Tours

Give Golfklub

Gut Apeldör

Holstebro Golfklub

HERninG GOLf KLuB

Gensidig gratis greenfee-aftale
for juniorspillere:
Den såkaldte ”3 for 1” greenfee-aftale,
der betyder, at 3 juniorer kan spille gratis ifølge med én betalende voksen.
Klubber der er med i denne aftale kan
ses på www.dgu.org.

På motionssiden er der aftale med:

Jelling Golfklub

Fittness World på Viborgvej

Lemvig Golfklub

Loop i HerningCentret
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Velkommen til

Herning

Golf Klub
Med en usædvanlig god beliggenhed, kun én
kilometer fra Hernings centrum, en fantastisk
hyggelig atmosfære og golf i naturskønne omgivelser, er der virkelig mange grunde til at besøge
Herning Golf Klub.

her n i n g gol f kl u b
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Af Jørgen Munk Poulsen

Golf i naturskønne omgivelser

Banen er renoveret på flere huller i
2009/2010, og den gamle parkbane
fremstår nu smukkere end nogensinde med sine mange vandhazarder, de
knap 50 bunkers og det dejlige, nyrenoverede klubhus. Udover banen tilbydes
gode faciliteter i form af tidssvarende
trænings- og omklædningsforhold. En
velassorteret proshop, hvor man kan
købe både udstyr og tøj – og Golfcaféen med den store terrasse på 1. sal
med en storslået udsigt over flere af

hullerne. Her kan man nyde noget fra
det spændende menukort eller måske
blot en svalende og velfortjent øl eller
vand efter dagens runde. Klubben har
tidsbestilling alle dage og tilråder at reservere starttid via www.golf.dk. Besøg
også klubbens hjemmeside og få information om greenfee, rabatordninger
og kørselsvejledning m.m. Se mere på
www.herninggolfklub.dk
Herning Golf Klub har en gensidig rabatordning med en lang række golfklubber, ligesom klubben er tilknyttet
Teetime-kort-ordningen.

Greenfee:
Priserne gælder for hele dagen og inkluderer baneguide
samt benyttelse af drivingrange:
Hverdage ........................................................................................................ kr.
Weekends & helligdage ............................................................................... kr.
Juniorer hverdage ......................................................................................... kr.
Juniorer weekends & helligdage ................................................................. kr.

300,00
350,00
150,00
175,00

Sommer tilbud:

Fra medio juni til medio august er
en lækker frokost inkluderet i prisen
ved betaling af fuld greenfee.
Greenfee + frokost koster således
kun kr. 300,-. Juniorer betaler kun
kr. 150,-. Weekend og helligdage kr.
350/175.

Gruppetilbud:
Klubben tilbyder gruppetilbud til kr.
300,- pr. person ved min. 24 deltagere. Ved 12 deltagere udgør prisen
kr. 325,- pr. person.
Prisen inkluderer greenfee, frokostanretning, præmier, vin for
nærmest flaget, logobold til hver
deltager, fri træningsbolde samt baneguide. Mulighed for gunstart afhængig af antal deltagere.

Drivingrange:
Ved betaling af greenfee .............................................................................. kr.
Drivingrange alene ....................................................................................... kr.

0,00
50,00

Leje af udstyr i Pro-shoppen:
Leje af jern ..................................................................................................... kr.
Leje af ½ sæt .................................................................................................. kr.

25,00
50,00

udlejningsbiler:
18 huller ......................................................................................................... Kr. 200,00
10-turs kort .................................................................................................... Kr. 1.500,00

HERninG GOLf KLuB
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Derudover har Herning Golfklub, Ikast
Golfklub og Trehøje Golfklub indgået
et samarbejde med Østergaards Hotel,
Hotel Medi, Hotel Vildbjerg, Hotel Falken og Hotel Ringkøbing om greenfee
og overnatning. Under temaet GOLF I
MIDTJYLLAND er sammensat en række
pakker, hvor man frit kan vælge mellem golfbaner og hoteller. Se nærmere
på: www.danske-hoteller.dk

ÅRSSKRIFT 2012

DET GODE RYGTE
SPREDES HuRTiGT
Golf Cafeen og Steen Leth er en usædvanlig succes,
som mange andre golfklubber misunder os.

HERninG GOLf KLuB
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Det er kendetegnende for mange golfklubber i Danmark, at golfcafeen har svære kår. Det er svært at basere en forretning på golfspillerne alene, og halvdelen af året er der ikke mange golfspillere, der kommer forbi cafeen. Mange golfklubber har forsøgt at
”knække koden” til hvordan man laver en attraktiv golf cafe, der
kan byde på en menu, der falder i alles smag, og som kan have en
volumen, der kan få forretningen til at køre rundt. i Herning Golf
Klub er dette lykkedes – og ”koden” til dette er uden tvivl vores
restauratør Steen Leth.

”Steen, i mange år skiftede Herning Golf
Klub restauratør hvert år uden succes –
så kom du til og har været her i 4 sæsoner med stor succes. Hvad er der sket?”
- Slet og ret, og ganske enkelt: En så høj
kvalitet som muligt, plus ca. 20 % mindre avance end normalt, og så prøver
jeg at møde mennesker på en positiv
måde. Derudover har jeg forsøgt at lave
et samlet koncept, der henvender sig
til både golfspillere og ikke-golfspillere. Medlemmerne i Herning Golf Klub
har naturligvis første prioritet, men for
at hele forretningen kan køre rundt, er
det nødvendigt med mange andre tiltag. Vi får flere og flere gæster udefra,
som ikke kommer her for at spille golf,
men som kommer her for at nyde maden i restauranten sammen med den
flotte udsigt til en velplejet golfbane.
Desuden kan jeg også mærke, at både
vores ”mad-ud-af-huset” og vore selskaber stiger år for år i takt med, at det
gode rygte spredes. F.eks. har vi allerede nu fester reserveret til 2015!
”Hvad er din baggrund i restaurationsbranchen, og hvad har du taget med
derfra?”
- Jeg har haft mange spændende jobs
indenfor restaurationsbranchen. Bl.a.
afdelingschef for restaurant i Bilka i 5
år, executive chef i SAS Kastrup lufthavn i 8 år (herunder freeflow cafeteriaer samt for mad i samtlige 14 restauranter i lufthavnen), direktør for
Magasin’s restaurantsektor i Danmark.
- Men frem for alt har jeg gennem
snart 25 år været selvstændig restauratør, hvor man hurtigt finder ud af, at
kvalitet og økonomi er alt afgørende,
hver gang, hver dag, og at fejltagelser
skal der være plads til, men sjuskeri er
bandlyst.
”Hvad gjorde, at du syntes det kunne
være interessant at overtage en golfcafe?”
- Jeg er selv golfspiller og elsker det
daglige arbejde med mennesker – og
dem kommer der jo mange af i en golfklub. Specielt glade mennesker, der
sætter pris på god mad og en hyggelig
atmos-fære. Det var egentlig et tilfælde
at det blev i Herning, for jeg spillede
golf i Brande med Gerhard Binder, som
er medlem i Herning, og han nævnte
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det overfor mig. Det glemte jeg alt om,
indtil jeg blev kontaktet af klubben, og
så fandt vi hurtigt ud af, at vi passede
sammen, og ja, resten er historie.
”Hvordan har du oplevet dine første 4
sæsoner i klubben?”
- Med stor glæde, godt samarbejde og
en god atmosfære. Sammenholdet i
klubben her i Herning er enormt – det
har jeg ikke set lignende i andre klubber. Og jeg kender en del klubber efterhånden. Her i klubben kan man altid få
en hjælpende hånd. Og det at man vil
noget sammen, er hele fundamentet
for klubbens sammenhold og udvikling
”I klubben kommer både unge og gamle,
mænd og kvinder, medlemmer og gæster
osv. – og sikkert med forskellige forventninger. Hvordan kan du stille alle disse
tilfredse?”
- Det er egentlig ret enkelt - min målsætning er at ramme bredt, god kvalitet og med priserne ”pint” til en mindre
avance end normalt, hvilket, tror jeg, er
vigtigt.
”Nu står vi overfor en ny spændende
sæson – hvad kan vi forvente fra cafeens side? Hvad holder du fast i, og hvad
sker der af nye tiltag?”
- Vi holder fast i ”sællerterne”. Som noget nyt starter vi med italiensk/spanske tapas tiltag, forskellige slags crepes
og spændende nye menuer hver måned.
”Du kan jo ikke klare alting selv – hvem
består dit team af i Golf Cafeen til den
kommende sæson?”
- Vi er tre fuldtids og tre ”halve” til at
klare alle vagter. Og så er jeg her selv
en hel del af tiden – det er ikke meget
golf jeg får spillet i sommerhalvåret!
”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at
du er kommet i den modne alder – hvor
lang tid kan vi regne med at vi har dig
endnu i vores Golf Cafe?”
- Jeg kan ikke se mig selv som pensionist, jeg er næsten bange for det. Så
lang tid helbredet og ikke mindst lysten er der, kan jeg se mig selv i forhåbentlig mange år endnu – og gerne her
i Herning!
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En HELT uniK
BYnæR GOLfBAnE
Kun 1 km fra centrum
Efter en vinter, der for de ﬂeste har været uden golf, kan vi nu igen snart komme ud at svinge køllerne. Og alt tyder på, at det bliver på en helt unik golfbane. for vores bane er unik blot vejrguderne
er med os. Beliggenheden nær byen er helt perfekt, og selv om jordbundsforholdene kunne være
bedre, kan vi alligevel se frem til en forhåbentlig lang sæson 2012.

Af Bent Green, baneudvalget
Igennem de seneste år er gennemført
mange forbedringer på banen, og de
har vist sig at være særdeles fornuftige. I sæsonen 2011 havde vi i lang tid
en bane, der ikke er set bedre i flere år.
Det blev dog også den vådeste sommer
i mands minde, og her var det glædeligt at kunne konstatere, at de tiltag der
blev gennemført i 2009 og 2010 fungerede, så banen kunne klare endog store
vandmængder. Undgår vi i 2012 de helt
ekstreme vandmængder, er der ingen
tvivl om, at vi kommer til at spille på
en bane i topklasse.
Som bekendt udarbejdede hortonom
Asbjørn Nyholt i 2010 en rapport med
forslag til, hvorledes det på såvel kort
som langt sigt er muligt at forbedre
kvaliteten af vores fairways, greens
og teesteder. Det har medført, at der
er udarbejdet en arbejdsplan for forbedring, pasning og pleje af banen.
Forbedringerne består blandt andet i
sprøjtning med afspændingsmidler,
der forbedrer vandtransporten op og
ned i jorden samt tilførsel af næringsstoffer som fosfor, kalium og magnesium. Derudover øges indsatsen for
greens og teesteder. Indsatsen består
her i ekstra propning, prikling, vertikalskæring samt regelmæssig topdressing. Dette arbejde skal af naturlige år-

HERninG GOLf KLuB

sager udføres i vækstsæsonen, hvorfor
det ikke kan undgås, at spil på banen
til tider kan blive generet af arbejdet,
men det er vores erfaring, at størstedelen af medlemmerne har forståelse for
dette, hvilket såvel baneudvalg og ikke
mindst greenkeeperne er glade for. Det
er helt afgørende, at greenkeeperne får
mulighed for at udføre deres arbejde i
ro. Greenkeeperne har et stramt program, så hav venligst dette i tankerne,
når vi alle færdes på anlægget. Det gælder specielt i forbindelse med klipning
af greens, hvor der bruges ekstra meget tid, hvis greenkeeperne skal køre
til side, når de føler at spillerne er lidt
utålmodige. Såfremt klipning af greens
kan foregå uden afbrydelser, forsinker
det spillet mindre, og greenkeeperne
får mere ud af deres arbejdsdag. Så
husk: Lad greenkeeperne passe deres
arbejde uden afbrydelser. De udfører
jo deres arbejde for at gøre det bedre
for os!
Vi håber, at banen vil være spilbar først
i april måned. Greenkeeperne er klar,
og lad os så håbe, at vejrguderne vil
være os venlig stemte.

Kørsel og parkering
Baneudvalget beder alle medlemmer
om at respektere skiltene på og omkring golfbanen. Der skiltes tydeligt
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med, at der er forbud mod privat kørsel på banen, og den store sti er en offentlig gangsti. Vi henstiller derfor til,
at der ikke benyttes egne biler til at
transportere sig ud til hullerne, når der
eksempelvis spilles turneringer med
gunstart. Kørsel på anlægget – og den
gennemgående sti – er alene tilladt i
forbindelse med arbejdskørsel – altså
greenkeepernes kørsel.
Vi er opmærksomme på, at det under
tiden, og specielt i forbindelse med
turneringer, kan være svært at finde
en parkeringsplads. Vi understreger, at
det er forbudt, at parkere på græsset
i forlængelse af parkeringspladserne
langs hul 10. Græsset er en del af banen, hvilket også er markeret med out
of bounds pæle. Hvis parkeringspladsen er fuldt optaget, er der ikke andre
muligheder end at parkere på Golfvej.
I øvrigt kan det vel ikke være et problem, at gå de få hundrede meter fra
Golfvej til banen, når man betænker,
at man efterfølgende går en runde på
8-10 kilometer!

nyt overﬂadebassin
De tiltag, der allerede er lavet, tager
imod de ca. 1200 liter vand, der kommer fra bebyggelser og parkeringspladser omkring os, primært fra herningCentret. Fra nybyggerierne Bilka
og Bauhaus kommer der også rigtigt
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meget vand til åen. Undertiden helt
op til 700 liter vand i sekundet. Derfor har Herning Kommune besluttet
at etablere et nyt overfladebassin bag
herreteestedet på hul 9, på markerne
ud mod motorvejen. Overfladebassinet
bliver lavet med lukket rørføring, så
alt vandet fra nævnte byggerier ledes
uden om åen og direkte ud i overfladebassinet.

ny green på hul 8
I forbindelse med etableringen af det
nye overfladebassin påbegyndes udgravning, dræning og bearbejdelse af
området til en ny green på hul 8, som
er den absolut dårligste af de gamle
greens. Den nye green skal opbygges
på samme måde, som vores nye greens
på hul 1, 6, 11 og 18., og vi benytter
lejligheden til at få tilkørt muld, der
skal udgøre bunden til den nye green
fra udgravningen af overfladebassinet.
Herning Kommune, som forestår udgravningen af overfladebassinet, har jo
alle maskiner på stedet, hvorfor det vil
være langt billigst at benytte disse, når
de nu er til stede. At udskyde etableringen af den nye green til senere ville
blive meget omkostningstungt ligesom
det ville være særdeles svært at få de
store gravemaskiner derud, når først
overfladebassinet er etableret. Den nye
green forventes klar til sæsonen 2014,
og i mellemtiden spiller vi til den gamle green, så for spillets vedkommende
medfører det ikke de store gener.
ny bro ved overgangen til hul 12
Som nogle vintergolfere har bemærket,
er der opsat ny bro ved overgangen fra
hul 11 til 12. Det må også siges at være
tiltrængt, da den gamle bro har været
i meget dårlig stand siden et stort træ
væltede ned over broen i forbindelse
med januarstormen i 2005. Der er ligeledes opført ny bro ved åen på hul 15.
Greenbunkers
De 2 greenbunkers på hul 10 blev renoveret i 2011, og vi har siden kunnet konstatere, at det er den rigtige type sand
vi har valgt. Enkelte andre bunkers er
blevet efterfyldt med sand, men der er
ikke foretaget en egentlig renovering af
disse bunkers. I 2012 er det besluttet at
renovere greenbunkeren på hul 17, da
det er den bunker, der trænger mest.
En plan for renovering af yderligere
bunkers er under udarbejdelse.
Plejestrategiplan
En egentlig plejestrategiplan for banen iværksættes fra sæsonstart 2012.
Planen vil indeholde en masse nyttig
information omkring banen, klippeændringer, pleje og jordbundsforhold osv.
Planen lægges på klubbens nye hjemmeside, og det er baneudvalgets håb, at
denne plan vil give information og svar
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på en masse spørgsmål til såvel medlemmer som greenfeegæster.

når frosten sætter ind
Baneudvalget understreger, at det er
strengt forbudt, at spille banen når der
skiltes på hul 1 og hjemmesiden informerer om vinterregler. Vinterbanen
er hvert år et stort diskussionsemne
blandt de medlemmer, der ønsker at
spille hele året. Det gælder i alle golfklubber. Betingelserne for at spille vintergolf er dog vidt forskellige, afhængig
af alt fra lokale klimatiske forhold til
tekstur/struktur i jord-vækstlagene,
græs-sammensætning samt tidligere
plejeforhold m.m.
Nogle klubber lukker banen konsekvent 1. december, og åbner først op
når forholdene er til det i april. Vi har
besluttet at beskytte banen mest muligt i den periode, hvor der ikke er
vækst og hvor rim og frosten sætter
ind. Andre steder hersker næsten samme forhold, her er det dog blot greens,
som konsekvent er lukket og der spilles til provisoriske greens.
I Herning er vi bevidste om vores valg,
som indebærer at der stort set altid er
åbent bortset fra nogle enkle tilfælde.
Disse tilfælde er:
1. Ved kraftig sneophobning, der gør
det umuligt at spille golf.
2. Ved rimfrost. Rimfrosten sidder som
en belægning på græsplanterne og når
græsset betrædes springer cellevæggene på planten, og den afgår ganske
enkelt ved døden. Hvis vi ikke holder
banen lukket ved rimfrost, vil hvert
eneste skridt fra en spiller være fatalt
for de planter der betrædes. Græsplanter, der måtte overleve, vil være særdeles svækket og nemme ofre for en
række svampesygdomme. Specielt i
fugtige perioder fra september til april
(hvor der er ringe eller ingen vækst)
forøges disse svampes aktivitet.
Dette giver hvert år problemer i mange
klubber, og man har ind imellem oplevet, at hele greens er forsvundet som
følge af sygdomsangreb.
3. i tøvejr efter længere tids frost. Den
øverste del af jorden er tøet op, men
planternes rødder står fast i frost.
Endvidere er det øverste lag meget
vandfyldt. Ved mindste bevægelse fra
skridt eller kørsel bliver planterne revet over, og der er ikke mere at komme
efter der.
Det er vanskelige forhold at arbejde
under, men vi ved hvad vi har at forholde os til. Jeg tror på, at vi med de
plejeprincipper, vi har indført her i
Herning Golf Klub kan skabe en fornuftig græsvækst af de græstyper, vi har
valgt at arbejde med.
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Visionsplan
Som det er tilfældet for klubbens
øvrige udvalg, er der også udarbejdet en visionsplan for banen. Baneudvalgets overordnede visionsplan er at opretholde standarden
og udviklingen af vores golfbane,
som det er sket frem mod 2011.

i 2012
er det hensigten at opføre 4 ”lynhytter”, hvor huset på drivning
range samt rondellen udgør de 2
af dem, at færdiggøre plejestrategiplanen, at indkøbe ny fairwayklipper til erstatning af klipper fra
2001, at erhverve ny topdresser,
tyverisikre greenkeepergården, at
sammenlægge de to søer på hul
4 samt etablere ny bro. Endelig at
sørge for en løbende efteruddannelse af greenkeeperne.

i 2013-2015
indeholder visionsplanen følgende: Løbende udskiftning af vandingsanlæg til greens og teesteder, etablering af pumpestation
på hul 4, så vandet fra søerne kan
benyttes til vandingsanlægget,
opførsel af en toiletbygning på banen, renovering af udvalgte bunkers, se på muligheden for at udvide banen til 27 huller (der skal
nedsættes et udvalg bestående af
bestyrelsen, baneudvalget og specielt udvalgte medlemmer) optimering og løbende udskiftning af
maskiner, fortsat efteruddannelse
af medarbejderne, udskiftning af
gamle greens samt vedligeholdes
af det gamle hul 9 (så vi har et
ekstra hul, når der renoveres).

i 2015
er det planen at renovere samtlige
bunkers, at gennemføre en omfattende erstatning / nyplantning af
træer, forbedre parkeringsforhold
og udsyn til banen samt etablere
nyt vandingsanlæg til greens og
teesteder.
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BAnEOVERSiGT OG
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Lokale Regler
Kampesten, der markerer 150 meter til
midt green samt afstands-markeringer
i fairway, der markerer 200, 150 og 100
meter til forkant green, er ikke-flytbare
forhindringer. Lempelse efter Regel 242. Træflis er en løs naturgenstand. Lempelse efter Regel 23-1. Sten i bunkers er
flytbare forhindringer. Lempelse efter
Regel 24-1.

16

13
4

Banemarkeringer
Hvide pæle markerer Out of bounds,
gule pæle er vandhazard, røde pæle er
parallel vandhazard. Blå pæle og blå
spray markerer areal under reparation,
mens blå pæle med sort top er areal
under reparation med spilleforbud.
Straf for overtrædelse af Lokal Regel er
i hulspil: tab af hul; og i slagspil: 2 straffeslag.
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Hjælpe-udstyr
I Herning Golf Klubs turneringer må en
spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene
måler afstande. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter
udstyr, som kan registrere eller måle
andre forhold, der kan have indflydelse
på hans spil, f. eks. hældninger/højdeforskelle, vindhastighed, temperatur
osv., overtræder spilleren regel 14-3,
for hvilket straffen er diskvalifikation.
Dette gælder uafhængigt af om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.
Straf for overtrædelse af denne Lokale
Regel: Diskvalifikation
Scorekort og spilletempo
Herning Golf Klub lægger vægt på at
alle spillere tilstræber et fornuftigt
spil-tempo og har derfor indsat fire
tidsangivelser på scorekortet. De første 5 huller skal f.eks. være tilbagelagt
efter 1 time og 10 minutter. På samme
måde kan man aflæse hvor længe man
maximalt bør have spillet efter 9 og 14
huller. Alle 18 huller skal/bør spilles på
max. 4 timer og 4 minutter
Handicapregulering
For at handicap kan følge spillerens
aktuelle form, sker der en løbende regulering, som foretages af spillerens
hjemmeklub. Indtil dette er sket, skal
spilleren regulere sig selv ned i handicap, men aldrig op. Inden scorekortet
indleveres til regulering, skal scoren
være omregnet til stableford-point.
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neutral zone
Hvis en spiller spiller til sit handicap
eller inden for neutral zone, ændres
spillerens handicap ikke. Ellers reguleres som vist i skemaet. Når handicapgrænsen reguleres ned fra en højere til
en lavere gruppe, skiftes reguleringsfaktor, når gruppegrænsen (f.eks. 18,4)
er nået.
Der kan reguleres handicap for 9 huller i gruppe 4, 5 og 6 (handicap ned til
18,4). 9-huls scoren tillægges 18 point
og det udgør den samlede stablefordscore. Bemærk: 9-huls runder tæller

34

kun, hvis der KUN er spillet 9 huller.
Det betyder, at man ikke kan spille 18
huller og nøjes med at aflevere for de
bedste 9 huller eller aflevere for 9 huller for-ni og 9 huller bag-ni.
Der kan ikke reguleres handicap, hverken op eller ned, i perioden 1. november til 30. april, hvis der er lejeforbedring på fairway.
Tredje kolonne viser hvor meget du går
op i handicap når du laver færre points
end neutral zone og fjerde kolonne viser hvor meget du går ned i handicap
pr. point du laver flere end 36.
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SCOREKORT
6

14

7
5
8

Herning Golf Klub er en
en velholdt 18-hullers
Parkbane, par 73. Banen er placeret i umiddelbar nærhed af Hernings bymidte, hvilket
man dog ikke mærker
til ude på banen, idet
størstedelen af hullerne
er omgivet af træer. En
del huller er derfor også
relativt smalle. Banens
virkelige sværhedsgrad
skal dog især findes i
de mange vandhazarder, som er i spil på alle
18 huller.

2
9
KOnVERTERinGSTABEL
GuL TEE HERRER

KOnVERTERinGSTABEL RøD TEE DAMER
Gruppe

Handicap

neutral

Op

ned

1

op til 4,4

35 - 36

0,1

0,1

2

4,5 til 11,4

34 - 36

0,1

0,2

3

11,5 til 18,4

33 - 36

0,1

0,3

4

18,5 til 26,4

32 - 36

0,1

0,4

5

26,5 til 36,0

31 - 36

0,2

0,5

6

37 og -->

0 - 36

0,0

1,0
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Nyt fra

GREEnKEEPERnE
Af chefgreenkeeper Karsten Paaske

Vi har i november-december oplevet svampeangreb
på både greens og fairways.
Angrebene er primært betinget af det fugtige efterårsvejr, og lignende skader vil
kunne ses på en stor del af
golfbanerne i Danmark. Angrebet har været ret så voldsomt på mange af de gamle
greens. Her følger en kort
beskrivelse af problemet,
samt hvad vi gør ved det.
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Hvad er det og hvad skyldes det?
I en prøve, der blev indsendt til test i
december måned 2011, blev der fundet
rød øje blad plet syge, samt alger og
black layer.
Følgende faktorer medfører optimale
betingelser for denne tilstand:
- Temperatur mellem 1-15 grader.
- Høj luftfugtighed, tåge og småregn.
- Uhensigtsmæssige vækstlag
(gamle greens).

positive er, at der stadig er græsspirer,
der har overlevet angrebene i midten
af de angrebne pletter. Det betyder,
at sammengroningen til foråret kan
ske fra etableret græs, frem for fra frø,
hvilket opspeeder sammengroningen.
Skaderne til foråret afhænger af vejrforholdende henover vinteren – vi har
ikke brug for lang tids snedække!

Hvad betyder det for afviklingen
af spillet?
Angrebet betyder en nedsat spillekvalitet pga. ujævnheden, og efterfølgende
nedsat spillekvalitet næste sæson. Det

indsats - hvad gøres der nu og
fremover?
Gødningsniveauet bliver hævet til 130
kg N/Ha (der tilføres i dag ca. 120 kg
N/Ha).
Der luftes med solide mikrospyd gennem hele vækstsæsonen. Foretages
mindst hver 3. uge hvis vejret tillader
det. Optagning af propper (8mm) i starten af sæsonen (der skal være vækst i
græsset) i 4 – 5 cm dybde og efterfølgende dressing med rent sand samt
eftersåning med nye frø. Dette hjælper
på filtlaget og giver sund græsbestand.
Endelig mikrodressing med sand i
samme kornstørrelse som vækstlaget.
Vil foregå gennem hele vækstsæsonen,
så ofte vejret tillader dette.
Sluttelig topdressing med rent sand.

En del af de gamle greens ser bestemt ikke
godt ud i øjeblikket, men nu er handsken
kastet og vi gør noget ved problemet!

I efteråret har vi tilført svampehæmmende gødning og phosfit, der hæmmer angreb og har en forebyggende
effekt.

Temperatur- og fugtighedsforholdene
har i hele efteråret været optimale for
opformering af sygdomme i græs, (mycelie og sporer), der spredes via færdsel
(maskiner/spillere/dyr) og luften. Derudover er den til stede i vækstlaget på
stort set alle greens. Det betyder at det
er svært (umuligt), at begrænse angrebet til en eller få greens.
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PLEJEPLAn
Der er udarbejdet en omfattende plejeplan for banen i 2012.
Planen omfatter:
Greens:
Greens klippes fra maj til oktober 6
dage om ugen med 5 mm klippehøjde.
Hver 2. gang med groomer. I april, oktober og novemberklippes hver anden
dag med en klippehøjde på 6 mm. Hver
anden dag. Der prikkes med 10 mm
spyd hver 4. uge hele sæsonen. Der eftersås 2 gange årligt med rødsvingel og
hvene. 1,5 kg pr 100m2. Optagning af
propper foretages 1 - 2 gange i sæsonen.
Greens prikkes 1 – 2 gange i sæsonen
med 16 mm spyd. Vertikalskæring og
topdressing foretages hver 4 uge med
rent sand. Der gives afspændingsmiddel hver 4. uge fra maj til september for
at opnå bedre vand- og gødningsgennemtrængning på greens. Forgreens
klippes 3 gange om ugen i 12 mm.
Teesteder:
Klippes 3 gange om ugen i 12 mm. klippehøjde. Prikning med 16 mm spyd
foretages 1 gang årligt. Optagning af
propper med efterfølgende vertikalskæring og topdressing udføres 2 gange årligt. Der eftersås 2 gange.
fairways:
Klippes 3 gange om ugen i 14 mm fra
maj til oktober. I april og oktober klippes i 19 mm.
Semirough:
Klippes 2 gange om ugen – Klippehøjde: 38 mm.
Rough:
Klippes 1 gang hver 2. uge fra april til
september.

opgaver: Efterårsgødning, prikling,
sprøjtning med FDC (vinter stabilisator
mod sneskimmel), renovering af bænke og skraldespande, vedligeholdelse
af pumper i pumpebrønde, vedligeholdelse af vandingsanlæg, pumpet vand
væk fra oversvømmede arealer, fjernet
en del udgåede træer, udarbejdet gødningsplan for sæsonen, udarbejdet plejeplan for sæsonen, udarbejdet mandskabsplan for sæsonen, opfølgning på
året der gik, udført service på kørende
maskiner (14 stk.) olieskift, eftersyn,
reparation og udskiftning af sliddele,
udført service på påhængsredskaber
og skift af sliddele, udført service af 4
stk. golf biler, fodret rådyr, fasaner og
harer, regelmæssig fejning foran klubhuset samt rengøring af vaskeplads,
snerydning foran klubhuset, foretaget
hovedrengøring i klubhuset, vasket
borde og stole fra terrassen, renset terrassen for alger, fjernet løv og blade fra
klubhusområdet samt tag på bagrum,
rengjort og vasket måtter på drivingrange, renoveret broer, stier og veje, afholdt møder vedr. nyskabelser på bane
samt i maskinpark, - holdt ferie 4-5
uger pr. medarbejder. Det er der desværre ikke tid til om sommeren.

”

Vi har bestemt ikke
gået og kedet os!

Bunkers:
Rives 2 gange om ugen. Kanter skæres 2 gange i sæsonen. Efterfyldning af
sand - evt. udskiftning efter behov.
Vanding:
Greens og teesteder bliver vandet om
natten. Ekstra vanding når det er nødvendigt. Der vandes ikke for at gøre
greens bløde. Der vandes til markkapacitet.
Kortbanen:
Plejes som den store bane.
Hvorfor er der egentlig lønudgifter
til greenkeepere om vinteren - og
hvad går vi egentlig og laver?
Der sker faktisk rigtig mange ting om
vinteren, selv om der jo ikke kan klippes. I vinterens løb er udført følgende
HERninG GOLf KLuB
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Golf er ikke kun for gamle mennesker...

Børn og unge
spiller også golf

Af Leif Voetmann, fmd. Juniorudvalget
”Golf er for gamle mennesker”,” Det
er for kedeligt”, ”Intet med sport at
gøre”. Det er nogle af de negative udsagn, der uden tvivl er postuleret af
personer, der aldrig har sat sine ben i
en golfklub, med en rigtig levende juniorafdeling, hvor golf livet er præget
af ungdommens gå på mod, og evne til
at lære nyt. Her skabes næste generations glade engagerede, unge golfspilher n i n g gol f kl u b

lere med etikette og klubånden som
deres tro følgesvende. Vi er stolte over
at kunne tilbyde sådanne rammer til
børn og unge i alderen fra 9 – 18 år.

Fra begynder til banetilladelse
Alting har en begyndelse og golf er
svært i starten. Derfor tilbyder vi, at
alle børn der har lyst, må komme og
prøve kræfter med golfspillet inden
de tager stilling til, om det er noget for
dem.
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Med stor vægt på det sociale perspektiv gives der plads til lidt sjov og spas
undervejs, i de 1½ time der trænes en
gang ugentlig. Ved at gøre brug af to
ældre juniorer som hjælpetrænere, kan
der rokeres mellem tre stationer med
forskellige øvelser, bestående af golfsving, relaterede motoriske øvelser, leg
og almene golføvelser. Denne rokade
medvirker til at træningen aldrig bliver kedelig. Sidegevinsten ved brug af
hjælpetrænerne er en genkendelsesef-
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Vi tilbyder, at alle børn der har lyst, må komme
og prøve kræfter med golfspillet inden de
tager stilling til, om det er noget for dem.

fekt, gamle og nye juniorer imellem.
Udstyret med sin hel egen juniorbog,
junior regelbog, pitchfork, markeringsmærke osv. er begynderforløbet gået i
gang. Med juniorbogen som redskab
og i dialog med træner, kan både spiller og forældre følge med i, hvor langt i
begynderforløbet den enkelte befinder
sig. Når alle lektioner er gennemført,
og praktisk og teoretisk regelundervisning overstået, Par 3 og Short Game banen er blevet en legeplads, er det tid til
at prøve kræfter med den store bane.
Efter 3 runder på hul 1,2,3 og videre på
Par 3-banens hul 4 og 5, kan den sidste underskrift sættes i juniorbogen.
Endnu en junior kan stolt bytte bogen i
sekretariatet til et bagmærke, der giver
spilleret på den store bane.

at få nyt handicap. Så er det blevet tid
til at prøve kræfter med vores succesrige junior ”fredagstour” der spilles som
en gennemgående turnering over hele
sæsonen.
På skift er mange midtjyske klubber
vært for kredsturneringen under DGU
Distrikt 2. Weekend efter weekend, fra
tidlig morgen mødes juniorerne, fordi

de elsker at spille golf og knytte nye
kammeratskaber på kryds og tværs af
alder, køn og klubber. Genkendelsens
glæde er stor når de mødes med deres
venner rundt omkring på de danske
golfbaner.
Turneringer er der nok af, så det er bare
at vælge i mellem Fredagstour, Kredsturnering, Junior Cup, JDT, Girls Only
Holdturnering landsﬁnale 2011.

Banetilladelse og hvad så?
Efterhånden som man bliver fortrolig med den store bane, åbner der sig
utallige muligheder for dels at udvikle
sit golfspil, men absolut også for at få
styrket de sociale relationer til andre
juniorer i vores og andre klubber. Igennem vores interne kaninturneringer,
hvor markører altid er en selvfølge,
lærer den enkelte junior, hvorledes
de skal færdes på den store bane. Nu
begynder udviklingen at tage fart. Scorekort udfyldes og scoren regnes sammen, for at se om det igen skulle lykkes
HERninG GOLf KLuB
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Tour, DGU Short Game, Holdturnering
og toppen af kransekagen Bravo Tours/
Back Tee Young Masters.

Det sociale
Om man er nybegynder, har højt eller
lavt handicap, er pige eller dreng, har
det sociale liv i klubben stor betydning,
netop fordi golfspillet på dårlige dage
er ubarmhjertigt. Super drive, dejligt
indspil, bolden suser i, det kører bare
og man er helt oven på. Men sådan er
det ikke altid, og i de situationer er det
rart med nogle gode venner, der kan
være med til at holde humøret oppe.
Ved vores opstart, sommer- og afslutningsturnering benyttes sjove spilformer sammen med forældrene, hvor
holdene inddeles på kryds og tværs
af alder og handicap. Når aftensmaden bagefter er indtaget i klubhuset og
præmierne uddelt, er der rig lejlighed
for en god forældre snak, alt imens juniorerne hygger sig med hinanden til
langt ud på aftenen.
Vores træningsweekend er, ud over
at man bliver bedre til at spille golf,
klart med til at styrke kammeratska-

bet. Fredag startes med en lille turnering efterfulgt af fælles spisning. Inden
klubhuset bliver omdannet til sovesal,
skal golfbanen udforskes enten i form
af nat golf eller nat løb. Efter morgenmaden er der igen golf på programmet,
hvor der sættes ekstra fokus på dem,
der ikke nåede at få banetilladelse i
sidste sæson. Det er en super dag med
højt humør, skøre påfund, jokes og alt
det, der hører til i en juniorafdeling
fuld af liv.

Piger
DGU har en vision om, at pigerne gerne
skulle udgøre 25 % af juniorerne rundt
om i klubberne. Det er en fornøjelse
at kunne prale af, at pigerne i Herning
Golfklub udgør over 30 % af juniorafdelingen. For pigerne, gælder det især
i starten absolut ikke om, at kunne
slå længst, at gå ned i handicap, eller
at vinde turneringer etc. Nej, hele det
sociale miljø betyder meget mere, og
selvfølgeligt at træningen er sjov og inspirerende.
Vi har gennem flere sæsoner værnet om pigerne, ved at lytte til deres

ønsker og prøve at opfylde dem. I interne turneringer har vi sammensat
dem i bolde med andre piger, dels for
styrke kammeratskabet pigerne imellem, men også for at give dem en vis
tryghed på banen. Når tiden er inde og
pigerne er klar, til at udfordre de kække
drenge, så kommer spørgsmålet: ”kan
de så spille golf?” Ja det kan de, og flere
drenge har gennem tiden måtte se sig
besejret af tøserne. Desuden har pigerne en god effekt på drengene, især
når de går i bold sammen, bliver selv
de mest hidsige drenge lidt mere ”tamme”. Vi kan godt slå fast, ”Det er sejt at
spille pigegolf”.

Elite junior
Gode spillere har vi mange af, men det
at blive rigtig god kræver noget særligt.
For at være med skal der trænes fysisk,
motorisk, mentalt, teoretisk og så lige
det, vi hyggegolfere, forstår ved almindelig træning.
Det er med stolthed, at vi i dag repræsenterer 50 % af Herning Golf Klubs
Elite med juniorer, der alle kommer
fra egne rækker. Ud over at repræsen-

Ikke nok med at vi er vilde med at spille golf om
sommeren, vi vil også gerne være sammen og
have lidt sjov og spas om vinteren.
her n i n g gol f kl u b
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GOLf Adventure
- fordi det er sjovt!

tere klubben i den bedste række, spilles der Rangliste- turneringer over hele
landet, hvor en af dem er Bravo Tours/
Back Tee Young Masters på egen bane.
Vi ved, at flere af vores juniorer bruger
rigtig meget tid på deres golf. Men når
sporten får chancen, drømmes der sikkert om at repræsentere Danmark på
landsholds niveau. Vejen er lang og for
de få, der når der til, løber træningsmængden op i 20-30 timer om ugen
foruden turneringer. Fantastisk! Herning Golf Klub er også repræsenteret i
de rød hvide farver.

Golf Adventure
Vinterhi er ikke noget for vores juniorer
og derfor tilbyder vi vintertræning hver
fredag, hvor det sociale vægtes højt.
For første gang har vi haft muligheder
for, at udnytte de fantastiske omgivelser i det nye DGI hus. Hele 54 juniorer
har sagt ja til projekt ”Golf Adventure”
2011/12. Hvad det handler om, for den
enkelte junior, kommer bedst til udtryk
i efterfølgende udtalelse fra en af dem.
”Ikke nok med at vi er vilde med at
spille golf om sommeren, vi vil også
gerne være sammen og have lidt sjov
og spas om vinteren. Tror det svarer til,
når i voksne spiller en runde golf og efHERninG GOLf KLuB

terfølgende går i restauranten til hygge
og socialt samværd. Vi har mest lyst
til at være social på en aktiv måde. Jo
mere jo bedre.”

Golf Adventure fordi det er sjovt!
Uddannede fitness instruktør Charlotte Voetmand har følgende beretning
om projektet:
Som tovholder på ”GOLF ADVENTURE”
har det været en fornøjelse at kunne tilbyde alle juniorer i Herning golf klub, et
helt nyt koncept hvor opgaven gik på:
• fysisk træning som styrker kroppen
til golf
• at juniorerne opnår fællesskab på
tværs at alder og handicap
• boldspil som har relation til golfspillet
• at vi får gode og sociale oplevelser
med fokus på sammenholdet i junior afdelingen.
Hver fredag fra november til marts, fra
kl. 17.00-19.00 mødes vi i DGI huset. Juniorerne bliver delt op i 2 hold, hvorefter de enten starter med boldspil i den
ene sal eller træner golf-fitness i den
anden sal. Herefter et skift. Når golf-fitness og boldspillet er afsluttet, bruges
de sidste 40 minutter til sjov, plask og
vandbassin.
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Og vi har det sjovt, rigtig, rigtig sjovt.
Golf-fitness er styrketræning, med
vægt på øvelser som styrker kroppen
til at spille golf. Vi tager udgangspunkt
i bogen Golf Fitness skrevet af Maria
Aagaard og så gør vi brug af bolde,
måtter, elastikker og de mange gode
redskaber som er knyttet til DGI huset.
Dernæst er der 10 fitness-programmer
(step by step) som juniorerne kan tage
med hjem og træne, og dermed forbedre deres styrke, balance og smidighed. For at krydre fitness delen har vi
enkelte gange gjort brug af en gæst,
Kristian Olesen som er bokse instruktør. Der var røde kinder i salen de dage.

ViSiOn:
At være Danmarks mest
unikke, velfungerende
juniorafdeling, hvor juniorerne synes det er sjovt
at spille golf, har det godt
med hinanden, og har
mulighed for at præstere
gode resultater.
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OM AT TRænE
Når du sætter dig til rette for at læse
klubbens første årsskrift, så varer det
ikke længe før vi igen skal på græs!
2012 bliver på flere områder en noget
anderledes sæson, end de sidste af
slagsen har været.
Først og fremmest bliver jeg alene på
trænerposten, da Søren er uddannet,
og har søgt udfordringer andet sted i
landet. Samtidig har jeg ikke længere
ansvaret for den daglige drift af shoppen, så al min tid, bliver i denne sæson
brugt på undervisning, hvilket jeg glæder mig meget til.
2012 er min 10. sæson som træner i
Herning Golf Klub, jeg startede i 2003
på den 3-årige træneruddannelse, dernæst 2 år som assistent, og nu min 5.
sæson som uddannet PGA Head pro.
Det skal selvfølgelig ikke gå ubemærket hen, så der vil hen over sæsonen
komme særlige tilbud og konkurrencer, men meget mere om disse, når
klubbens nye hjemmeside bliver søsat.
Hjemmesiden vil blive flittigt brugt til
tips og tricks, og forhåbentlig får jeg
muligheden for at ligge videoklip på
også.

Booking af træningslektioner
Dette vil stadigvæk foregå primært på
nettet på www. golf.dk(golfbox), således medlemmerne har en mulighed
for at booke lektioner fremadrettet, eller se om der er ledige timer i løbet af
dagen. I år vil lektionstiden blive nedsat fra 25 til 20 minutter.
Jeg vil arbejde på, at få et sted i klubhuset, hvor jeg hænger tilmeldingslister
HERninG GOLf KLuB

op til de forskellige kurser, der vil bliver
afholdt i løbet af sæsonen.

Se pro’en som et serviceværksted,
og ikke som falck!
Vi kender det alle sammen, og mange
har prøvet at drøne af sted med 130 i
timen, og lige pludselig ryger det op fra
motoren. Den går i stå, man bliver nød
til at holde ind til siden og ringe efter
Falck. HVORFOR?!
Mange overser bevidst advarselslamperne, og fortsætter ufortrødent, og det
samme sker for mange med deres golf.
Har man dårlige slag, dårlige huller, ja
måske dårlige runder, så gælder det om
at komme til undervisning(serviceværk
stedet), i stedet for at spille videre, og
golfen går hen og bliver træls.
Ofte er det kun små detaljer, der skal
ændres for at golfoplevelsen bliver endnu bedre, og det igen kører på skinner!

Vidste du, at op til 75 % af ens slag
på en runde, bliver slået fra 0-100
meter fra hullet?
Mange giver driveren og manglende
længde, skyld for at det ikke lykkes at
gå ned i handicap.
Men oftest skyldes det, de mange slag
man, som f.eks. hcp. 20 spiller, bruger
på og omkring green. Et put fra 1.5
meter der misses glemmes hurtigere,
end et drive der ”kun” bliver 150 meter,
men som en klog mand engang sagde
til mig, så laver man jo ikke 3 point fra
teestedet, det gør man på og omkring
greenen.
Så næste gang du har spillet en mindre
god runde, så træn det korte spil, i stedet for at stå på driving range. Det er
desværre de færreste personer der på
driving range kan få 20-30 meter længde på deres slag.

PåSKESKOLER i 2012:
Dato:
5. april (Skærtorsdag)
6. april (Langfredag)
7. april (lørdag)
8. april (Påskedag)
9. april (2. påskedag)

Tidspunkt:
kl. 10.00 – 12.00
kl. 10.00 – 12.00
kl. 10.00 – 12.00
kl. 10.00 – 12.00
kl. 13.00 – 15.00
kl. 10.00 – 12.00
kl. 13.00 – 15.00

Type:
Chip/bunker
Jern slag
Pitch/chip
Jern slag
Pitch/Bunker
Video (jern)
Video (jern)

Deltagerantal:
6 personer
6 personer
6 personer
6 personer
6 personer
4 personer
4 personer

Det koster 1 kupon pr. person for 1 lektion, dog koster videolektion 2
kuponer, og man får opfølgningsmail tilsendt med videolektionen.
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OG BLiVE BEDRE
Herning Golf Klubs unikke
træningstilbud til medlemmerne
Som seniormedlem får du 3 træningskuponer, som giver 3 x 20 minutters
undervisning, og hvordan bruger man
dem mest fornuftdigt:

1. Videolektion
(45 minutter, 3 kuponer)
Nutidens allerbedste undervisningsredskab, som giver et klart billede af
hvordan ens sving ser ud, for mange
tror måske de ligner Tiger Woods eller
Thomas Bjørn.
Lektionen vil indeholde øvelser, rettelser, samt 5 minutters film som vil blive
sendt personligt via mail.

2. Gruppelektioner
(60 minutter, 1-3 kuponer)
Her finder du bl.a. påske- og sommerskole, hvor specifikke slag vil blive gennemgået, og du vil have mulighed for
at stå at træne selv og blive kigget over
skulderen flere gange i løbet af 1-2 timer.
3. individuel lektion
(20 minutter, 1 kupon)
Som du kender den, med små simple
rettelser, og du vil få værktøjer at arbejde videre med.

Med håbet om en rigtig god
sæson til alle, medlemmer
som gæster!

Jesper
Kjeldsen

PRiSER fOR unDERViSninG i 2012:

PAKKE TiLBuD

20 minutters lektion............................. 150* kr.
40 minutters lektion............................. 300* kr.

(1-2 personer)

60 minutters lektion............................. 450* kr.

(1-3 personer)

Jubilæums - pakken:
2 videolektioner
3 almindelige lektioner
Normalt 1.350 kr. .......nu 1.100 kr.

(1 person)

Eagle - pakken:
2 videolektioner
1 almindelig lektion
Normalt 1.050 kr. ..........nu 600 kr.

(1-2 personer)

Køb 5 Lektioner, få 1 gratis................. 600** kr.
Køb 10 lektioner, få 2 gratis ............ 1.200** kr.
Videolektion 50 minutter .................... 450* kr.

* En kupon = 1 lektion
** Kuponerne kan ikke benyttes som betaling af pakkekøb.
Priser på kurser vil blive annonceret separat.

HERninG GOLf KLuB
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Birdie - pakken:
1 videolektion
2 almindelige lektioner
Normalt 750 kr. ............nu 600 kr.
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Herning GK

Jacob Nordestgard
Hvilket udstyr passer
netop til dig?
Med en flightscope fitting er intet overladt til tilfældigheder,
vi tester alt igennem og finder det bedste udstyr til dig.

Nyhedsmail
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få alle nyheder først.
Hvornår er der demodage, tilbud, udsalg og meget mere.
www.svingdoktor.dk

”

Hos os er der
Prisgaranti

Nybegynder, hvad skal jeg
vælge?

Logobolde
Køber du mere end 12 dusin logobolde, får du en ballfitting
for 4 personer med i handlen.
Her finder vi den bold der passer dig bedst og snakker
om hvilke bolde der sender det bedste signal til din kunder
og forretningsforbindelser.

Når man er ny i golf er der mange nye ting at tage stilling til.
Derfor har vi gjort udstyrs delen lidt nemmere. Du kan
nemlig leje dit første golfsæt hos os. Det koster 500 kr. for
3 mdr. og du får pengene retur hvis du efterfølgende køber
et sæt hos os.

Få bonus på alt hvad du
køber i Golfstore Herning
Hver gang du køber en ikke nedsat vare i Golfstore
Herning, optjener du bonus.
Bonussen fungere som et tilgode bevis og du kan
komme op på 10%, procentsatsen er afhægig af hvor
meget du køber for i løbet af året. Bonussen skal være bruges det kalender år den optjenes. 1.januar nulstilles alle
bonus konti. Læs mere på www.Svingdoktor.dk
Hos os er der demodag hver gang vi afholder en fitting dag. Vi har nemlig demoudstyr i alle vores mærker.
Kig på www.Svingdoktor.dk og se hvornår der er fitting/demodag i Herning.

Golfstore Herning GK Tel 97 21 00 33 www.SvingDoktor.dk mail:herning@svingdoktor.dk
Åbningstider mandag – fredag kl. 12.00 – 18.00 weekend og helligedage kl. 09.00 – 15.00
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Adjustable Sole
Plate!!

Moveable weight technology!!

inverted cone tech
nology!!
får du også hovedpine
af at læse en reklame
for golfudstyr?
Der findes mange ord i golfudstyrs reklamer, som kunne give de fleste problemer i en diktat. Min erfaring siger,
at det er bedst at lade ord være ord og
afprøve og måle om det nye udstyr er
bedre. Det er i den forbindelse meget
vigtigt, at man måler forskellen på det
gamle og det nye udstyr.

fitting:
Ordet fitting er et engelske ord for tilpasning af udstyr. Alle mennesker er
skabt forskellige. Vi har ikke lige store
fingre, vi er ikke lige høje, nogen slår
hårdt, andre stille. Der er golfere, der
slår højt og ligeså mange der slår fladt.
Udstyret vi spiller med, kan tilpasses
til alle slags golfere. Denne proces kalder man fitting.
flightscope:
Vi bruger Fligthscope radar til fitting
i Golfstore Herning. Flightscope er en
radar, der kan se en masse, som det
blotte øje ikke kan opfatte. Efter hvert
slag får vi data via radaren. Radaren
kan give alle relevante data, men det
vigtigste er spin, boldens fart, køllens
HERninG GOLf KLuB

Variable face thinkness
eller VfT!!

fart og boldens udgangsvinkel. Vi bruger Flightscope radaren til fitting af
jern og driver. Det smarte sker, når vi
sammenligner de data vi får. Så får vi
svar på det vigtigste spørgsmål ”er det
nye udstyr bedre end det gamle?”

Bolde:
På flightscopen kan vi også måle, hvilken bold der passer bedst til dig.
Skal du bruge logobolde, vil det være
naturligt at få lavet en ballfitting til
dem, der skal bruge boldene.

Driver:
Findes der en driver, der bedre end din
egen? Når man får fittet sin nye driver
sker det oftest således: Kunden starter med at slå med sin egen driver, og
når et eller flere gode slag er opnået,
afprøver vi de nye modeller fra Taylor
Made, PING, Callaway, Titleist, Cobra,
Black Owl eller Wilson. Så ser vi om der
findes en driver, der slår bedre. Vi kan
måle om driveren slicer mindre, slår
længere, eller bare er mere konstant.
Der er jo ingen grund til at købe en driver, der ikke er bedre end den gamle.

Prisen:
Det koster 500 kr. at få lavet en fitting,
men du får pengene igen, hvis du køber det tilpassede udstyr hos Golfstore
Herning.

Jernfitting:
Et ganske almindeligt jernsæt kan
skræddersyes 100% til den enkelte
spiller. Jernene bliver bestilt på fabrikken og det tager ca. 14-21 dage inden
jernene er i butikken. Følgende kan
justeres: Længden på skaftet • Vægten på skaftet • Tykkelsen på gribbet
• Flexet på skaftet (stivhed) • Vinklen
mellem skaft og køllehoved • Kickpoint
(slå højere eller fladere).

45

Hvem fitter?
Du kan købe en fitting hos træner Jesper Kjeldsen eller hos Nicolas eller
Jacob i shoppen. Lige meget hvem du
booker hos, så får du pengene retur når
du køber varen.
Hold øje på www.Svingdoktor.dk hvornår der er fitting i Herning. Meld dig
også til vores nyhedsmail, så er du
først med info omkring demodage, fittingdage og gode tilbud.
åbningstider:
mandag-fredag 12-18.
Weekend & helligedage 9-15.
Mail: herning@svingdoktor.dk
Hjemmeside www.svingdoktor.dk
Telefon 97 21 00 33.
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Alle medlemmer er

banekontrollører
Banekontrollørernes fornemmeste opgave er at medvirke til, at spillet flyder og tempoet holdes, så der ikke
opstår ”propper”. Derfor kører vi altid
baglæns, forstået på den måde, at vi
starter på hul 18 og slutter på hul 1. På
denne måde kan vi konstatere, om der
er frie huller. Når vi observerer ”hullerne” medvirker vi til, at der bliver
lukket igennem. For det meste laver vi
en glidende overgang, hvor holdet, der
er årsag til proppen slår ud og afventer
at næste hold går igennem. Det er der
ikke meget hokus pokus i, blot vi alle
sammen hjælper hinanden.

Glemmer du, så husker vi
Når vi nu alligevel er ude at køre, så
kan vi lige så godt holde øje med, at
medlemmerne husker at ”rydde op” efter sig, dvs. husker at:

Riven skal placeres rigtigt, når du
har været på besøg i en bunker
På rivens skaft står der med store bogstaver ”HELE RIVEN SKAL LIGGE I BUNKEREN”. Og husk, at tænderne på riven
skal placeres parallelt med spilleretningen.

Nedslagsmærker på greens
skal rettes op
Når man er så god en spiller, at man
spiller langt og højt ind og bolden derfor laver et nedslagsmærke, så er det
spillerens simple pligt at rette op. Og
når man som spiller alligevel venter
på, at det blive ens tur til at putte, så
kan man jo passende lige tjekke for
nedslagsmærker og så bruge sin pitchfork. Det er faktisk en god ide at tage
pitchforken frem samtidig med at man
griber efter putteren.
Turf skal lægges på plads
Når vi ser golf i TV, er det skønt at se,
at selv proff’erne lægger turf på plads.
Her har vi noget at leve op til. Husk at
lægge turf på plads, så vi holder vores
pragtfulde bane i fin stand.
Husk at slette på Golfbox, hvis du
bliver forhindret
Når vi kører banekontrol, har vi altid en
spillerliste med, så vi kan se, hvem der
er på banen. Vi kan således konstatere,
om der er de spillere, der skal være i
de enkelte grupper. Ofte ser vi, at der
kun er 3 spillere i gruppen, selv om der
er bekræftet 4 spillere på Golfbox. Det

indberetter vi til kontoret, så man der
kan finde ud af, om det er en praksis
der bruges for at få lov til at gå 3 eller
måske 2 spillere.

Spilletempo
For at få en ordentlig rytme på banen,
er det vigtigt, at alle spillere overholder
spilletempoet:
• Maksimal anvendt spilletid efter hul
5 er spillet = 1 time og 10 minutter
• Maksimal anvendt spilletid efter hul
9 er spillet = 2 timer og 2 minutter
• Maksimal anvendt spilletid efter hul
14 er spillet = 3 timer og 6 minutter
• Maksimal spilletid for alle 18 huller =
4 timer og 4 minutter.
De nævnte tider fremgår i øvrigt af scorekortet.
Velkommen til gæstespillere
Vi har forrige sæson har rigtig mange
gæster på banen. Banekontrollørerne
gør en dyd ud af at hilse på disse spillere, så de føler sig velkommen. Det har
vi faktisk fået rigtig god respons på.

Alt i alt er der jo ikke så
meget, vi hver især skal
gøre for at holde banen
i god stand. Så lad dette
være en opfordring til alle
medlemmer om at gøre en
ekstra indsats, så vi alle får
en god runde hver gang.

her n i n g gol f kl u b
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Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning . Tlf. 97 11 92 82

Støt vore annoncører
- de støtter os!

Støvsugerrobot

8

7 0

med optiske støvsensorer og Touch-betjening
Klarer alle gulvoverflader.
Optiske støvsensorer sørger for en grundig
rengøring. Fjernbetjening medfølger.
Tryk på en knap og lad iRobot®
Roomba®780 robotstøvsugeren
fjerne støv, skidt og dyrehår, eller
programmér den til automatisk at
rengøre op til 7 dage om ugen.
Den rengør dine tæpper, trægulve,
fliser og linoleum grundigt.
Den rengør, hvor det er besværligt
at komme til med en traditionel
støvsuger, den rengør under og
rundt om møbler samt langs
væggen og i hjørnerne.
Roomba er udstyret med iAdapt™
Responsive Cleaning Technology
som overvåger rengøringsområdet
60 gange i sekundet, og anvender
sine mange sensorer samt mere
end 40 tilpasningsmuligheder
for at maksimere
rengøringseffektiviteten.

• AeroVac™ serie 2 støvbeholder
• 2 stk. Virtual Wall Lighthouses
• 1 stk. fjernbetjening
• 2 stk. HEPA-filtre
• 1 stk. ekstra hovedbørste
• 1 stk. ekstra gummibørste
• 1 stk. ekstra sidebørste
• 1 stk. kompakt ladestation
• 1 stk. instruktions-DVD

Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · www.witt.dk · info@witt.dk
120306_Ann_golf_A5.indd 1

12/03/12 14.33

Godt desiGn er en smaGssaG
er du til farver og nye materialer eller det enkle design? Har du hang til hygge og romantik eller mener du, at godt
design handler om form og funktion? designa har køkkener for enhver smag – og pris. Se mere på designa.dk

silkeborGvej 80, HerninG · tlf. 96 26 55 10 · desiGna.dk

HAR
HAR DU
DU OPGAVEN,
OPGAVEN, SÅ
SÅ HAR
HAR VI
VI MASKINEN...
MASKINEN...

ARCTIC CAT 350 2x4
ARCTIC CAT 350 2x4

PERSON BIL FRA: 69.900,PERSON BIL FRA:
69.900,incl. afgift
og moms
incl. afgift og moms

ARCTIC CAT ATV & UTV:
ARCTIC
CAT
ATV &
UTV:
Fra 90cc til
1000cc,
klar
til bil

Fra
90cc til 1000cc,
klar&tilUtility
bil
indregistrering,
Sports
indregistrering,
Sports
&
Utility
modeller.
modeller.

TYM T233 HST
TYM T233 HST
Fra: 79.900,Fra: 79.900,TYM traktorer fra 23 - 100 hk,
TYM traktorer fra 23 - 100 hk,
mulighed for kabine på alle
mulighed for kabine på alle
modeller, 23 - 50 hk med
modeller, 23 - 50 hk med
hydrostat.
hydrostat.

Schäﬀer minilæssere: mere end 30
Schäﬀer
minilæssere:
mere
forskellige
modeller, fra
20 -end
21030
HK,
forskellige
fra 1.400 kgmodeller,
til 14.000fra
kg.20 - 210 HK,
fra
1.400
til 14.000 kg.
Priser
fra kg
129.900,Priser
fra
129.900,Schäﬀer læssere skrædersyes til
Schäﬀer
skrædersyes
kundens læssere
ønsker og
indeholdertilmere
kundens
ønsker
og
indeholder
mere
end 50 års erfaring og
udvikling.
end 50 års erfaring og udvikling.

hvordan er det
vi kommunikerer
med hinanden?
I en hvilken som helst organisation
er kommunikation det måske allervigtigste værktøj til at sikre udvikling og fælles forståelse mellem alle
– både i og udenfor organisationen.
Sådan forholder det sig også i vores
golfklub.

I takt med at klubben på så mange andre områder har udviklet sig kraftigt de
senere år, så har måden vi har kommunikeret internt i klubben og med medlemmer og gæster stort set været det
samme i mange år. Det har vi besluttet at gøre noget ved, og vi har sat os
det mål, at vi som golfklub vil gå foran
i dansk golf, når det gælder kommunikation og ledelse. Det er jo nogle flotte
ord, men hvad betyder det i praksis?

Vi sætter i 2012 ind på 3 områder:
•	Årsskrift
•	Nyhedsbreve
• Hjemmesiden
Årsskrift
De fleste golfspillere kender sikkert den
der fornemmelse i marts, hvor dagene
er blevet lidt længere, hvor man kan
begynde at mærke solens varme, og
hvor man så småt begynder at tænke
på, at skulle ud og gå en tur på golfbanen og få banket rusten af golfsvinget.
Det er jo en herlig fornemmelse, og den
vil vi gerne understrege med en lækker
”appetitvækker” til den nye sæson.
Årsskriftet bliver sendt ud til alle medlemmer i marts måned, og lige nu sidder du med vores første årsskrift i det
nye format – og forhåbentlig synes du
det er en god introduktion til den kommende sæson. Vi har lavet et årsskrift
i en lækker kvalitet, som også vore
sponsorer og samarbejdspartnere synes er attraktivt.
Indholdet i årsskriftet er dels en række
konkrete oplysninger til brug for sæsonen, som f.eks. turneringskalender og
kontingentsatser, dels en række artikler og indlæg om vores fælles klub. Vi
har en klub, der fortsat udvikler sig i
fuld fart, både på og udenfor banen, og
vi tror på, at vi skal gøre alt, hvad vi kan
for at holde fast i nogle af de værdier,
her n i n g gol f kl u b

som kendetegner vores klub – samtidig
med at vi løbende udvikler os.

Nyhedsbreve
Vores KlubNyt har fungeret fint i
mange år, ikke mindst takket være de
mange frivillige, der har sørget for at
lave indlæg, redigere, sætte op og producere. For nogen tid siden besluttede
bestyrelsen, at KlubNyt, som vi kendte
det med 5 årlige udgivelser i fysiske eksemplarer, skulle erstattes af noget nyt
og mere tidssvarende.
Baggrunden for denne beslutning var
bl.a., at bladet ikke helt kunne leve op
til navnet ”KlubNyt”, for ofte var nyhederne flere uger gamle, og der var flere,
der efterspurgte ”nye” nyheder. Dem
kunne man selvfølgelig finde på hjemmesiden, men her skulle man aktivt
selv opsøge disse på hjemmesiden, og
det var der mange, der ikke fik gjort.
Det laver vi nu helt om på. Fra og med
denne sæson vil du løbende modtage
nyhedsbreve fra klubben elektronisk via
mail – minimum 1 gang om ugen i perioden april–september. Det betyder, at
du får nyhederne, når de er nye, og vi
kan på den måde holde os alle sammen
mere opdateret omkring hvad der sker.
Ved at trykke på nyhederne i nyhedsbrevet kommer du ind på hjemmesiden,
hvor du kan læse mere om de nyheder
du har interesse i. Nyhedsbrevet bliver
sendt ud til alle medlemmer via den
mail-adresse, du har registreret i Golfbox – så sørg for at denne er korrekt!

Hjemmesiden
Endelig er der vores hjemmeside, som
i længere tid har trængt til en kærlig
hånd. For bestyrelsen var det en ambition, at vi ville benytte lejligheden til
at udvikle ”Danmarks fedeste golfsite
– for golfklubber” – og det synes vi i al
beskedenhed vi er lykkedes med!
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Med CO3 som designer og udvikler på
sitet, og med Bravo Tours, KVIK og Dynamic Web som samarbejdspartnere,
har vi fået en unik hjemmeside, som
bl.a. er inspireret af hjemmesiderne for
Pebble Beach og Masters! Hjemmesiden – og specielt forsiden – er visuelt
baseret, og vi tror på, at det specielt for
gæster i klubben giver endnu mere lyst
til at spille på vores smukke parkbane.
Lige så vigtigt er det, at hjemmesiden
er opbygget, så det er nemt at finde de
informationer man skal bruge, og for
klubbens mange frivillige udvalg og
klubber-i-klubben, er det også blevet
væsentligt nemmere at opdatere og
vedligeholde.
Med ovennævnte tiltag har vi i 2012
virkelig fornyet klubbens ansigt udadtil på kommunikationssiden, og vi vil
spændte følge de tilbagemeldinger vi
får, og bruge disse til at fortsætte vores
fokus på kommunikation med såvel
medlemmer, gæster og samarbejdspartnere. Vi hører rigtig gerne fra dig,
hvis du har kommentarer, gode ideer
og kritik til årsskriftet.

Med venlig hilsen
Christian Alstrup
(christianalstrup@hotmail.com)
Medl. Af bestyrelsen og formand
for kommunikationsudvalget
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Dit livs fest
Fest til fast pris

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

Velkomstdrink
3 retters menu
Vin, øl og vand
ad libitum

425,Pris pr. person FRA kr.

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

TRÆNING I LOOP
TRÆNINGDITI LOOP
FORBEDRER
GOLFSPIL
FORBEDRER DIT GOLFSPIL

Hollingholtvej 41
7450 Sunds
Tlf. 97 14 14 55
www.reklametryk.dk
tilbud@reklametryk.dk
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- Har du den rigtige?
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- alle former for forsyningsledninger
Gravning
Pløjning
Kædegravning
Underboring
Styret boring
Crackning
Sliplining
Bentonit injektion
Indspuling af kabler
Svejsning af PE-rør
Indmåling af kabler
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LOOP Cirkeltræning og Herning Golf Klub har
indgået et samarbejde, der giver alle golfere
et godt tilbud om effektiv styrketræning,
LOOP
Cirkeltræning
og Herning Golf Klub har
der også
styrker golfspillet.
indgået et samarbejde, der giver alle golfere
et
godtCirkeltræning
tilbud om effektiv
LOOP
ligger styrketræning,
i herningCentret
der
også
– kun
300styrker
meter golfspillet.
fra golfklubben.
Den hurtigste vej til en sundere krop
BOOK EN GRATIS PRØVETIME PÅ 44 324 324
LOOP Cirkeltræning ligger i herningCentret
CIRKELTRÆNING
– kun 300 meter fra golfklubben.
hurtigste
herningCentret, Merkurvej, 7400 Herning, tlf.Den
44 324
324 vej til en sundere krop
www.loopcirkeltræning.dk
BOOK
EN
GRATIS
PRØVETIME
PÅ
44
324
324
(lige inden for indgang F, og med direkte adgang via trappen eller elevatoren fra P-Vest)
CIRKELTRÆNING

herningCentret, Merkurvej, 7400 Herning, tlf. 44 324 324
(lige inden for indgang F, og med direkte adgang via trappen eller elevatoren fra P-Vest)

www.loopcirkeltræning.dk

Email: post@skent.dk

WWW.SKENT.DK

Den rigtige
samarbejdspartner
når det gælder
kabel- og ledningsarbejder samt
underboring

golfbox

www.golf.dk

GolfBox er et internetbaseret brugersystem, som anvendes af både sekretariatet til at håndtere de daglige arbejdsopgaver som medlemsadministration, tidsbestilling og turneringsafvikling, og af medlemmerne til tidsbestilling, tilmelding til turneringer og indberetning af scores m.m.
Login
Login til GolfBox kan ske via forsiden
på klubbens hjemmeside eller direkte
på www.golf.dk
Brugernavn og password
Alle klubbens medlemmer har et brugernavn og et password til deres personlige side på GolfBox. Brugernavn
er som udgangspunkt DGU-nummer,
skrevet som 15 efterfulgt af en binde-

streg (-) og medlemsnummer i klubben. Password er som udgangspunkt
de første 6 cifre i personnummeret.
Ønsker du at skifte password, kan du
selv ændre det i GolfBox eller ved at
kontakte sekretariatet.

lidt svært at finde ud af, er du altid velkommen i sekretariatet, hvor vi vil gøre
alt hvad vi kan, for at guide dig igennem systemet og vise dig hvordan det
fungerer.

Tilmelding til diverse
funktioner i GolfBox
Vil du gerne tilmeldes de forskellige
funktioner i GolfBox, men synes det er

Her et lille overblik over nogle af mulighederne i GolfBox:
Tidsbestilling: Her kan du bestille starttider, både i Herning
Golf Klub og i andre klubber med tidsbestilling. Her har du også
mulighed for at oprette såkaldte ”favoritspillere”, så du hurtigt
kan bestille tider sammen med dem, du oftest spiller med. Når du
opretter en favoritspiller, skal denne dog først godkende oprettelsen i GolfBox, før den træder i kraft.

Beskeder: Her kan du se beskeder,
som du har modtaget fra Herning
Golf Klub, GolfBox eller fra andre
medlemmer, som har skrevet til
dig. Du kan selv skrive beskeder til
andre medlemmer eller direkte til
klubben. Alle beskeder til dig vil du
kunne se, når du logger dig ind på
GolfBox. Har du oprettet din e-mail
i GolfBox og tilmeldt dig e-mail service, vil du automatisk modtage en
e-mail direkte i din indbakke, når
der er beskeder til dig i GolfBox

Scores: Her kan du
indtaste scorekort
til regulering.

Min profil: Her har du mulighed for
at ændre din adresse, telefonnummer,
dit personlige brugernavn og password
m.m., samt tilmelde dig diverse services, herunder e-mail og sms-service,
så du fremover modtager diverse
informationer som e-mail eller sms.

Klub kalender: Her kan du
blandt andet tilmelde dig til
turneringer i Herning Golf Klub
samt se turneringsbetingelser.

her n i n g gol f kl u b

Mine tider: Her kan du se
om du har aktive reservationer af starttider eller om
du er tilmeldt turneringer. Her kan du ligeledes
afmelde reservationer og
turneringstilmeldinger.
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Sekretariatet
Klubbens sekretariat fungerer
som det naturlige omdrejningspunkt for klubbens aktiviteter,
med daglig kontakt til medlemmer, greenfee gæster, leverandører og sponsorer.
Vi kan kontaktes på telefon 97 21 00 33
med omstilling eller viderestilling til
telefonsvarer. Vi kan naturligvis også
altid kontaktes på info@herninggolfklub.dk, og vi vil besvare din mail så
hurtigt som muligt. Hvis din henvendelse drejer sig om bogholderi (betaling, bagskab), så benyt venligst kontor@herninggolfklub.dk.

Bagskabe
Vi råder over et sort antal bagskabe,
som udlejes til medlemmer. Der er 3

Åbningstider i sekretariatet
1. april – 30. september
Mandag...................... 10.00 – 14.00
Tirsdag....................... 10.00 – 14.00
Onsdag...................... 10.00 – 14.00
Torsdag...................... 10.00 – 18.00
Fredag........................ 10.00 – 14.00
1.oktober – 31. marts
Mandag...................... 10.00 – 14.00
Onsdag...................... 10.00 – 14.00
Fredag........................ 10.00 – 14.00

her n i n g gol f kl u b

Jørgen Munk
Forretningsfører

Anny Risager
Klubsekretær

forskellige typer, som findes i både kælderen under klubhuset og i bagrum: 60
cm til kr. 500,-, 80 cm til kr. 700,- og 80
cm med el stik til kr. 800,- pr. år. Bagrum og kælder låses af Dansikring ved
rundering om aftenen og åbnes af det
første medlem, der har behov for sin
bag om morgenen. Skal du bruge en
nøgle, så kan den købes i sekretariatet.
Vi har også skoskabe i både kælder, dameomklædning og herreomklædning
til kr. 100,- pr år.

Golfbiler
Alle personer over 18 år, medlem af en
anerkendt golfklub og i besiddelse af
kørekort, kan leje en af Herning Golf
Klub´s golfbiler. Medlemmer af Herning
Golf Klub kan opnå særlig tilladelse fra
bestyrelsen til, på grundlag af lægeattesteret sygdom, at anvende egne golfbiler og lignende.
Vi har to udlejningsbiler, som vi lejer
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Jonna Vester
Klubsekretær

ud til medlemmer og gæster. Prisen for
at leje en bil er kr. 200,- for 18 huller og
udlejningen foregår i Pro Shoppen eller
sekretariatet. Der vil også være mulighed for at lave en lejeaftale for 10 gange til kr. 1.500,-, hvor der kan foretages
reservation for op til 10 gange.

Fælles træning
Vi har i klubben en gammel tradition
for, at der hver søndag formiddag er
fællestræning og, hvad er så det ?
Alle medlemmer, der ikke deltager i
junior- eller elitetræning, kan møde
op på driving range søndag mellem kl.
10.00 og 11.00, hvor Jesper vil være til
stede. De medlemmer, der møder op,
bestemmer indholdet af træningen,
som kan være:
• Det lange spil
• Indspil
• Putning
• Bunkerslag

årsskrift 2 0 1 2

infORMERER
Skulle der være medlemmer, der herefter bliver helt vilde med at træne,
kunne man jo anvende de 3 træningskuponer, som er tilsendt sammen med
bagmærket fra sæsonstart.

Hole-in-One
Det er op til den enkelte klub at definere sine regler for godkendelse af Holein-One.
DGu anbefaler følgende:
Hole-in-One skal laves under normalt
spil af en runde, som dog ikke behøver fuldføres. (En golfrunde består af
18 huller. En 9-huller bane spilles to
gange). Hole-in-One skal være vidnefast og med underskrifter på et korrekt
udfyldt scorekort. Hole-in-One skal
være en ”étter” på scorekortet (ikke en
ny eller provisorisk bold). Hole-in-One
skal være lavet på den ordinære green
og rundens ordinære teestedsfarve. Er
disse betingelser opfyldt, skal scorekortet og bolden indleveres til sekretariatet, som sørger for offentliggørelse i
klubregi samt til Dansk Golf Union.
Vi har to sponsorer på et Hole-in-One

i Herning Golf Klub. Henvend dig i caféen, hvor en flaske whisky fra Vinspecialisten 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.
Golf Caféen vil samtidigt overrække
et gavekort på ”Månedsfristelser” for 2
personer.

Der er samtidigt indgået en aftale med
Vinspecialisten om et sponsorat til
juniorafdelingen. Vinspecialisten giver 10 % af alt salg til medlemmer af
Herning Golf Klub til juniorarbejdet. Så
oplys venligst om dit medlemskab af
Herning Golf Klub ved køb hos Vinspecialisten.

Ordensregler
Gyldigt medlemsbevis/greenfeebillet
skal bæres synligt ved spil på banen.

Anvisninger givet af Banekontrollen
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 4 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 ordens- og regeludvalget.

HJERTESTARTER i HERninG GOLf KLuB
Hjertestarteren er placeret lige indenfor hoveddøren – og i øvrigt skænket klubben af Plano
Pack v/Lars Larsen. Stor tak for det.

Det sker desværre ind imellem, at en person falder om
med hjertestop. Det er også sket i Herning Golf Klub,
og der er naturligvis en risiko for, at det kan ske igen.
Skulle det ske, er der mulighed for livreddende førstehjælp ved hjælp af en hjertestarter.

Vær ikke bange for at bruge hjertestarteren. HuSK: Du
kan ikke gøre forkert. Det værste vil være slet ikke at
gøre noget!

Når en person falder om med hjertestop, indebærer
genoplivning mere end at trykke på en knap og give
et elektrisk stød. Førstehjælpere skal først følge nedenstående trin og efterfølgende lade sig guide ad stemmen i hjertestarteren.

Illustrationen viser hvilken rækkefølge du skal
bruge for at hjælpe personen, der er faldet om
med hjertestop. Hvert led
i kæden er vigtig, når der
skal reddes liv!
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Hjertestarteren guider førstehjælperne gennem hvert
skridt og hjælper dem til at gøre de vigtigste ting. En
stemme i apparatet giver løbende vejledning til, hvad
der skal gøres, og hjertestarteren kan dermed betjenes
af de fleste, uden omfattende førstehjælpstræning.
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Dækningsbidrag?
... Et væsenligt tal i alle regnskaber.
Fremkommer ved at trække
de variable omkostninger fra
omsætningen.
Anvendes til at dække faste
omkostninger og overskud!

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

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

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.

www.arnepoulsen.dk

HTH KøKKenforum Herning
engdahlsvej 2C • 7400 Herning
Tlf. 9712 6533
47853_Sponsorann_60x35.indd 1
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MULTIGLAS
Glarmester Jørgen Mulvad
Kr. Rasmussen
V. Simonsen

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

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

Poul Lyngholm, Bredgade 45, 7400 Herning Tlf. 31315000

DiViSiOn & ELiTE
Herning Golfklubs elitehold er en samling af klubbens bedste spillere,
som på nuværende tidspunkt spiller i Danmarksturneringens 3. division. Truppen er bestående af både senior og junior spillere og trænes
af klubbens lokale pro Jesper Skoubo Kjeldsen. Eliten har igennem de
sidste 3-4 sæsoner været igennem et generationsskifte og implementering af nye spillere såvel intern og eksternt fra.

Af Jacob Sloth
Truppen er i dag bestående af en samling spillere, som alle ønsker at udvikle
sig og opnå gode resultater. Spillerne er
samlet en gang om ugen, hvor der er
fokus på konkurrencebetonet træning.
Herudover stilles der krav om selvtræning, engagement og at spillerne i forhold til klubben deltager i klubturneringer samt frivilligt arbejde.
Til daglig styres elitetruppen af eliteudvalget som udstikker retningslinierne
for sæsonen. Udvalget består af træner,
spillere fra truppen, bestyrelsesrepræsentant samt klubmedlemmer. Der er
elitetruppens vision at videreudvikle
og skabe et elitemiljø i Herning golfklub og vision at klubbens 3. divisionshold rykker op i rækkerne.

Et synligt aktiv for klubben
Eliteteafdelingen i Herning Golf Klub
ønsker at være et synligt aktiv for klubben. Eliteudvalget skal være med til positivt at præge udviklingen, samt skabe
en sundt og bæredygtig fundament,
hvor spillernes sportslige interesser
varetages. Det er eliteafdelingens overordnede mål og ambition, at få et elitehold, der på lang sigt vil være førende
indenfor dansk golf. Eliteafdelingen
ønsker at udvikle og fastholde egne
spillere.
Forudsætningen for at kunne udvikle
de sportslige resultater og opfylde målsætningen beror på 4 grundpiller: Træning, selvtræning, konkurrencementalitet og kammeratskab.
Kun via målrettet træning kan vi udvikle os som spillere. Derfor kræver
det, at alle comitter sig til klubbens
træningsforløb og herigennem udvikler sig positivt med lavere handicaps
for øje.

HERninG GOLf KLuB
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Vindermentalitet
For at fremelske en træningskultur vil
de spillere, der regelmæssigt møder op
til træningen blive favoriseret, når der
skal udtages hold. Ud over trænerens
undervisning tilsigtes det, at alle spillere selvtræner regelmæssigt. Vindermentalitet og det at kunne præstere
når det virkelig kræves er en meget
afgørende faktor for gode resultater i
konkurrencegolf. Derfor er det sundt
med intern konkurrence på holdet og
alle må forberede sig på en naturlig
kamp om pladserne.
Summen af den fælles træning og det
samvær der herigennem vil opstå skulle meget gerne udmunde i en homogen
trup med et gedigent kammeratskab
og en rigtig god holdånd. Hvis ikke det
er sjovt at deltage, vil motivationen
naturligvis hurtigt dale og vi vil ikke
kunne opnå vores fælles målsætning.
Et godt kammeratskab er ligeledes en
forudsætning for at kunne modtage
spillere fra juniortruppen og evt. tiltrække nye spillere udefra.
God sæson til alle!
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Historisk

TiLBAGEBLiK

først i 1960’erne var der
ikke mange der drømte
om, at der skulle opstå
en golfbane i Herning.
Men franz Roesen ville
det anderledes. Han var
medlem af Junior Chamber og foreslog i 1963, at
Junior Chamber skulle
engagere sig i anlæggelse af en golfbane.
Den 19. februar 1964 blev der nedsat et
udvalg til at arbejde videre med planerne. Udvalget bestod af Franz Roesen,
Iver Kurt Jensen, Bo Heldén, Tage Jensen og H. Liebergreen. Udvalget havde
et stærkt ønske om, at banen skulle
ligge så tæt på byen som overhovedet
muligt og tog straks kontakt til DGU for
råd og dåd samt til Herning Kommune
for at finde egnet areal.
DGU foreslog i øvrigt at anlægge banen
i Knudmosen, mens Franz Roesen hellere så banen placeret i Løvbakkerne,
hvilket Herning Kommune ikke var interesseret i.

HERninG GOLf KLuB

Golfbaner gennem tiderne
28. maj 1964 giver kommunen tilladelse til, at klubben midlertidigt kan
anvende græsarealet på Ungskuepladsen bag messehallerne på Vardevej.
Der blev straks anlagt en 5 hullers øvebane og den 2. juni 1964 kl. 19.00 tages
øvebanen i brug. Det foregik i øvrigt i
denne sommers værste regnvejr!
Der blev ikke anlagt egentlige greens på
øvebanen. Man kridtede en rundkreds
af, og vedtog, at her var en green. Når
man var inden for cirklen, var hullet givet for 2 slag. Hvis man da overhovedet
nåede så langt! Det var nemlig særde-
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les problematisk at finde sin bold, for
der blev aldrig slået græs og banen var
dækket af tusindvis af mælkebøtter.
Herning Kommune besluttede i 1965 at
anlægge en 9-huls bane på dele af det
areal, hvor golfbanen ligger i dag. Kommunen afholdt samtlige udgifter mod
at klubben de første 5 år betalte 25 % af
kontingentindtægterne som tilskud til
driften. Ud over det omfattende jordarbejde i forbindelse med anlæggelse af
banen, var der en større opgave. Nemlig at skaffe læ. På arealet var der siger
og skriver kun 4 træer. Altså måtte man
i gang med at plante. Det blev lærk,
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1963
1967

1974

og for at få noget der synede med det
samme, blev poppelhegnet ved Nørregades sportsplads flyttet til golfbanen.
Stammerne blev skåret af ved roden
og når de blev stukket i jorden, skød
de straks friske skud. Der blev i øvrigt
i perioden 1969 til 1973 plantet 53.000
træer på banen.
I 1966 etableredes en midlertidig 4-huls
bane på begge sider af Viborgbanen
(nuværende cykelsti). 2 af hullerne anlagdes på arealet ved pigespejderhytten og 2 huller på dele af nuværende
hul 13 og 16.
9-huls banen blev officielt indviet den
15. august 1970. Samtidig indviede
man det første klubhus, der dog først
blev endeligt færdigbygget i 1971. Det
var en meget stor dag for klubben og
dens mange ildsjæle. Åbningstalen
blev holdt af N. O. Hansen, der senere
blev en nok så velkendt borgmester
i Herning. Talen afsluttedes med, at
N. O. Hansen officielt overdrog banen
til Herning Golf Klub. I sin takketale
sagde formanden, Franz Roesen bl.a.:
”Golfen er i dag for alvor kommet til
Herning. Og den er kommet på en god
måde, nemlig gennem et forbilledligt
samarbejde mellem kommune og klub.
HERninG GOLf KLuB

1965
1973

1966
1970

1976
Vi har boet i 3 klubhuse og spillet på
3 baner, vi har haft mindst 12 forskellige scorekort. Alt er sket på grund af et
dejligt teamwork, og jeg burde måske
ikke fremhæve nogen i klubben, men
jeg tror at alle vil forstå, når jeg uden
nærmere motivering nævner, Gerd Hølund, Bent Green, Harley Hansen og
Magne Nøhr”.

Baneændringer og -udvidelser
I august 1973 tages 3 nye huller i brug
(nuværende hul 1 og 9 samt daværende hul 8, hvoraf i dag kun høj indspilsgreen eksisterer). Klubben rådede dermed over 12 huller. De sidste 6 huller
(nuværende hul 2, 3, 5, 8, 14 og 15) blev
taget i brug den 20. august 1976.
I april måned 1992 startes anlægsarbejdet med etablering af 3 nye huller
til erstatning af daværende hul 16 (banens bedste!) samt hul 17 og 18, hvor
A-Z samt Åparken opføres. Der blev
anlagt nyt hul 13 (nuværende 4), nyt
hul 15 (nuværende 7) samt nyt hul 18.
Endvidere forlænges hul 4 (nuværende
hul 13) fra par 3-hul til par 4-hul samt
hul 14 (nuværende hul 5) fra par 4-hul
til par 5-hul. Den nye 18-huls bane
blev taget i brug i foråret 1994. Grun-
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det Fruehøjgaards byggeri nedlægges i
2000 daværende hul 9 og green på hul
18 flyttes. Samtidig anlægges nuværende hul 6.

De forskellige klubhuse
Det første klubhus blev taget i brug i
forbindelse med øvebanen på Ungskuepladsen. Det blev indrettet i en
bygning, der tidligere havde været
benyttet som hønsehus! Der blev lagt
et gammelt tæppe på gulvet, og vupti
havde man det dejligste klublokale til
rådighed. I 1966 efter flytning til de
nuværende arealer blev indrettet et
klubhus i en sidefløj til Herningsholm,
der tidligere havde været benyttet af
Civilforsvaret. Der blev indlagt flaskegasvarme og huslejen var særdeles rimelig – 1.000 kr. årligt. Klubben følte at
være kommet i paradis. ”Fra hønsehus
til herregård” averterede man med, da
herlighederne blev taget i brug.
Ældste del af det nuværende klubhus
blev indviet i forbindelse med, at den
første egentlige 9-huls bane blev taget i brug i 1970. Klubhuset blev dog
først endeligt færdigbygget i 1971. Den
1. april 1991 blev klubhuset udvidet
med sidefløj (nuværende barområde).
I samme forbindelse blev der plantet
ÅRSSKRIFT 2012
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E T L I L L E U D P L U K F R A V O R T S PÆ N D E N D E M E N U K O R T:
1. Caféanretning .................................99,Sild m. carrysalat, æg/rejer, lun rødspættefilet m. remulade, deller med kartoffelsalat, ost, kiks, brød/smør

2. Quick lunch ..................................................79,Ferskrøget laks m. asparges, tartelet m. høns og asparges,
mørbradbøf champignon a la creme, brød/smør

3. Clubsandwich............................................79,Smørristet toast, karrydressing, salat, tomat, agurk, lun
kyllingefilet, bacon og appelsin

nY SALATBAR med nyt tilbehør og

altid 10 forskellige ingredienser og dressinger

49,13. Salatbar ....................................................... 69,12. Salatbar med brød

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

med kylling, bacon og brød

14. frokostdrøm ........................................... 69,-

4. Stjerneskud..................................................79,-

2 mørbradbøffer på toast med champignon
a la creme, bacon og tomat

5. Den lille lækre .......................................... 44,-

med ciabattabrød, salat, æg, rejer, dressing og dild

Dampet og stegt fiskefilet på smørristet toast m. rejer,
ferskrøget laks, asparges, caviar, dressing og citron

Rugbrød med roastbeef, peberrod, løg og spejlæg

6. nachos .............................................................. 44,med purløgsdressing og salsa

7. flotte håndmadder pr. stk ........... 17,8. Smørrebrød pr. stk.............................. 23,Æg og rejer, Rødspættefilet, Roastbeef

15. Laksesandwich.................................... 69,Planke Steak
Mør oksefilet, stegt på egetræ, med
pom duchesse og grønsager.....................

99,-

16. Crepes ............................................................59,Med mozzarella, skinke, salat og dressing.

17. Crepes ............................................................. 69,Med rejer, asparges, tomater, agurk og salatdressing

nYHED TiL DE SMåSuLTnE
Nu også ”de lidt mindre portioner” til dig, der
bare er er lidt småsulten. Se mere i menukortet.

9. Hjemmelavet burger ..........................79,-

18. Crepes .............................................................59,Med roastbeef i fine strimler, salat, tomat og dressing

19. Crepes ............................................................ 49,Med jordbærsyltetøj, flormelis, softice og chokolade.

200gr. Herefordkød m. salat, agurk, tomat, pom. frites

10. Bøfsandwich ............................................79,med salat, bløde løg, sauce, spejlæg, pommes frites

11. Kyllingeburger ...................................... 69,med tomat, agurk, salat og bacon, og pommes frites

v/ Steen Leth, tlf. 97 21 34 84 eller 40 57 19 47

SELSKABER ARRAnGERES Se vores selskabsbrochure og få et godt tilbud på din fest

KORT fORTALT:

1970
Franz Roesen foran klubbens nye,
utraditionelle klubhus.
ekstra rododendron ved puttinggreen.
Seneste større projekt blev en tiltrængt
renovering samt tilbygning, der blev
taget i brug ved sæsonstart 2010. Klubhuset blev udvidet med 400 m², der gav
pladsforbedringer for sekretariat, proshop, bag-rum, køkken, klubhus og restaurationslokaler. Ved ombygningen
blev loftet i det oprindelige klubhus
fjernet.

Sportslige højdepunkter
Fra klubbens start blev der satset meget på en stærk juniorafdeling, og allerede i 1966 var klubben landets næststørste klub hvad antallet af juniorer
angik. Klubben ansatte dygtige trænere, og der blev trænet flittigt.
Med ansættelsen af Per Knoblauch, der
var klubbens træner i perioden 19711979, havde klubben nu en fast træner
5 af ugens dage, og der blev for første
gang gennemført en systematisk inden- og udendørs vintertræning. Per
Knoblauch ydede en stor indsats for
klubben og havde sin meget store andel i juniorspillernes høje standard.
Og resultaterne udeblev heller ikke:
I 70’erne tog spillere som Per Gjessing,
Claus Frandsen, Jens Veje, Anders Thygesen, Ole Smidt og Morten Stendorf og
Jens Krøjgaard mange skalpe. Sportsjournalisternes holdturnering, der
dengang var det uofficielle danmarksmesterskab blev vundet i 1974, 1975,
1976 og 1978. Holdet vandt ligeledes
det Jydske holdmesterskab i 1976, 1977,
1978. I 1978 vandt klubben det Danske
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Mesterskab for klubhold og i 1980 blev
det til en 2.-plads. Ved EM for klubhold
blev det til en 7.-plads, 1 slag efter Sverige. Claus Frandsen udtages som den
eneste dansker til Europaholdet til en
match i Skotland.
De fleste af spilleren optrådte regelmæssigt på såvel junior- som seniorlandsholdet.
Og så er der jo lige Morten Backhausen: Morten var på landsholdet i 1984,
blev dansk seniormester i 1990, vinder
EGAF mesterskabet i 1992, bliver i 1993
nr. 3 ved DM i hulspil og nr. 2 ved DM
i slagspil, bliver samme år europamester ved i omspil at slå Lee Westwood
(Morten satte på de sidste 18 huller banerekord med 65 slag), bliver samme
år kåret som årets fund af Politiken,
DIF og Team Danmark. Morten vinder i
1994 Portugise Amateur Championship
og også Norvegian Amateur Championship. Fantastisk flotte sejre – og helt
fortjent til det klubmedlem, der nok
har slidt mest på vor drivingrange!
Peter Meldgaard topper i 2002 juniorranglisten og er på landsholdet, vinder
Junior Masters Invitational i Sverige og
Danish Boys International Championship. Cathrine Orloff Madsen vinder DM
i slagspil i 2009. Mathias Thalund vinder i 2005 Danish Boys International
Championship.
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1963

Ideen til at anlægge en
golfbane i Herning opstår i Junior Chamber.

1964

Herning Golf Klub etableres på en stiftende
generalforsamling den
11. maj 1964.

1965

Den første golfbane
indvies den 2. juni.
Golfbanen var beliggende på arealerne bag
Messecenter Herning
(Ungskuepladsen).

1965

Placering af ny 9-huls
bane ved Herningsholm
besluttes. Kommunen
anlægger banen og
betaler driften. Dog
giver Herning Golf Klub
et tilskud på 25 % af
kontingentindtægterne.

1966

Der indrettes interimistisk 4-huls bane på de
nye arealer.

1967

Anlægsarbejdet til
9-huls bane sættes i
gang.

1970

Officiel åbning af 9-huls
banen samt indvielse
af det nye klubhus, der
dog først var endeligt
færdigbygget i 1971.

1973

Arbejdet med at udvide
banen til 12 huller sættes i gang.

1974

12-huls banen indvies.
Ved brug af forskellige
teesteder var det muligt
at spille på en 18-huls
bane på 5.200 meter
med fire par 5-huller,
otte par 4-huller og 6
par 3-huller.
Tegning til en 18-hullers golfbane udarbejdes.

1976

Den første 18-huls
banen tages i brug til
Sweki Lyng
matcherne den 20.
august

1994

Nuværende 18-huls
bane tages i brug.
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HALL Of fAME
På denne side vil vi hylde de
gode og dygtige golfspillere,
som har gjort sig fortjent til
en hyldest fra os andre.
Men også en stor hyldest til medlemmer, der
gennem en formidabel indsats har gjort sig fortjent til at blive udnævnt som æresmedlemmer
af klubben. Der er ikke plads til at opremse alle
klubmestre siden starten i 1964, men det må være
på sin plads at hylde mestrene fra sidste sæson.

Klubmestre 2011:
Damer

Cathrine Orloff Madsen

Herrer

Søren Skoubo Kjeldsen

Midage damer

ingen deltagere

Midage herrer

Bjarne Stegger

Senior damer

Lone Hessellund

Senior herrer

Viggo Dahl Sørensen

Veteran damer

Dina Jensen

Veteran herrer

Allan Schou

Junior piger

Anne Hornshøj

Junior drenge

Anders Pagh

æRESMEDLEMMER
franz Roesen
Den 21. november 1978 blev Franz
Roesen udnævnt som klubbens
første æresmedlem.
Franz Roesen har mere end nogen
anden æren for, at der på det tidspunkt eksisterede en klub og en golfbane i Herning.
Han var primus motor ved oprettelsen og en utrættelig
formand i klubben fra starten i 1964 og frem til 1975.

internationale titler:
Europamester 1993
Dalmahoy Golf Club
Morten Backhausen

Roesen, der i sine unge dage lærte golfsporten at
kende på Fanø var i 1963 medlem af Junior Chamber og startede her en debat omkring oprettelse af en
golfbane i Herning. Denne debat blev hurtigt fulgt op,
og 11. maj 1964 tog han initiativ til at stifte Herning
Golf Klub. Den første midlertidige bane etableredes
på Ungskuepladsen bag Messecenter Herning, men
allerede da pegede Roesen på, at der burde anlægges et kombineret grønt område med en 18 hullers
golfbane i Løvbakkerne, hvilket det daværende byråd
imidlertid ikke kunne godkende.

Portugise Amateur Championship 1994
Villamoura Golf Club
Morten Backhausen
norvegian Amateur Championship 1994
Oslo Golf Klub
Morten Backhausen
Junior Masters invitational 2003

Efter sin formandsperiode fortsatte Roesen sit arbejde for klubben som formand for baneudvalget – med
det klare mål snarest at få etableret en rigtig golfbane. Dette arbejde bar frugt allerede i 1966, hvor en
interimistisk bane blev taget i brug på de nuværende
arealer. Dette blev i 1970 fulgt op med indvielse af en
9-huls bane. I 1974 blev en 12-huls bane indviet og
endelig i 1976 blev 18-huls banen etableret.

Hulta Golfklubb, Sverige
Peter Meldgård
Danish Boys international Championship 2003
Smørum Golf Center
Peter Meldgård
Danish Boys international Championship 2005

Vi skylder alle Franz Roesen en stor tak for hans
utrættelige arbejde for Herning Golf Klub.

Smørum Golf Center
Mathias Thalund

HERninG GOLf KLuB
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æRESMEDLEMMER
Børge Laustsen
I forbindelse med klubbens 40 års
jubilæum i 2004, blev Børge Laustsen udnævnt som klubbens andet æresmedlem. Børge Laustsen
kunne i 2004 fejre sin 75-års fødselsdag og har været medlem af
Herning Golf Klub siden 1970. Børge har altid været
meget engageret i klubben og deltog konstruktivt og
aktivt i klubarbejdet. Han har været medlem af klubbens bestyrelse og deltaget i mange af klubbens udvalg. Mange nybegyndere har lært de første golfregler og ikke mindst etiketteregler af Børge. Herudover
havde Børge poster i husudvalget og fungerede også
som en engageret matchleder i klubben.
Som formand for banekontrollen og selv aktiv banekontrollør gennem mange år, var Børge garant for
at det gik ordentligt for sig på banen. Børge havde
den opfattelse, at banekontrollen først og fremmest
var der for at hjælpe medlemmerne, men samtidig
skulle der lige holdes et vågent øje med, at gældende
regler og retningslinjer blev overholdt. Observerede
Børge en overtrædelse af eksempelvis etikettereglerne kunne man være forvisset om, at høre fra ham.
Børge havde en meget bramfri måde at udtrykke sig
på – og kunne indimellem opfattes som værende
temmelig skrap, men man lærte hurtigt hans humor
og lune at kende samt at han udførte sit ”job” for at
hjælpe såvel medlemmer som greenfeegæster.

Vestjyllands mest
solgte forsikring

Poul Steffensen
På generalforsamlingen november
2009 blev Poul Steffensen udnævnt
til klubbens tredje æresmedlem.
Poul har stor viden om golf og han
brænder for sagen. Når disse to
ting kombineres, får vi et medlem, der er af uvurderlig betydning for både klubben og dens medlemmer.
Man er aldrig i tvivl om hvor Poul befinder sig i klubben - nemlig lige der, hvor der er brug for ham og der
hvor han kan hjælpe. Sådan har det været lige siden
han i 1977 blev medlem. Han har arbejdet ihærdigt i
bestyrelsen og snart sagt hvert udvalg i klubben.

HUS INDBO BIL

En gudsbenådet historiefortæller, der egentlig burde
have været underviser, fordi han på charmerende vis
og med stor succes har ”banket” golfregler og etikette
ind i hovedet på både nye og gamle medlemmer. En
diplomat, der aldrig har afholdt sig fra at tage ordet
på de årlige generalforsamlinger, fremlagt brugbare
forslag og kommet med relevante kommentarer. En
habil golfspiller, som altid har gjort en dyd af at spille
efter golfreglerne. Medstifter af bridgeklubben Eagle,
hvor han har lært flere hundrede golfere at spille
bridge gennem årene.

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

Herning Golf Klub er Poul Steffensen en stor tak skyldig for det gode humør, for temperament, for seriøsitet og for en enorm indsats for klubben.
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bestyrelse og ansatte
Anders Stampe
40 år, hcp 5,0
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 2320 7111
as@stampes.com
Spillet golf siden 1994

Kenn R. Christensen
37 år, hcp 11,4
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 4026 0083
kc@jai-alu.dk
Spillet golf siden 1996

Favorithul: Hul 4. Afhængig af vinden er der altid mulighed for, at score godt... hvis man tør!
Hadehul: Hul 16. Fordi jeg har lavet en 11 i finalerunden
til et klubmesterskab.

Favorithul: Hul 1. Det er hullet, hvor man stadig er fuld
af forhåbning om kunne spille en god runde.
Hadehul: Hul 2. Det er hullet, hvor spillet som regel ér
faldet fra hinanden ;-).

Anny Risager
60 år, hcp. 50
Klubsekretær
Tlf. 2280 5946
annyris@webspeed.dk
Spillet golf siden 2010

Christian Alstrup
46 år, hcp. 13,4
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 2162 4022
christianalstrup@hotmail.com
Spillet golf siden 1995

Favorithul: Hul 7. Det letteste hul, hvor der er mulighed
for at score gode point.
Hadehul: Hul 2. Et MEGET langt hul med mange udfordringer.

Favorithul: Hul 7. Det er et smukt hul, hvor man ofte ser
et rådyr, og der har jeg størst chance for at lave et par!
Hadehul: Hul 13. Det er et utrolig langt hul, hvor jeg har
en tendens til altid at lave et par ”skæverter”.

Jonna Vester
60 år, hcp. 19,2
Klubsekretær
Tlf. 4088 1520
jonna.vester@gmail.com
Spillet golf siden 2007

Carsten Jensen
57 år, hcp. 10,4
Formand
Tlf. 2085 9226
ceejay@email.dk
Spillet golf siden 1996

Favorithul: Jeg har ikke noget specielt favorithul.
Hadehul: Hul 17. det første hul, der blev taget slag fra i
hcp.-reguleringen, og hullet var rigeligt svært i forvejen.

Favorithul: Hul 4. Det byder på udfordringer for alle
uanset handicap.
Hadehul: Hul 17. Jeg har i perioder besvær med at ramme
green - der er enten en sø eller en bunker i vejen.

Karsten Paaske
40 år, hcp. 6,1
Chefgreenkeeper
Tlf. 2146 7308
greenkeeper@herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 2003

Lissi Bank Lassen
69 år, hcp. 11,1
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 2043 3229
lissibanklassen@gmail.com
Spillet golf siden 1994

Favorithul: Hul 4. Et meget godt tænkt hul, der næsten
aldrig spilles på samme måde 2 gange i træk.
Hadehul: Hul 6. Burde egentlig være et let hul. Ved ikke
hvorfor, men mit første slag ender altid i den lille sø.

Favorithul: hul 15. Hullet har et godt layout, med mulighed for at få ”sit” par.
Hadehul: Hul 3. Rammer for sjældent green, og scorer
dermed for lavt.

Jesper Skoubo Kjeldsen
31 år, hcp. 0,5
PGA pro
Tlf. 9721 0033
pro@herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 1996

Carsten Bach
64 år, hcp. 20,5
Næstformand
Tlf. 4033 8163
carstenbach@live.dk
Spillet golf siden 2004

Favorithul: Hul 5. Masser af plads til drivet, og så er der
rig mulighed for både birdies og eagles.
Hadehul: Hul 6. Vinden driller ofte, og gør søen til højre
for green til en ren boldsluger.

Favorithul: Hul 3. Der slog jeg Steen Tinning i hulspil!
Hadehul: Jeg har tidligere haft 2 forskellige, men i dag
ingen.

Jørgen Munk
58 år, hcp. 12,1
Forretningsfører
Tlf. 9721 0033
info@herninggolfklub.dk
Spillet golf siden 1985

Kaj Bækgaard
50 år, hcp. 19,0
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 2948 0742
kaj.baekgaard@logica.com
Spillet golf siden 2006

Favorithul: Hul 4. Den udfordring, som drivet giver.
Hadehul: Hul 11. Et fantastisk svært indspil, som skal sidde længere til venstre end man kan få sig selv til.

Favorithul: Hul 17. Første og eneste gang i min golf karrierer hvor jeg har fået en eagle.
Hadehul: Hul 13. Grøften til højre passer perfekt til mit
slice og træerne drager i venstre i andet slaget.
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udvalgsformænd
Nini Skovgaard
64 år, hcp 24,1
Formand for Solsikkerne
Tlf. 2271 0468
ns@kmc.dk
Spillet golf siden 1995

Michael Govertz Handberg
54 år, hcp. 18,1
Formand for begynderudvalget
Tlf. 2266 1898
mh@modulex.dk
Spillet golf siden 1997

Favorithul: Hul 11. Flot hul med den nye sø og kastanjetræet på øen.
Hadehul: Hul 14. Det er langt og kedeligt.

Favorithul: Hul 11. God designet golfhul - god green.
Hadehul: Hul 13. Langt, svært og vådt.

Niels Skovgaard
64 år, hcp. 10,5
Præsident for Rødderkomiteen
Tlf. 2020 8723
ns@jai-alu.dk
Spillet golf siden 1982

Sonja Jensen
70 år, hcp. 24,2
Formand for seniordamer
Tlf. 5164 0733
psykologhuset@kabelmail.dk
Spillet golf siden 1998

Favorithul: Hul 4. Det kræver course management.
Hadehul: Hul 10. Lander næsten altid i bunke.

Favorithul: Hul 11. Det er udfordrende.
Hadehul: Hul 1. Det driller mig ofte.

Knud Pilgaard
65 år, hcp. 20,6
Formand for kaninudvalget
Tlf. 3023 8443
kpo@sport.dk
Spillet golf siden 1999

Anker Jensen
71 år, hcp. 26,5
Formand for Bridgeklubben Eagle
Tlf. 4029 4444
anker.jensen@mail.tele.dk
Spillet golf siden 1990

Favorithul: Hul 10. Er ikke for svært.
Hadehul: Hul 4. For meget vand.

Favorithul: Hul 1. Her har man stadig troen på et godt
resultat for runden.
Hadehul: Hul 17. Mit drive er næsten altid til højre for
vejen.

Hans Ole Carl
42 år, hcp. 9,1
Formand for turneringsudvalget
Tlf. 4064 8883
hansole.carl@gmail.com
Spillet golf siden 2002

Roald Petersen
67 år, hcp. 16,0
Formand for seniorherrer
Tlf. 2023 0318
roald@peters1.dk
Spillet golf siden 1995

Favorithul: Hul 4. Et spændende hul med mange udfordringer.
Hadehul: Hul 10. Alt for mange bogies.

Favorithul: Hul 2. Et hul, der kræver sin mand.
Hadehul: Hul 13. Et hul, der er vanskeligt at få point på.

Bjarne Valentin Stegger
40 år, hcp. 4,2
Bane formand
Tlf. 3158 1158
bjarnestegger@me.com
Spillet golf siden 2001

Palle Thomasen
71 år, hcp. 21,5
Formand for Banekontroludvalget
Tlf. 4043 6644
pt@businessweb.dk
Spillet golf siden 1987

Favorithul: Hul 2. Perfekt par 5 hul. Langt, svært og spilles aldrig på samme måde.
Hadehul: Hul 9. Det ser nemt ud, men giver ofte problemer fra tee. Svær green som nemt giver en dum bogey.

Favorithul: Hul 16. Det er lige ud af landevejen og så kan
man komme på i 3 hvis det går godt.
Hadehul: Hul 2. Succeskriteriet er over åen i 2 og hvis det
endelig lykkes, så lander man tit i træerne, øv!

Sus Nellemann
51 år, hcp. 19,5
”Formand” for Tirsdagsdamerne
Tlf. 2946 0209
st@agentex.dk
Spillet golf siden 2001

Leif Bjerrum Voetmann
46 år, hcp. 11,0
Formand for juniorudvalg
Tlf. 2521 2803
helleogleifvoetmann@mail.tele.dk
Spillet golf siden 2006

Favorithul: Hul 18. Jeg lærte at spille det rigtigt i 2011 :-)
Hadehul: Hul 13. Vi matcher bare ikke hinanden.
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Favorithul: Hul 2. Et flot hul. Svært at spille, men giver
bonus på en god dag.
Hadehul: Hul 10. Har altid problemer her.
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2015

på Jyllands smukkeste parkbane
Grundet overvejelserne omkring etablering af ny golfbane andetsteds i Herning,
fik den eksisterende bane samt klubhuset på golfvej ikke den nødvendige opmærksomhed. Investeringer og vedligehold blev holdt på et minimum med det
formål, ikke at kaste gode penge efter
det eksisterende, når der var konkrete
planer om etablering af noget helt nyt.
Som bekendt blev det nye golfanlæg aldrig til noget, og bestyrelsen stod med
en bane og et klubhus, som virkelig
trængte til en modernisering.
Resultatet af visionsprocessen, som
involverede alle klubbens medlemmer
blev, at vi nu – ca. 4 år senere – står med
en langt bedre bane, der efterhånden
er ved at få fjernet det gamle ry om
”den oversvømmede bane”, samt et
flot, udvidet klubhus, der danner rammen om langt flere og større aktiviteter
end tidligere.
Bestyrelsen blev i januar 2011 enige
om at igangsætte en ny visionsproces,
som kunne sætte nye pejlemærker for
fremtiden. Processen har involveret
bestyrelsen, ansatte og udvalg i etableringen af en ny overordnet vision 2015,
som har dannet ramme for udarbejdelse af en række handlingsplaner for de
forskellige indsatsområder i.

Visionsprocessen er inddelt
i en række step
Step 1: På 3 bestyrelsesmøder i februarmarts 2011 blev processen for visionsarbejdet drøftet, og bestyrelsen lagde
rammerne for arbejdet. På 2 møder i
april/maj måned blev målene fra visionsprocessen 2007 gennemgået og
evalueret. Denne evaluering førte en
lang række gode dialoger med sig i bestyrelsen, som i højere grad fik et fælles billede af klubbens situation. På
baggrund af evalueringen og en drøftelse af klubbens situation, arbejdede
bestyrelsen med at fastlægge den overordnede vision for 2015. Denne vision
fandt vi sammen ud af skulle være:
En unik golfoplevelse - på Jyllands
smukkeste parkbane.
Med visionen accepterer vi, at vores
nuværende bane aldrig bliver til en
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”mesterskabsbane” – det er hverken
ressourcer, jordbundsforhold eller størrelse til. Undersøgelser viser også, at
det kun er et fåtal af vore medlemmer,
der rent faktisk ønsker sig en sådan
bane. Vores vision udtrykker derfor i
højere grad den samlede totaloplevelse af vores klub – for såvel medlemmer,
gæster som sponsorer.
For gæsten skal den unikke golfoplevelse bestå af såvel det første møde med
klubben på hjemmesiden, bestilling af
tid, ankomst på parkeringspladsen, oplevelse i proshoppen, opvarmning, banen, restauranten og opfølgningen. For
medlemmet skal den unikke golfoplevelse bestå af såvel introduktionen til
klubben, sekretariatet, begynderforløb,
turneringer, kommunikation, proshop
og restaurant osv.
Med den smukkeste parkbane i Jylland
mener vi, at vi vil byde på 18 bynære
huller, hvor hvert hul er en oplevelse
af, at gå inde i en park, og hvor dyre- og
plantelivet i ligeså høj grad er med til
at underbygge oplevelsen af, at ”her er
der godt nok smukt!”. Banen er velplejet, luft mellem træerne og med små
søer og åer i spil på alle huller.
Step 2: I juni inviterede vi pro-træner,
restauratør, chefgreenkeeper og forretningsfører til et visionsmøde. Bestyrelsen oplæg blev præsenteret, drøftet og
justeret, og på baggrund af dette blev
hver især sendt ”hjem” med en opgave
om at udarbejde en handlingsplan for
deres respektive områder. På et efterfølgende møde blev oplægget præsenteret, drøftet og justeret, og ”hjemmeopgaven” blev stillet til udvalgene på
samme måde som til den professionelle del af klubben.
Step 3: I slutningen af september var
alle udvalg og ansatte inviteret til et visionsmøde, hvor de mange handlingsplaner (ca. 15) skulle præsenteres. Vi
var godt klar over, at det ikke ville give
mening at lave et møde, hvor vi skulle
høre på 15 handlingsplaner, så i stedet
lavede vi en proces, hvor vi arbejdede
som en ”visions-messe”, hvor hvert
enkelt udvalg og organisatorisk enhed
havde en ”stand”, hvor man kunne
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præsentere sine handlingsplaner. Aftenen var fyldt med energi – der deltog
33 personer, og der blev drøftet handlingsplaner og ideer på kryds og tværs
af klubben,
Step 4: Efter visionsmødet i september afleverede hver enhed den færdige
handlingsplan. Den store udfordring
bestod nu i at lave en tilbagemelding
til hver enhed, samtidig med at vi var
i gang med en ny budgetfase i klubben
for 2012. På den måde var handlingsplanerne et godt input til budgetprocessen, og det lykkedes da også at få
færdiggjort budgettet og tilbagemeldingerne til udvalgene m.m. inden udgangen af november måned.
Step 5: På generalforsamlingen 24. nov.
2011 blev der i forbindelse med formandens beretning givet en orientering om visionsprocessen.
Step 6: Hvert udvalg har fået tilsendt
den samlede tilbagemelding omfattende alle udvalg og enheder. Det har
vi ønsket at gøre, for at understrege
åbenheden i processen og ønsket om
at skabe større sammenhængskraft på
tværs af klubben. Jo mere vi ved om
hinanden og hvilke initiativer, der er
gang i, jo større er sandsynligheden for
at øge samarbejdet og koordineringen
på tværs i klubben.
Herefter er arbejdet at sikre, at vi
fremover får indøvet en naturlig rytme i klubben.
Visionen udtrykker den tilstand vi ønsker klubben skal befinde sig i – i 2015.
Kriterierne for visionen har været, at
den skulle være såvel:
Realistisk - for en urealistisk vision er
der ingen der tror på
ønskværdig - for det skal være en tilstand vi virkelig vil
Ambitiøs - for at udviklingen af klubben skal være mærkbare for andre
Visionen er pejlemærket for al den udvikling af klubben, som skal ske fra nu
og til 2015, og bliver dermed den overordnede ramme for de handlingsplaner, som vi sætter i gang.
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Vedtægter
§1
Klubben: Klubbens navn er Herning Golf
Klub. Klubbens hjemsted er Herning Kommune.
§2
Klubben: Klubbens formål er at skabe gode
muligheder for, at medlemmerne kan dyrke
golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og
det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golf samt fremme færdighed i golf og
sørge for, at de nødvendige faciliteter hertil
er til stede.
§3
Klubben: Klubben er medlem af Dansk Golf
Union under Dansk Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds love og regler.
§4
Optagelse af medlemmer: Klubben optager som medlemmer personer der opfylder
Dansk Golf Unions bestemmelser for medlemskab. Bestyrelsen fastsætter reglerne for
tegning af medlemskab, for opkrævning af
kontingent samt fastsætter eventuelt optagelsesgebyr. Bestyrelsen er berettiget til
at regulere tilgangen af nye medlemmer af
hensyn til banens kapacitet. Ved en sådan
regulering føres der ekspektanceliste. Bestyrelsen fastsætter satserne for greenfee,
månedskort, ugekort, skabsleje og lignende.
§5
Spillet: Ethvert aktivt medlem kan deltage i de officielle turneringer indenfor de
af bestyrelse/turneringsudvalget fastsatte
alders- og/eller handicapgrænser. Intet
medlem der er i restance efter 1. april kan
deltage i turneringer. Denne bestemmelse
gælder også gæster fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. Ved spillet følges de
af Dansk Golf Union fastsatte regler.
Bestyrelsen fastsætter de lokale regler. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler, såvel
med hensyn til udøvelsen af spillet, som
med ordenens overholdelse på banen og i
klubhuset. Overtrædelse af disse bestemmelser kan den samlede bestyrelse straffe
med bøde, midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.
Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet
indbringes for førstkommende ordinære eller ekstra ordinære generalforsamling, hvor
der træffes en endelig beslutning.
§6
Bestyrelsen: Bestyrelsen forestår klubbens
daglige ledelse. Bestyrelsen består af 7
medlemmer, der alle skal være over 18 år.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen
for 2 år ad gangen, og således at der det ene
år vælges 4 og det andet år 3 medlemmer.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer
formand, næstformand, sekretær og kasserer, og bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter nødvendige komiteer og udvalg. Herudover vælges
for hvert år 2 suppleanter. Ved vakance i
bestyrelsen indtræder først den suppleant,
der har været valgt flest gange og ellers ved
lodtrækning. Bestyrelsen kan antage lønnet
medhjælp.
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§7
Bestyrelsesmøder: Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde efter behov med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4
medlemmer er til stede. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende. I formandens fravær ledes bestyrelsesmødet af
næstformanden.
Klubben tegnes af formanden sammen med
kassereren. Ved køb eller salg af fast ejendom, ved optagelse af lån til klubbens nødvendige drift, samt ved pantsætning tegnes
klubben dog alene ved den samlede bestyrelse. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder samt fører generalforsamlingsprotokol.
§8
Generalforsamling: Generalforsamlingen er
klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år i Herning inden udgangen af november
måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker på
bestyrelsens foranledning ved fremsendelse af e-mail til medlemmerne samt ved
indrykning på klubbens hjemmeside med
mindst 8 dages varsel. Ønsker et medlem
desuden skriftlig indkaldelse fremsendt,
skal dette meddeles klubben skriftligt pr.
e-mail eller brev. Indkaldelse skal angive,
hvilke sager der foreligger til behandling.
Ved forslag om lovændringer eller ved medlemsforslag skal disses ordlyd fremgå af eller bilægges indkaldelsen. Ved indkaldelsen
til ordinær generalforsamling skal medfølge
regnskab for det forløbne år samt budget for
det kommende år.
Indkaldelse sker til medlemmer, der har
betalt kontingent ved udløbet af det løbne
regnskabsår. Dagsorden for generalforsamlingen skal være som følger:
1. Valg af dirigent.
2.	Bestyrelsens beretning om klubbens
virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
3.	Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.	Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder vedtagelse af kontingent for det næste regnskabsår.
5. Fremlæggelse af indkomne forslag.
6.	Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter.
7. Valg af klubbens revisor.
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmer til behandling på
generalforsamlingen skal være fremsendt
til bestyrelsen inden 15.oktober. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert
pr. udgangen af regnskabsåret i klubben
registreret aktivt medlem der er fyldt 18 år
inden kalenderårets start.
Stemmeretten kan udøves ved personligt
fremmøde eller ved skriftlige fuldmagter
kun gældende for den pågældende generalforsamling. Hver fremmødte kan alene
udover egen stemme afgive 1 stemme i henhold til fuldmagt. Beslutningen træffes ved
almindelig stemmeflerhed, uanset fremmødte antal medlemmer, medmindre vedtægterne foreskriver andet.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 10 % af de fremmødte
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medlemmer. Valg sker ved skriftlig afstemning. Deltagelse på generalforsamlingen
kræver forudgående tilmelding på GolfBox
senest 2 døgn før generalforsamlingens
start. Dirigenten påser, at der føres protokol
over det på generalforsamlingen passerede.
§9
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt
mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede
medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen
selv forlanger dette. Indkaldelsen sker på
samme måde som for ordinær generalforsamling og § 8 finder i fornødent omfang
anvendelse. Såfremt generalforsamlingen
ønskes afholdt på begæring af mindst ¼ af
klubbens stemmeberettigede medlemmer,
påhviler det bestyrelsen at afholde den ekstraordinære generalforsamling inden 3 uger
efter, at bestyrelsen har modtaget en skriftlig begæring.
§ 10
Regnskabsåret: Klubbens regnskabsår løber
fra 1. oktober til 30. september. Den valgte
revisor foretager revision af regnskabet.
Klubbens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut eller være anbragt i
realkreditobligationer og skal så vidt muligt
være rentebærende. Det reviderede årsregnskab skal henligge til medlemmernes gennemsyn i klubhuset i 8 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 11
Vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændringer kræver for vedtagelse, at mindst
2/3 af de angivne stemmer inkl. fuldmagter
stemmer herfor, men uanset fremmødte
medlemmer.
§ 12
Bestemmelser om klubbens opløsning
m.m.: Bestemmelse om klubbens opløsning,
anlæg af helt ny bane, køb og salg af fast
ejendom og lignende større dispositioner,
kan kun vedtages af en generalforsamling.
Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen
af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages
med en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer. Er der ikke fremmødt tilstrækkelige
antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig
måde en ny generalforsamling til afholdelse
senest 3 uger efter, på hvilken beslutning
kan tages med ovennævnte stemmeflerhed
uden hensyn til de mødendes antal.
På den sidste generalforsamling kan mødes
og stemmes ved skriftlig fuldmagt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til velgørende, almennyttige formål, der ligger i tråd med
klubbens formål.
§ 13
Forpligtelser: Klubben hæfter kun for sine
forpligtelser med den til klubben til enhver
tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Opdateret 27. november 2010
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Individuel golfture
Matchture
Golfgrupper

Bravo
golf

Gloria Verde Resort i Belek
Lækkert luksushotel i det eksklusive golfområde Belek
Gloria Verde Resort er et lækkert hotel med fantastisk beliggenhed direkte ved stranden i Belek.
Hotellet er omgivet af sin egen fantastiske 45-hullers golfbane.
Lige i nærheden ligger 11 andre fremragende golfbaner.
Hotellet har masser af faciliteter - fitness, tyrkisk bad, flere swimmingpools både indendørs og udendørs.
Rejsen inkluderer:
· 4 x golf ( New & Old course)
· Flytransport af golfbags
· Halvpension
Afrejse 2/9, 6/9, 9/9 og 13/9
1 uge fra kr. ...............................................................................................................................

7.698

Ring 70 10 10 77 eller bestil på www.bravotours.dk

