
Læs også.....

…interessante tal for
2007 i lederen på side 3.

…kaptajnernes første
varsling af årets Slaget
om Himmerland på
side 10.

…nyt fra Team
Himmerland. Teamchefen
skriver på side 22.
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Læs mere om Johnny Kristensen i artiklen på side 6

Velkommen til
Himmerlands
nye chefgreen-
keeper!



Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen:
Formand Preben Aaen, Peder Stubsvej 2,
9600 Aars. Tlf. 98 62 28 04

Turneringsudvalg og interne klubber:
Hans Degn, Stationsvej 44, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 34 33

Begynderudvalg:
Jens Chr. Præsius, Nyboesvej 17,
9640 Farsø. Tlf. 98 66 33 74

Kasserer og handicapudvalg:
Svend Schrøder, Sneppevej 46, 9270
Klarup, tlf. 98 31 87 70

Baneudvalg:
Palle Hove, Rafns Allé 11, 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 46 36, Robert Kristensen, 
Hans Vinther og Hans Degn

Junior + Eliteudvalg:
Thomas Nielsen, Hans Egedes Vej 225, 
9600 Aars, tlf. 22 17 95 30

Festudvalg:
Erling Kandelsdorff. Tlf. 98 66 20 04

Golf Klub Sekretær:
Maria Fjelstrup Kallesø.
Tlf. 96 49 61 12/20 14 61 12

Greenkeeper:
Hans Vinther Pedersen, Svenstrupvej 1,
Flejsborg, 9640 Farsø, tlf. 98 66 34 61

Ansvarshavende redaktør:
Golfklubbens bestyrelsesformand:
Preben Aaen.
Praktisk redaktør: Maria Fjelstrup Kallesø.
Tlf. 96 49 61 12/20 14 61 12.                  
E-mail: golfklub@himmerlandgolf.dk

Himmerland Golf &
Resort Hotel
Hotel- og bookingchef
Birgitte Kronborg
Tlf. 96 49 61 00

Grundejerforening
Bestyrelsen:
Formand: Peter Elgaard
Tlf. 98 66 20 69

Kasserer: Ole Carsten Nielsen (Hus 123)
Tlf. 74 62 62 73

Sekretær: Inge Lise Søndergaard (hus 271)
Tlf. 97 14 93 43

Himmerland 
Golf & Country Club A/S
Bestyrelsen:
Formand Hans Henrik Kjølby, tlf. 89 39 75 00

Birdie Thinggaard, tlf. 98 13 46 36

Palle Hove, tlf. 98 13 46 36

Lars Larsen, tlf. 89 39 75 00

Flemming Qvist, tlf. +45 40 73 55 40

Administrerende direktør Niels Vester,
tlf. 96 49 61 05

Proshop: Tlf. 96 49 61 09

Prokontor:
Chefpro Robert Kristensen. Tlf. 96 49 61 17

Himmerland Golf & Country Club:
Tlf. 96 49 61 00 - Fax 98 66 14 56

Restaurant Green: tlf. 96 49 61 14

Himmerland Bowling
& Sport Center: tlf. 98 66 16 50

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste
klubblad, som udkommer ultimo april er
fredag, den 6. april 2007.

Tryk: Løgstør Bogtryk & Offset ApS

▼
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Klubbladets Leder
Selvom sneen i skrivende stund har lagt sig
som en hvid dyne over det ganske
Himmerland, varer det ikke længe, før vore
baner er fyldt med glade golfere.

Som annonceret i sidste klubblad har den
alt for lange, mørke vinter været præget af
nogle store beslutninger og projekter:

● Vi har ansat ny chefgreenkeeper -
Johnny Kristensen - som allerede er i fuld
gang med at optimere vore baner

● Vi har ansat ny F&B manager - Kim Frost
Nielsen - som sammen med Helle
Brødslev og Vibeke Beyer skal sikre krea-
tivitet og kvalitet i restaurant og bar

● Vore omklædningsfaciliteter, saunaer og
svømmehal er malet og renoveret 

● Håndværkerne er i fuld sving med en
gennemgribende renovering af vort køk-
ken, som er lovet helt færdig medio
marts måned!

● Den 30. marts åbner vi en helt ny kon-
ceptbar i det nuværende Members
Lounge, hvor vi rigtig kommer til at leve
op til de gode gamle himmerlandske
dyder - hygge, varme, glæde og samvær.

● Det gamle Starters House, som led en
krank skæbne i oktober måned, bliver
revet ned og afløst af et større og mere
tidssvarende byggeri, som nok skal stå
klar til sæsonstarten.

Vi føler os således klædt på til en lang og
spændende sæson, som vel bedst kan be-

skrives gennem en lidt
utraditionel form for
budget og statistik for
sæsonen 2007:

● Vi bliver i sæsonen
mere end 115 an-
satte, som mini-
mum arbejder 360
timer

● Vi forventer at sæl-
ge 9.378 hotelværelser i løbet af sæsonen

● Hotelgæsterne vil bruge omkring 32.548
håndklæder

● Vore greenkeepere skal i løbet af sæso-
nen slå omkring 7.689 greens

● 9.604 golfhuse vil blive udlejet
● Viceværterne skal tømme 6.988 skralde-

spande
● Helle Brødslev vil sende 13.221 SMS'er
● Der vil blive spillet 86.400 golfrunder på

henholdsvis Old og New Course
● Der bliver stanget 82.154 liter øl og soda-

vand over disken løbet af sæsonen
● Køkkenet forventer at lave 10.800 Him-

merlandsburgere med fritter
● Bowlingcenteret vil udleje 11.445 par

bowlingsko

På gensyn til sæsonen 2007 som på alle
måder tegner til at blive helt fantastisk - vi
skal under alle omstændigheder gøre vores
bedste!!!!!

Niels Vester
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Niels Vester

- din Guldbager i AARS   Tlf. 98 62 32 00
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Vær opmærksom!!!
Himmerland vokser. Nye huse kommer til,
brune, sorte osv.

Vi, der har vores daglige gang her, kan ved
hjælp af "Old Course, New Course, Klyngen
og Slangen" let henvise og finde rundt.

Men det indforståede kan altså have uøn-
skede virkninger.

Da Jens Chr. Haase en tirsdag vred om og
brækkede et ben på vej ned ad tee-stedet
på hul 13 Old, blev en ambulance kaldt til
"tee-stedet på hul 13 Old ovre i Slangen".

Måske blev "i nærheden af golfsvinget 122
"også nævnt. Men ambulancen måtte til
centret for at blive guidet det rigtige sted
hen!! - uanset Jørgen Olesens indsats som
forpost og guide på Sjørup Søvej!!

Vi bør nok en anden gang bruge "Golf-
svinget 1 - 142" og "Golfsvinget 143 - 300"
og gøre opmærksom på, hvordan indkørs-
lerne ligger i forhold til centret!!

Ved et brækket ben er 5 minutter selvfølge-
lig ikke livstruende - Jens Chr. overlevede!!!
- men ved f.eks. hjerteproblemer kan en for-
sinkelse blive fatal!

Hilsen
Preben

GATTEN PLANTESALG
Hedegårdsvej 2 · 9670 Løgstør · Telefon 98 66 21 21

Også weekend-åbent. Alt i haveplanter - kom og kik

LØRDAG DEN 24. MARTS:
• Søndagsklubbens Afslutning

FREDAG DEN 30. MARTS:
• Åbnings Pro/Am

SØNDAG DEN 1. APRIL:
• Rosendahl / Kop & Kande Open
• Golfklubbens ordinære generalforsamling
   Indkaldelse m.v. er medsendt dette klubblad!

LØRDAG DEN 7. APRIL:
• Grundejerturnering
• Grundejerforeningens ordinære 
   generalforsamling

SØNDAG DEN 8. APRIL:
• Påsketurnering
• Proshoppens Modeshow

SØNDAG DEN 16. APRIL:
• Påsketurnering
• Proshoppen modeshow

LØRDAG DEN 28. og 
SØNDAG DEN 29. APRIL:

• Danmarksturneringen runde 1 og runde 2
Kom og hep på vore elitespillere!!

KLUBKALENDEREN
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG 9.30 - 17.30
LØRDAG 10.00 - 13.00

INDOOR - Marco Polo/Armstrong
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Siden 1. februar har chefgreen-
keeperen på banerne i Himmer-
land heddet Johnny Kristensen.
Han er en gammel kending i
klubben - fra dengang han spil-
lede golf på eliteplan.

Af Erna Bavngaard

Johnny Kristensen, 40 år, er ny chefgreen-
keeper på Himmerland pr. 1. februar, men
han er også en gammel kending i klubben.
Som ganske ung i 80'erne spillede han  i
Himmerland på eliteplan og var sammen
med Jan Frej, Palle Hove, Michael Boye,
Jacob Greisen, Michael Petry, Torben Age-
rup, Finn Andersen og Carsten Petry med til
at vinde et DM i 1988. Johnny afløser Hans
Vinther, der har ønsket at  forlade ledelses-
funktionen, men  ellers fortsætte arbejdet
som hidtil.

Himmerlands ny
grønne chef er
nærmest født på
en golfbane. Hans
far, Tage Kristen-
sen, var gennem 41
år chefgreenkee-
per på golfbanen i
Aalborg, først ved
Sohngårdsholm,
derefter ved Nør-
holm. Johnny fik
tidlig smag for
golfspillet, og det
gik rigtig godt i
teenage-årene .
Som elitespiller
valgte han at spille
for Himmerland,
der dengang var
førende på områ-
det i denne del af
landet. Johnnys
søster Joan er også
et kendt ansigt i
Himmerland som
sekretær for PGA,
først med kontor i
Gatten og nu i Aal-
borg.

Skolegangen i Aalborg sluttede med en han-
dels-studentereksamen, og derefter fik han
job hos sin far i Aalborg Golfklub. Hver fre-
dag rejste han og de andre unge elitespille-
re med tog rundt i Danmark til turneringer
både her og der. Allerede dengang var unge
Johnny ikke i tvivl om, at han skulle være
pro. Spørgsmålet var bare, om det skulle
være som spiller eller som greenkeeper.

Det blev greenkeeper. Johnny Kristensen
har gennemført fagets firårige uddannelse,
men, som han tørt bemærker, det bliver
man ikke chef af. Det er dog fra en chefstil-
ling, han kommer til Himmerland. I år 2000

Ny Boss på banen

Året er 1988 og de nybagte danmarksmes-
tre poserer foran Hillerød Golfklub, hvor
slaget netop er vundet. Johnny Kristensen
ses som nummer tre fra højre i truppen, der
også talte Palle Hove, Michael Boye, Jacob
Greisen, Michael Petry, Torben Agerup, Finn
Andersen, Carsten Petry, holdkaptajn Leif
Schack Nielsen og Jan Frej Petersen. Sidst-
nævnte kunne dog ikke være til stede, da
billedet skulle tages.

Johhny Kristensen
anno 2007 -
Himmerlands nye
chefgreenkeeper.

fortsættes side 8
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Tvis holder... på de klassiske dyder

tvis.as

Tvis holder...
Tvis holder uendeligt meget af køkkener, og vi deler hellere end gerne 

vores entusiasme med jer. Kig ind i butikken, hvis I er på udkig efter et 

moderne, klassisk eller romantisk køkken, der holder. Og husk, at vi 

meget gerne udarbejder en tegning, hvis I har brug for inspiration til, 

hvad der kan få jeres køkkendrøm til at gå i opfyldelse.

...til store køkkendrømme

EBBESØ’S
TØMMERHANDEL A/S

Søndergade 33 • 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag  7.00 - 17.00
Fredag  7.00 - 18.00
Lørdag  8.00 - 12.00
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fik han tilbud om at bliver chefgreenkeeper
i Mollerup ved Århus, og det har været seks
gode og lærerige år. Da han i år valgte at
sige ja tak til stillingen i Himmerland, så
skyldes det, dels at Himmerland rummer
nogle spændende udfordringer, dels at stil-
lingen bringer ham nærmere hjemmet i
Støvring, hvor han hver anden uge er ale-
nefar for tvillingerne, der nu er 13 år.

Johnny Kristensen tilbragte allerede inden
tiltrædelsesdatoen flere dage på Himmer-
lands tre baner, og han har gjort sig mange
tanker om, hvad der skal til. Både her og nu
og på længere sigt.

Min stærke side er, at jeg også ser på baner-
ne fra golfspillerens synspunkt, siger han.
Jeg har spillet rigtig mange baner, og det
giver inspiration og baggrund.  Det er vig-
tigt for mig, at vi skaber en langsigtet plan-
lægning for banerne, men der trænger
også til en række hurtige forbedringer.
Man fornemmer, at han har et særlig godt
øje til en række greens, som han mener
trænger til en ekstra kærlig hånd og måske
også noget nyt maskineri.

Johnny Kristensen vil i høj grad satse på
samarbejde og information. Det gælder
ikke mindst information til banens spillere
og fra booking til teknikken, således at
ingen kommer i klemme i forbindelse med
store arrangementer. Computeren derhjem-
me bliver chefgreenkeeperens vigtigste
arbejdsredskab, og der regner han med at
bruge ikke så lidt af sin arbejdskraft.

- Bliver der også tid til en runde golf ind
imellem?

- Jeg spiller næsten ikke mere, lyder svaret.
Der er ikke tid til at være med på højt plan,
men det kan da være, at jeg får lyst igen,
hvis børnene begynder at vise interesse for
sagen. Foreløbig står den på håndbold.
Tidligere var jeg seniortræner, men for
tiden træner jeg børnehold i Støvring.

…Og så vil Johnny Kristensen fremover i
klubbladet give et indblik i greenkeepernes
verden og informere os om, hvad der sker
på – og med – vore baner.

✔ TOTALENTREPRISE
✔ NYBYGNING
✔ RENOVERING
✔ JORD·KLOAK·BETON

Tlf. 98 62 62 20 - 21 20 19 42
Indhent uforpligtende tilbud!

Gattenvej 5 
Flejsborg

9640 Farsø
Tlf. 98 62 62 20 

Mobil 21 20 19 42
Fax 98 62 61 10  
chs@chsbyg.dk

www.chsbyg.dk
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HVORFOR?
vælge

golf ELLER uddannelse...

- når du kan få begge dele!

       
 (og samtidig spille for din egen klub :-)

Himmerland Golf College
byder på en unik mulighed for at kombinere en intensiv
golftræning på højt plan med en hhx, htx eller en hg

Golf-faciliteterne er helt i top på Himmerlands Golf & Country 
Club, der byder på to stk. 18-hullers baner, en 18-hullers par-3 
bane, overbygget driving-range, stor hal til indendørs træning og 
meget mere.
Eleverne indkvarteres på enkeltværelser i de lækre nye huse, 
hvor max. fem elever deler køkken, opholdsstue, bad og vaske-
maskine.
Der er fri adgang til indendørs og udendørs swimmingpool, 
fitnessmuligheder, et super sammenhold og en fantastisk natur.

Uddannelses-delen tages på handelsgymnasium, teknisk gym-
nasium eller handelsskolens grundforløb, der alle er afdelinger af 
Erhvervsskolerne Aars - en dynamisk og velfungerende enhed, 
som er kendt for at skabe trivsel og tage hånd om sine elever.

Få meget mere at vide på:
www.esaars.dk

eller kontakt:
vejleder Børge Fuglsang
tlf.: 98 66 28 05 / 20 96 11 45

eller send en mail på:
fu@esaars.dk
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Slaget om Himmerland 2007
”Hvaffor et slag?” er der sikkert en del af de nye husejere,
der vil spørge. Svaret er enkelt: Det er simpelt hen årets vig-
tigste match i Himmerland Golf Klub. Her kæmper husejer-
ne i Slangen, hus nr. 1 til 142, mod husejerne i Klyngen, nr.
143 til 300, om håneretten for det næste år. I år er det 24.
gang slaget udkæmpes. Der har gennem alle årene været et
gennemgående tema: jul, eventyr, 70-stil, pariser-stil, kær-
lighed m.m.. I år bliver temaet Astrid Lindgren - Pippi Lang-
strømpe - her i 100 året for forfatterens fødsel. Alle huseje-
re med familie må simpelthen møde op og deltage for at
udvise solidaritet med deres område i dette brag af et slag,
som ikke skåner nogen den dag og resten af året. 

Dagen starter kl. 7.00 med morgenmad i restauranten.
Forinden er de 2 hold mødtes i hver deres område for at
lægge de sidste strategiske planer for slaget, og vandrer
støjende og råbende mod restauranten, hvor de først
ankomne stiller sig på terrassen og udgyder hån og forban-
delser til de sidst ankomne. Alle - eller de fleste - er udklæd-
te i henhold til årets tema.

Kl. 8.00 sendes den første bold af sted fra Old Course hul 1
under støj og larm for at tilskynde til årets korteste drive.
Holdene sammensættes så der er 2 fra hvert område på hver
bold. Fra kl. 8.45 vil der være gun start for resten af delta-
gerne, så alle kan komme ind og deltage i festlighederne. I
år vil der være opstillet en lille scene ved terrassen med
optræden og væddemål om  putting og chipping, balance-
kunst m.m.. Overskuddet går til 25 års jubilæumsslaget i
2008. 

Kl. 18.00 er der præmieoverrækkelse. Taberne går som sæd-
vanlig i bunkeren på Old Course hul 18 og synger loosers
lovesong. Kl. 19 middag i restauranten med sang og efter-
følgende dans til den lyse morgen. 

Der kommer meget mere om dette slag i næste nummer af
bladet. I bedes dog allerede nu reservere dagen: Lørdag
den 7. juli 2007.

Til dette kæmpearrangement har vi brug for hjælp!! 
Opofrende husejere bedes derfor henvende sig til en af
kaptajnerne på nedenstående adresse:

Carl Erik Stubkier, hus 158, e-mail: ces@jysk.com
Bent Østergaard, hus 46, e-mail: bok@ki.au.dk
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VI TILBYDER:
- hurtigt salg
- højeste pris
- laveste salær
- no cure - no pay
www.golfhuse.dk

Gatten Stationsvej 10, 9640 Farsø
E-mail: Golfhuse@mail.dk

INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSE

Vi sælger golfhusene i Himmerland!
Fordi vi er på stedet og aldrig tager andre ejendomme til salg!
I 2006 solgte vi – på trods af den generelle afmatning på markedet for fritidshuse – hele 30 
huse i Himmerland Golf & Country Club, ikke mindst fordi hele vor arbejdsindsats udeluk-
kende er koncentreret om salget i HGCC:

En stor hjælp er også, at rigtig mange husejere har taget fat og fundet nye og spændende 
løsninger på indretning af husene, så flere huse i dag fremtræder pæne og indbydende.

I Slangen solgte vi nr. 1, 26, 35, 37, 54, 69, 136 og 129

Klyngen nr. 151, 174, 178, 183, 209, 210, 225, 226, 236, 241, 246, 253, 272, 290 og 298.

Herudover solgte vi i Golfparken 7 huse, nr. 3, 6, 10, 11 17, 19 og 21 
og af de helt nybyggede på Golfvænget er der 6 nye ejere i nr. 9, 10, 11, 12, 13 og 14

samt 4 husandele = timeshare.

Vi siger velkommen til alle de nye glade ejere og håber, at I vil komme til at føle jer hjemme og 
godt tilpas i Himmerrigeland!

Lige nu har vi følgende huse til salg i Slangen:

Nr. 20 23 41 84 89 94 134
Pris 1.4950 1.2250 8650 8950 9980 8950 1.3750

og følgende i Klyngen:

Nr. 180 193 200 209 225 250 273 292 295 297
Pris 1.1480 8950 8950 8980 8950 8750 1.4750 8900 8980 1.1950

samt i Golfparken:

Nr. 2 5
Pris 1.4950 ?

Snart åbner det færdigmonterede prøvehus på Golfvænget for salget af de sidste 14 af 
de 20 nybyggede huse ved hul 2 på Old Course til priser fra kr. 1.495.000,-

Desuden har vi både 5 ugers og 2-3 ugers husandele til salg til fordelagtige priser.

I 2007 er salget allerede i gang hos os og vi har i januar solgt 2 huse i Slangen og 1 hus i Klyn-
gen så det tyder forhåbentlig på, at der er ved at være en normal efterspørgsel igen.

Se vor nye hjemmeside på www.golfhuse.dk
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Jørgen Sørensen, Hornum, 9600 Aars

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33

Husk at tilmelde dig til Åbnings 
Pro-Am’en den 30. marts.

Tilmeldingsfrist den 15. marts

Pris pr hold DKK 3.900, -

Tilmelding ved Jacob Westergaard

E-mail: jw@himmerlandgolf.dk

Eller ring og få tilsendt tilmeldingsblanket

Yderlige info www.himmerlandgolf.dk

Åbnings Pro-Am 2007



13

PROSHOPPENS MODESHOW

Husk at Proshoppen afholder Modeshow

SØNDAG DEN 8. APRIL

efter Påsketurneringen (ca. kl. 13.30)

Du er naturligvis meget velkommen til at kigge 
med, selvom du ikke deltager i turneringen!
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Str. 36-42

99995

Str. 36-47

79995
Str. 40-47

99995

Dem skal du bare prøve!
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www.MUCHBETTER-GOLF.dk

Vi forhandler golfbiler af mærkerne Fairplay 

og Yamaha, samt tilbehør og reservedele. 

Du kan købe golfbilerne på vores hjemmeside: 

www.muchbetter-golf.dk eller kontakte 

os på tlf. 28 25 32 80 og høre nærmere. 

Vi kører gerne ud og viser dem frem!

MUCHBETTER-GOLF.DK



Golfklubbens 
bestyrelse orienterer…
Vintergækkerne er kommet frem!!!
Enkelte fugle lader sig høre!!

Det må være forår!

Bladudvalg, bestyrelse og klubsekretær er
ligeledes kommet ud af hi, og inden vi ser
os om, så myldrer Himmerland af liv og
glade golfere!

Igen i år vil vi se forbedringer af vore facili-
teter. Starters House vil blive flyttet og ud-
bygget, restaurantens køkken vokser i stør-
relse, og udstyret bliver tidssvarende og til-
strækkeligt.

Nogle af os har set det gamle udstyr på vej
til lossepladsen!!

Søndag den 1. april er der åbningsmatch.
Kræmmeren stiller som sædvanligt bered-
villigt op som sponsor. 

Dermed ved vi, der deltog sidste år, hvor vi
startende i forår, en overgang spillede vin-

tergolf og endeligt
sluttede i forår, at de
varme pølser ikke ser-
veres før efter 18. hul.

Efterfølgende er der
golfklubbens general-
forsamling, som vil foregå i lokalerne Bir-
die/Eagle på Himmerland Resort Hotel.

Også i år er der forslag til vedtægtsæn-
dringer, og som I nok husker, er der frist til
den 15. marts med forslag til behandling på
generalforsamlingen.

Deltag i åbningsmatchen og generalforsam-
lingen. Kom med gode forslag og gør Jeres
indflydelse gældende!

Indkaldelse, dagsorden og fuldmagtsblan-
ketter er med i bladet!!

På gensyn!
Preben Aaen 
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HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

– du får det lidt bedre
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Gør Det Selv HTH
Vestre Boulevard 9B,  9600 Års
Tlf.: 9862 6980 Fax: 9862 6989

Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22

Preben Aaen
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ART COOL  |  Energy  |  Inverter

Pris 17.995
eksklusiv installation

”Smukt” indeklima

www.oegaard.dk • Telefon 98 63 19 11



TURNERINGER 2007
Turneringsprogrammet er medsendt dette
klubblad - flere eksemplarer kan rekvireres
på klubkontoret - og der er masser af spæn-
dende turneringer i løbet af året. Husk, at
der nu åbnes for tilmelding 19 dage før
afvikling, og der er frist kl. 14.00 5 dage før.
Startlister opsættes senest kl. 14.00 3 dage
før. Jeg vil gerne atter henstille til at der
benyttes skriftlig tilmelding! Det kan være
via listen i klubbens info-gang, via Golfbox
på nettet eller via mail: golfklub@himmer-
landgolf.dk. Grunden er selvfølgelig, at der
er større risiko for ”smuttere”, hvis tilmel-
dingen er telefonisk/personlig. Og når der
er tale om en partner- eller holdturnering,
skal der videst muligt tilmeldes med mak-
ker(e)! Man kan ikke garanteres en plads i
turneringen, hvis man tilmelder sig alene.
Husk ved enhver form for tilmelding at
oplyse medlemsnummer og handicap. Vær
opmærksom på, at der KAN forekomme
ændringer i forhold til det udsendte turne-
ringsprogram, og disse ændringer offentlig-
gøres, når der åbnes for tilmelding - altså 19
dage før afvikling.

BAGMÆRKER
Er kontingentet betalt, skulle I gerne efter-
hånden have modtaget bagmærker for 1.
halvår 2007. Jeg har sendt ud i takt med mod-
tagelsen af informationer fra PBS vedrørende
indbetalinger. Der kan dog gå op til 3 hver-
dage, fra I har foretaget indbetalingen til den
kan registreres i systemet, hvorfor der lige går

et par dage, førend I
modtager bagmær-
kerne.

ÅRETS 
KLUBBLADE
Der er 5 klubblade
på programmet i år
- det første sidder
du med lige nu - og skulle nogen ligge inde
med en god historie, et sjovt billede, et debat-
oplæg, et læserbrev eller lignende, kan jeg
oplyse, at årets deadlines ser ud som følger:

Klubblad 2 - fredag, d. 6. april
Klubblad 3 - fredag, d. 1. juni
Klubblad 4 - fredag, d. 3. august og endelig
Klubblad 5 - fredag, d. 26. oktober

Al materiale skal være undertegnede i
hænde pr. mail senest kl. 14.00 på ovenstå-
ende datoer. Billedmateriale bedes frem-
sendt som særskilte (JPG-)filer. Det er altså
ikke nok, at billede eksempelvis er indsat i
dokumentet.

INFORMATIONSSØGNING
Med blot 5 klubblade om året, er det ikke
altid, man når hele vejen rundt med aktuel-
le emner. På hjemmesiden - www.himmer-
landgolf.dk - under Golfklubben / Klub Info
kan I klikke jer ind på ”Info fra klubsekreta-
riatet”, hvor sekretariatet videreformidler
praktiske, aktuelle informationer, svar på
hyppigt stillede spørgsmål og lignende.

HUSK NUMRENE…
Når der bookes tider, skrives på tilmeldings-
lister eller afleveres scorekort fra private
runder, så HUSK medlemsnumrene! Når
tider bookes skal huskes såvel eget nummer
som numrene på de spillere, med hvem man
ønsker at spille. Uanset om man booker selv
eller via reception/proshop så hav numrene
klar! Det letter ekspeditionen for alle parter
- og giver os en chance for at få indtryk af,
hvordan systemet fungerer optimalt.

18

Klubsekretæren har ordet…

Odgaard
Østerbrogade 6 • 9670 Løgstør

Tlf. 98 67 16 11
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Golfhus opført i A-profil. Renoveret udven-
dig i 2004 m/b.la ny sydgavl, malet tag, nye
vinduer på 1. sal. 2 træbelagte terr. Belig. i
"klyngen" som sidst på blind vej. Indret: En-
tre. Køkken. Bad. Stue m/nyt Veluxvindue
og udg. til træbelagt terr. 1. Sal: Sovevær.
Repos. Stort vær. Ialt 6 sovepladser.

UDSIGT TIL GOLBANEN OG SØEN

GATTEN - GOLFSVINGET

98 63 26 66

69 m²Bolig
234 m²Grund 1981Opført

NYHED

SAG 96407013

895.000/45.000Pris/Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
4.985/4.094Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.085/5.043Brt./Nt. v/Obligation

4/3Rum/værelser

Særdeles velbelig. nedlagt landejd.
Belig. i naturskønne omgivelser. In-
dr.: Entre. Badevær. Gang. 2 vær.
Køkken/alrum. Vikt.rum. Stue. 1.
sal: Repos. 2 vær.

T I L  G O L F S P I L L E R E N  D E R  H A R  B R U G  F O R  P L A D S

GATTEN - GATTEN MØLLEVEJ

98 63 26 66

130 m²Bolig
4200 m²Grund 1923Opført

SAG 96406082

825.000/45.000Pris./Udb.
5.352/4.295Brt./Nt. v/Obligation

Alternativt finansieringsforslag:
4.000/3.128Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

4/3Rum/værelser

 edc.dk

Farsø

GOLFHUSE I HIMMERLAND - GATTEN
SPILLER DE GOLF - SÅ SE VORES GOLFHUSE I GATTEN

Flot renoveret golfhus, tæt på golfbanen.

Velbeliggende golfhus, med udsigt over golfbanen

100% renov. Golfhus, m/direkte adgang til banen

Velbeliggende med nyt køkken og bad

Golfsvinget 267
9640 Farsø

EDC 96406057
Ring 98 63 26 66

Golfsvinget 103
9640 Farsø

EDC 96406076
Ring 98 63 26 66

Golfsvinget 138
9640 Farsø

EDC 96406311
Ring 98 63 26 66

Golfsvinget 233
9640 Farsø

EDC 96407008
Ring 98 63 26 66

Bo./kld. 80/0 m² Pris 1.145.000
Grund 234 m² Udb. 60.000

Rum/Vær. 3/2 Brutto 7.729
Opført 1983 Netto 6.283

Bo./kld. 79/0 m² Pris 1.125.000
Grund 285 m² Udb. 60.000

Rum/Vær. 3/2 Brutto 7.791
Opført 1981 Netto 6.294

Bo./kld. 77/0 m² Pris 1.375.000
Grund 285 m² Udb. 70.000

Rum/Vær. 3/2 Brutto 9.258
Opført 1980 Netto 7.051

Bo./kld. 69/0 m² Pris 1.275.000
Grund 234 m² Udb. 65.000

Rum/Vær. 4/3 Brutto 8.291
Opført 1981 Netto 6.601

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Søndergade 5
9640 Farsø 98 63 26 66
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Vi kan i den forbindelse tilbyde en ”med-
lemsnummerservice”. Ved du allerede nu, at
der er visse medlemsnumre, du vil have
brug for igen og igen, så kan du får disse
oplyst på klubkontoret, inden du ringer og
booker tid, så du kan have dem klar. 

Flere og flere benytter sig af 'selvbooking'
via Golfbox, og det er en fryd at se! Da sys-
temet imidlertid ikke kan skelne mellem
husejere - der har ret til at booke tider op til
14 dage før - og ”almindelige” medlemmer
- der må booke op til 7 dage før - har vi i
opsætningen måtte gå efter den laveste
fællesnævner - de 7 dage. Dette betyder, at
husejere fortsat må gribe telefonen, hvis
der ønskes en tidsbooking tidligere end 7
dage før.

Vi forudsætter naturligvis, at folk ikke
kunne drømme om at benytte tilfældige
medlemsnumre for at udfylde tider, men
skulle det nu hænde, at der lige bliver tas-
tet forkert, eller at et medlemsnummer af
anden årsag smutter med på en tid, som
indehaveren af det pågældende medlems-
nummer rent faktisk ikke kender til, vil vi
meget gerne vide det. Hjælp os til at blive
endnu bedre!

HOLE IN ONE PRÆMIE
I er sikkert stødt på den i løbet af 2006 - Eva
Solo-grillen… Den har nemlig været hole in
one-præmie ved udvalgte klubturneringer.
Der er endnu ikke nogen, der er rendt med
den, så nu har Kræmmeren (Jørgen Højrup
Jensen fra Kop & Kande i Farsø  - hvis nogen
skulle være i tvivl) simpelthen valgt at sætte
den på spil til den første hole in one, der
præsteres under en turnering i 2007 arran-
geret af Golfklubben. For at der ikke skal
være tvivl om, hvorvidt grillen er 'på' eller
ej, vil et fint billede af grillen og alle de her-
lige remedier, der følger med, være at finde
blandt andet ved Starters House og ved sco-
rekortudleveringen på turneringsdagen

Så pøj pøj med det - og tak til Kræmmeren.
Vi håber grillen finder en ejer i 2007!

KLUBKONTORETS ÅBNINGSTIDER
Endelig kan jeg oplyse, at klubkontoret fra
og med 1. marts igen har åbent alle hverda-
ge fra kl. 09.00 til kl. 15.00 samt torsdage til-
lige fra kl. 16.00 til kl. 19.00. DOG skal jeg
fredag den 2. marts til forårsmøde i Dansk
Golf Sekretær Forening, så denne dag er
kontoret lukket.

Mange gode golfhilsener
Maria Fjelstrup Kallesø

MALERMESTER

WWALALTHER BACHTHER BACH
Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars

Tlf. 98 62 12 46 · Fax 98 62 49 00 · Biltlf. 30 90 24 46
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HW-QUICK12N

Væg split klimaanlæg

Væg split klimaapparat med lynkoblingsmetode til 
selvinstallation – du kan varme op og afkøle med kun 
et apparat!

Behageligt rumklima uden kompliceret installation; 

vores lynkoblingsmetode gør det muligt 

Let og sikker væginstallation 

Kan tages i brug med det samme og er færdig til 

tilslutning

Du kan komfortabelt vælge driftsmodus –
afkøling + opvarmning 
Ekstra opvarmningselement beskytter mod at 
udendørsenheden nedfryser også ved en lav 
temperatur op til -15°C
Sleep funktion

Egnet til rum på ca. 125 m³ *1

Infrarødfjernbetjening til enkel justering med 

tastetryk

Timer-Funktion

Optimal luftfordeling gennem drejeligt 

luftudgangsgitter

Driftskontrollampe

Miljøvenligt kølemiddel R410a

- CFC-fri –

*1 For at udregne den optimale afkølingsydelse gælder følgende regel: normalt

kræver klimatiseringen af 1 m² ca. 60 til 100 watt ydelse. Tagskråninger, 

større glas-/vinduesarealer, luftfugtighed og andre faktorer kan påvirke

apparatets effektivitet.

Klimaanlæg til spotprisKlimaanlæg til spotpris

KUN 4995,-
(excl. montering)
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Team Himmerland
informerer
Kære klubmedlem og læser

Godt nytår til jer.
Sæson 2007 er lige på trapperne. Selv om
frost og sne i skrivende stund har bidt sig fast
for en tid, så er der ikke mange uger til, at vi
kan smide vintertee'en og de orange bolde
over højre skulder, og tage det rigtige grej i
brug. Jeg går selv jævnligt rundt i huset og
trykker næsen længselsfuldt mod ruden,
mens jeg spejder efter selv det mindste tegn
på permanent forår. Svenskere og nordmænd
sidder også i skrivende stund og tjekker vej-
rudsigterne for lokalområdet Vesthimmer-
land. De er klar til at kaste sig ud i bilerne og
padle af sted mod Danmark - om nødvendigt
- indtil de rammer Grenen ved Skagen. Alle
som en er vi ved at være klar til 2007.

Team Himmerland havde standerhejsning
den 21. januar i Volstrup Golfcenters inden-
dørs træningshal. Ca. 20 mænd/kvinder mød-
te talstærkt op til denne første seance, hvor
træner Rolf fik taget det første kig og video
af hver spiller. Der blev lige snakket en lille
finpudsning af svinget inden næste stod klar
og man selvtrænede videre derfra. Der arbej-
des videre med video og det at få slået nogle
bolde ind i kroppen henholdsvis den 11. og
25. februar. Herefter håber vi på at kunne
komme på rigtig græs eller lignende i Him-
merland. En delegation på 14 mænd/kvinder
fra Team Himmerland drager dog en lille tur
til Sydafrika - nærmere betegnet Pecanwood
- i dagene 1.-10. marts. Her må det forventes,
at græsset står frodigt og klar til at få en over
nakken, når vi står på rangen eller tee'er ud
på banen. Programmet indeholder også et
par ture på safari i Pilanesburg National Park,

så vi også på den front kan få én på opleve-
ren. Gunhild Sundberg og Claus Pedersen har
med kompetent støtte fra Preben Aaen og
Morten Krogh strikket turens program sam-
men, så der både kan trænes og spilles seriøst
golf, og samtidig nænsomt strøes lidt kultur
og kulinariske oplevelser ind. Vi håber alle på
en tur, som vil gå over i historien, og skal nok
i næste klubblad vende tilbage med et lille,
fyldigt referat fra turen. Men hav det godt
herhjemme så længe!

Vi må desværre sige farvel til Rolf Pedersen
som træner fra 1. april, da han har valgt at si-
ge ja til nye udfordringer. Vi vil alle gerne sige
mange, mange tak og forhåbentligt på gen-
syn til Rolf. Tak for det store engagement og
den golfviden han har ladet øse ud over os i
den tid, vi har arbejdet sammen. Ikke mindst
takket være din indsats kan vi se tilbage på
en samarbejdsperiode, hvor alle har fået ryk-
ket og skærpet deres niveau betydeligt i posi-
tiv retning. Vi ønsker dig tillykke og alt held
fremover i dit videre virke indenfor golfen. Vi
tror ligeså meget på dig, som du har troet på
os. Så kan det vist ikke helt gå galt!!??

Ellers er der blot tilbage at ønske alle en lille
smule mere tålmodighed inden vi forhåbent-
lig snart kan slippes løs ude på banerne i det
dejlige danske forårsvejr.

På Teamets vegne
Thomas Nielsen

v/ Mogens Vedel Hansen A/S
Himmerlandsvej 24 · Vegger · 9240 Nibe · Tlf. 98 66 64 00
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KVALITET 
TIL TIDEN

● KØKKENER

● DØRE & VINDUER

● GULV & LOFT

● EFTERISOLERING

● TAGPAP

● NYBYGGERI

● LANDBRUGSBYGGERI



Resultatbørsen
UPS!
I sidste blad anførtes resultaterne fra Klub-
mesterskaberne - desværre var lige præcis
veteran-damerækken smuttet sig en tur. Vi
bringer derfor her - helt eksklusivt - resulta-
terne for Veterandamerækken i Klubmester-
skaberne 2006:

Vinder: Elda Haase brutto 88
Runner up: Inger Andersen  brutto 89

Mortens Turnering
Søndag den 5. november 2006
Turneringsledelse: Merete og Søren Have
Sponsor: Dagli' Brugsen, Hornum

A: 1. Mona og Erik Rynkeby 
Knudsen 43 points

B: 1. Walther Højbo og Leif 
Bjørn Nielsen 42 points

C: 1. Jørn Hansen og Frederik 
Pedersen 41 points

Nærmest pinden 6. hul: Leif Bjørn Nielsen 3,25 m
Nærmest pinden 17. hul: Mona Knudsen 0,99 m

Gløggturnering
Søndag den 3. december 2006
Turneringsledelse: Maria F. Kallesø
Sponsor:
Himmerland Bowling & 
Sport Center

A: 1. Lars Høyem og Rasmus 
G. Pedersen 36 points

B: 1. Anne-Marie og Thorkil 
Skals 38 points

Nærmest pinden 6. hul: Karin Heilesen 1,73 m
Nærmest pinden 17. hul: Ernst Hansen 2,76 m

24

Det holdt tørvejr til årets sidste turnering, og
det var især præmietagerne glade for. Bagerst
fra venstre: Thorkil Skals, Anne-Marie Skals og
Ernst Hansen. Forrest knæler: Lars Høyem,
Rasmus G. Pedersen og Karin Heilesen.

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012
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Østerbrogade 12C · 9670 Løgstør · Tlf. 98 67 15 99

Åbningstider
Mandag: kl. 10.00 - 17.30 · Tirsdag: LUKKET

Onsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 · Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Invitation
til modeopvisning i butikken

tirsdag den 20. marts kl. 14.00 eller kl. 18.00
Vi viser spændende nyheder fra bl.a.:

Tilmelding på tlf. 98 67 15 99 senest lørdag den 17/3.



Onsdagsklubben informerer…
Onsdagsklubben er for alle der har spilletilladelse uanset alder og køn og HCP.
Vi mødes i Members Lounge mellem 17.00 og 17.25 - første gang onsdag den 4. april. 
Der er gunstart på de første 9 huller. Turneringsfee er 20 kr. 
Vi holder afslutning 1.september.

Med venlig hilsen     
Onsdagsklubben v/ Kirsten og Jens Chr. Præsius. Tlf.: 98 66 33 74
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Fra Klubberne i Klubben…

Lyset

CHARLOTTE LYNGGAARD

BLOMSTERKURV VEDHÆNG I RØDGULD

MED 2 BRILLIANTER OG

ET BJERGKRYSTAL ÆG

LOVE LÆNKE I

GULD MED

CHARM-RING MED

35 BRILLANTER
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Morsø 2040
Elegant konvektions, hvor brændkammeret er udført i kvalitetsstøbejern. Det store 
glasareal giver god udsigt til ilden. Opvarmer op til 135 m2. 15.988,-

Morsø systemskorsten
Rustfri stålskorsten af letvægtsmoduler, som er nemme at håndtere.3,5m i rustfri 
stål. MK godkendt med 10 års garanti. Prisen er baseret på et 1-plans hus med en 
taghældning på max. 35 grader. 6.745,-

Morsø 8140
Støbejernsovn i rent og enkelt design. 1. klasses forbrænding, der gør den til en af 
de mest miljøvenlige brændeovne af denne størrelse verden. Kan opvarme et bolig-
areal på op til 120 m2. 12.495,-



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

AbacusAbacus AxisAxis BackteeBacktee Bag BoyBag Boy

CallawayCallaway
Nyt mærkeNyt mærke
i shoppen!i shoppen!

ClevelandCleveland
DailyDaily
SportSport DisneyDisney

EccoEcco FootjoyFootjoy
LyleLyle

& Scott& Scott
PumaPuma

Nyt mærkeNyt mærke
i shoppen!i shoppen!

FForåre t er på vej…oråre t er på vej…
…og det er de nye varer i Proshoppen også!…og det er de nye varer i Proshoppen også!

Vi har nyheder fra:Vi har nyheder fra:


