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Læs også.....
Kan traktorspor betragtes som 
unormalt overfladeforhold? Læs 
Sams regelspalte på side 20

Foråret er på vej, og ugeklubberne 
begynder at røre på sig. Læs ind-
læggene fra side 38.

Der varmes op til ’SølvbryllupsSla-
get’ – læs kaptajnernes appetit-
vækker på side 43

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 1 • Februar 2008

Claus Birk Larsen har sat sig i lederstolen og vil fokusere blandt andet på service og kvalitet. 
Læs den nytiltrådte direktørs indlæg på side 6.
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Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen
Formand og ansvarshavende redaktør:
Preben Aaen
98 62 28 04 / paars@ofir.dk

Turneringsudvalg og Ugeklubber:
Vagner Mortensen
96 40 00 24 / tovewagner@mail.tele.dk

Begynderudvalg:
Jens Chr. Præsius
98 66 33 74 / praesius@dlgnet.dk

Kasserer og Handicapudvalg:
Svend Schrøder
98 31 87 70 / svend@ormholt.com 

Junior- Elite- og Baneudvalg:
Thomas Nielsen
21 48 80 77 / amth@webspeed.dk

Øvrige kontaktpersoner
Baneudvalg:
Palle Hove (formand)
98 13 46 36 / phove@dahllaw.dk

Robert Kristensen (chefpro)
96 49 61 17 / bobbythepro@himmerlandgolf.dk

Johnny Kristensen (chefgreenkeeper)
21 78 66 60 / johnny.kristensen@himmerland-
golf.dk

Annoncer:
Erling Kandelsdorff
98 66 20 04 / golfhuse@mail.dk

Klubsekretær og praktisk redaktør:
Maria Fjelstrup Kallesø
96 49 61 12 / golfklub@himmerlandgolf.dk

Tryk:
Grafisk Hus Løgstør A/S

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste klubblad, 
som udkommer medio april, er fredag den 28. 
marts.

Grundejerforeningen
Bestyrelsen
Formand:

Torben Bech (Hus 61)
40 41 27 04 / info@netti.dk

Kasserer:

Ole Carsten Nielsen (Hus 123)
74 62 62 73 / ocn@sja.dk

Sekretær:

Inge Lise Søndergaard (Hus 271)
97 14 93 43 / is@hv.dk

HG & CC A/S
Bestyrelsen
Formand:

Lars Larsen ......................................... 89 39 75 00
Palle Hove .......................................... 98 13 46 36
Hans Henrik Kjølby ........................... 89 39 75 00
Jacob Brunsborg ............................... 89 39 75 00

Administrerende direktør:

Claus Birk Larsen
96 49 61 05 / clausblarsen@himmerlandgolf.dk

Himmerland 
Golf & Resort Hotel
Hotel- og bookingchef:

Birgitte Kronborg
96 49 61 02 / birgitte@himmerlandgolf.dk

Receptionschef:

Vibeke Hjort Knudsen
96 49 61 19 / vibeke@himmerlandgolf.dk

Øvrige nyttige numre
Prokontor .......................................... 96 49 61 17
Proshop .............................................. 96 49 61 09
Reception .......................................... 96 49 61 00
Restaurant Green .............................. 96 49 61 14
Starters House ................................... 96 49 61 08
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LØRDAG DEN 15. MARTS Søndagsklubbens Afslutning

SØNDAG DEN 16. MARTS Rosendahl / Kop & Kande Open
 Golfklubbens generalforsamling

FREDAG DEN 21. MARTS Grundejerturnering
 Grundejerforeningens generalforsamling

SØNDAG DEN 23. MARTS Påsketurnering
 Proshoppens modeshow

FREDAG DEN 28. MARTS Bobbys Åbnings Pro/Am
 Deadline for næste klubblad

SØNDAG DEN 27. APRIL Team Himmerland Am/Am

Hold desuden øje med arrangements-kalenderen på www.himmerlandgolf.dk.
Kalenderen omfatter øvrige, større arrangementer – og dertil hørende bane-luknin-
ger – der løbende bookes her i Himmerland.

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø
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Der var næsten vindstille, solen skinnede 
uden at være generende, og greens rullede 
10,5 på stipmeteren. Smilet gik fra brille-
stang til brillestang, da starteren annonce-
rede ”On the first tee – from Denmark – Mr. 
Kop”. The Belfry var i topstand selvom ka-
lenderen viste det kun var den 11. januar 
2008. Drivet gik med en stille fade 203 meter 
ud midt i fairway – det ville blive en god dag. 
Jeg havde egentlig spurgt Big O., om vi ikke 
skulle leje en bil, men Ole mente de sorte læ-
dersofaer bag golfsimulatoren i Volstrup 
sagtens kunne bruges til hvile. 136 slag se-
nere, efter at have lavet en TinCup med 23 
slag på hul 18, kunne vi lige presse 9 huller 
ind på Sawgrass og de 27 huller blev afslut-
tet med birdie, par. Så kunne han lære det! 

Da vi igen sad i bilen, foreslog jeg Big O., om 
vi ikke skulle besøge den ene halvdel af Mor-
ten Korchs kendte filmhelte Flintesønnerne 
og få stillet sulten. Peter Flindt stod i en af 
sine 89 forskellige La Coste poloer og bril-
lerne hængende i en blød bue, som kende-
tegner den gode kvalitet af mad, som bliver 
serveret på Restaurant Gilleleje. Vi kom til at 
antyde vi var sultne, men det skulle vi aldrig 
have sagt. En stor saftig 450 grams bøf blev 
serveret med fuldt tilbehørsprogram og ver-
dens bedste pebersauce. Det var bare en god 
dag. 

Den anden Flintesøn, Jens Flindt, har forpag-
tet bowlingcenteret fra årsskiftet af Køb-
manden. Udover Jens ekvilibristiske evner 
som kok, skal kræfterne også bruges på om-
bygning af bowlingcenteret. Der kommer 

terrasser rundt 
om bygningen, så 
man kan sidde og 
se på Ernst Hansen og vennerne slå ud på hul 
2 Old Course, mens man får en kold fad og 
dagens ret. Jeg har endda hørt, at Købman-
den vil investere 2 timers dagløn, svarende 
til kr. 500.000,- i en ny golfsimulator mage til 
den i Volstrup, som skal stå i den ene squash-
bane. Jeg vil gerne købe partoutkort allere-
de nu 

Ellers glæder jeg mig til sæsonen starter. Jeg 
glæder mig til alle de kendte ansigter igen 
stimler sammen i Himmerland. Jeg glæder 
mig til Hr. Hegnssyn får kørt sin runde og be-
ser staldene. Jeg har f.eks. en elkasse midt i 
min indkørsel til hus 263, som jeg godt kun-
ne tænke mig flyttet… Jeg glæder mig til at 
møde den nye overtrold for HG&CC og se 
hvilke planer han har med i kufferten. Og så 
glæder jeg mig allermest til at se hvad green-
keeperne har fundet på af nye forbedringer 
af banerne. Kan de holde kadencen fra 2007, 
bliver det jo en fornøjelse. Den første offi-
cielle mulighed bliver søndag den 16. marts 
kl. 09.00 med gunstart i Kop&Kande Open, 
som jeg sponsorerer i samarbejde med Ro-
sendahl. Efter matchen, og når han har hen-
tet sin præmie for nærmest pinden på hul 6, 
vil Preben Aaen byde velkommen til general-
forsamlingen i HG&CC. Jeg glæder mig alle-
rede nu 

Vi ses på green!
Kræmmeren

Kræmmerens KlummeKræmmerens Klumme
af Jørgen Højrup Jensen
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00

Alt indenfor gulvbelægning:
 - Sisal
 - trægulve
 - tæpper og vinyler

Ring for et godt tilbud!
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Kære alle – Godt Nytår – og velkommen til 
en ny sæson i Danmarks førende golfklub!
Som ny direktør er det en glæde at opleve 
den entusiasme der allerede har mødt mig 
på flere områder. Det gør det alt andet lige 
lettere i en situation, hvor ønsket er at gøre 
Himmerland mere eftertragtet og populær 
end tidligere set.

Så med længslen efter flere lyse timer i døg-
net og med muligheden for at gå 18 huller 
uden pandelygten spændt for og til trods 
for, at vejrguderne har været med os og for-
længet sæsonen mere en vanligt – er det en 
fornøjelse at være en del af Himmerland 
Golf & Country Club.

Som ny mand ved roret, vil der af naturlige 
årsager – og måske lidt forventet – kunne 
opleves nye rutiner af vores daglige arbejde, 
hvilket er en naturlig proces i sådanne situa-
tioner.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at vores 
mission er, at erobre markedsandele i en tid, 
hvor det ene golfcenter efter det andet sky-
der op omkring os. Ikke nogen let mission, 
da kravene til os bliver større og større i en 
tid, hvor der i forvejen stilles store krav og 
forventninger.

Krav og forventninger vi vil sætte en ære i at 
indfri, da det trods alt er det der får os til at 
yde det ekstraordinære der skal til for at 
overbevise om vores værd på markedet.
Med en flok af Danmarks bedste medarbej-
dere skulle der da også være rig mulighed 

for at indfri selv 
de mest spekta-
kulære krav vi 
møder på vores vej mod det højere luftlag.

Nu da jeg for første gang jeg skal stå ved ro-
ret og dirigere skibet i den rigtige retning, er 
det da også med blandede følelser og for-
ventninger – både overfor det vi ønsker – 
men også set i forhold til tidligere års 
begivenheder.

En ting er dog helt sikkert – vi vil fokusere 
meget på vores service og kvalitet, og vil for-
søge at sætte nye standarder for hvad man 
kan opleve i Himmerland – både som golf-
spiller men også som almen gæst.

Derfor vil jeg bede alle om forståelse for, at 
alting ikke er som det plejer at være – vi har 
følt det er nødvendigt at ændre strategi og 
vision, for til stadighed at kunne imødekom-
me vores mange besøgendes krav og for-
ventninger og ikke mindst de kon kurrence-
 vilkår vi dagligt konfronteres med.

Mange arrangementer er dog stadig – og vil 
også i fremtiden – være som i ”gamle dage”. 
Det ville være usandsynligt ikke at skulle 
starte sæsonen med Bobby’s Åbnings Pro 
Am, som er startskuddet til et – forhåbent-
ligt – fantastisk år.

Nye ting kommer dog også til for at optime-
re vores position på markedet – vi arbejder 
intenst på at lægge sidste hånd på flere nye 
tiltag, som I vil blive introduceret til løbende. 

Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af administrerende direktør Claus Birk Larsen
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Vores hjemmeside www.himmerlandgolf.dk 
er dog et sikkert sted at starte, da der her 
løbende vil blive opdateret på de forskellige 
tiltag der søsættes.

Jeg håber alle i løbet af året kan se det posi-
tive i den udvikling vi har sat i gang – og ind-
skærper endnu engang, at I må have 
forståelse for nye tider i en trængt bran-

che!!

I er dog altid velkommen til at runde mit 
kontor hvis I skulle have noget på hjerte, da 
gode ideer ikke kan komme for tit!!

Med håbet om en fantastisk sæson

Husk at tilmelde dig til årets 
første Pro-Am den 28. marts.

Tilmeldingsfrist den 18. marts

Pris pr hold DKK 3.900, -

Tilmelding på jw@himmerlandgolf.dk eller ring 

og få tilsendt tilmeldingsblanket eller download 

den på www.himmerlandgolf.dk

Bobbys Åbnings Pro-Am 2008
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Medlemspriser på leje af golfbiler 2008

 18 huller 36 huller
Mandag – torsdag kr. 200,- kr. 300,-

Fredag – søndag samt helligdage
På bestilling kr. 300,- kr. 450,-
Efter kl. 12.00 - uden bestilling kr. 200,- kr. 300,-

Klippekort 10 turs 20 turs
Hverdage samt weekends efter kl. 12.00 kr. 1.800,- kr. 3.400,-
Weekends samt helligdage kr. 2.700,- kr. 5.100,-

Nyt vedrørende biludlejning 
til husejere og medlemmer

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

Grundet forrige sæsoners erfaringer med 
håndteringen af golfbiludlejning til husejere 
og medlemmer, forsøger vi nu at lave ens 
retningslinjer for alle vore gæster.

Derfor er følgende regler gældende for be-
stilling af biler i 2008.

Individuelle reservationer:
1 stk. bil kan forhåndsreserveres sammen 
med starttider 14 eller 7 dage før. Man hæf-
ter personligt for denne bil, og hvis bilen ik-
ke afhentes eller afbestilles, vil der faktureres 
et afbestillingsgebyr på 150,- kr. 

Har man et afbestillingsgebyr, der ikke er be-
talt, kan man ikke bestille golfbiler, førend 
gebyret er udlignet.

Arrangementsreservationer:
Ved booking af et større arrangement, gæl-
der for fremtiden de samme betingelser som 
for vore vanlige gæster. Alt bookes ind i vort 
system (mad, starttider, golfbiler, overnat-
ning), og der betales af én rate 30 dage in-
den arrangementet afholdes.

Hvis raten ikke overholdes annulleres reser-
vationen.
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• Husinstallationer

• IHC installationer

• Køleservice

• Alarminstallation

• Vagtordning
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Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af chefgreenkeeper Johnny Kristensen

Og hvilken én…. Efter en spændende første 
sæson for mig i Himmerland, ser jeg frem til 
år 2. Den forgangne sæson var spændende 
på mange måder. Kunne jeg falde til i Him-
merland, kunne Himmerland følge mine tan-
ker og ideer. Var mandskabet klar til at 
ændre arbejdsrytme. Kunne vi finde fælles 
fodslag. Kunne vores drømme om at gøre en 
forskel føres ud i livet år 1. Ville medlemmer/
gæster accepterer vores arbejde på især 
greens. Kunne vi få planlægningen til at pas-
se, så vi altid havde en bane i top og tilfredse 
spillere...

Til alle de spørgsmål/tanker, kan jeg selvføl-
gelig kun tale ud fra eget synspunkt. Men 
kan gøre det ret kort… Jeg er ikke i tvivl om, 
at jeg er landet på den rette hylde i Himmer-
land.

Jeg har fået en dejlig modtagelse af alle jeg 
har mødt. Syntes at vi har noget specielt i 
Himmerland, noget som alle andre misunder. 
Så kan de komme med Lübker, Palm Beach 
eller Mollerup... :-) vi frygter ingen... Vi er 
gode, og vi bliver endnu bedre... Men alle 
vores tiltag og planer kan jo ikke fungere 
kun på tegnebrættet, så uden gode medar-
bejdere går det jo ikke. På dette punkt er vi 
også gode i Himmerland. Inden for min af-
deling; greenkeeperne. Her kan jeg kun rose 
mine folk, de har været åbne og været med 
til at højne banerne endnu mere. Jeg håber 
selvfølgelig, at jeg får alle mand tilbage igen 

til den nye sæson. Vi var i den kedelige situa-
tion, at vi var nødt til at sæson-fyre 4 mand. 
Så satser stærkt på, at vi starter op igen 1. 
marts med fuld besætning, og med samme 
lyst til at gøre Himmerland til ”verdens” 
bedste sted at komme...

En ny sæson med mange nye tiltag. Vi brug-
te meget tid på greens sidste år, ændrede 
plejen med hensyn til luftning og gødskning. 
Syntes at resultatet blev fornuftigt, men der 
er et stykke vej endnu inden vi når det fær-
dige resultat. Så angående greens bliver 
konceptet det samme i år - meget luftning, 
topdresning og stadig bruge den organiske 
gødning. Vi ændrede nogle klippemønstre 
på banerne. Fik semirough foran greens på 
New Course, fik klippet ”first cut” på begge 
baner. Greens blev klippet i højden 2,8 mm 
fra sidst i maj og til oktober. Vi udsatte luk-
ningen af New Course, så vi kunne give vores 
”sene” gæster og vores medlemmer flere 
muligheder for spil i ydersæsonen.

Ny sæson - nye tiltag… Ja vi har mange pro-
jekter i gang pt. Eller i hvert fald på tegne-
brættet. Vi har lavet en plan over en 
renovering af vores stisystem. Vi er begyndt 
at save lidt i vores træer. Fældet træerne på 
øen mellem de to hul 18 (mangler af få det 
fjernet). Vi har haft nogle store gravemaski-
ner ude og rense søerne på hul 18 og 12 
Old. 

fortsættes side 12

Jubiiii - en ny sæson 
står for døren...
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i mange år!i mange år!i mange år!
der holderder holderder holder

Træbeskyttelse

PINOTEX SUPERDEC
SUPERDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE MED 
UTROLIG LANG HOLDBARHED. MULIGHED 
FOR TOTALT FARVESKIFT - OGSÅ FRA MØRKE 
TIL HELT LYSE FARVER. GIVER SAMTIDIG OP-
TIMAL BESKYTTELSE MOD VIND OG VEJR, 
SAMT ANGREB AF SKIMMELSVAMP. HINDRER 
AFSKALNINGER. 5 LTR.

www.xl-byg.dk

599,-
SPAR 130,-

PINOTEX SUPERDEC PLUS
HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE MED OP 
TIL 12 ÅRS HOLDBARHED. UDVIKLET SPECIELT 
TIL DET BARSKE NORDISKE KLIMA, MED EN 
HELT UNIK PATENTERET TEKNOLOGI. GIVER 
OPTIMAL BESKYTTELSE MOD VIND OG VEJR 
SAMT ANGREB AF SKIMMELSVAMP. PERFEKT 
AT ANVENDE TIL FARVESKIFT. FÅS I MANGE 
FARVER. 5 LTR.

799,-
SPAR 150,-

AT ANVENDE TIL FARVESKIFT. FÅS I MANGE 

PINOTEX CLASSIC - 
HELDÆKKENDE
EN HELDÆKKENDE UDENDØRS TRÆBESKYT-
TELSE, SOM ER VELEGNET TIL FACADER, BEK-
LÆDNINGER, VINDUER, DØRE, PLANKEVÆRK 
OG LIGN. PINOTEX CLASSIC GIVER DIT 
TRÆVÆRK GOD BESKYTTELSE MOD VEJRLIG 
OG ANGREB AF SKIMMELSVAMPE OG BLÅ-
SPLINT. 5 LTR.

599,-
SPAR 130,-

PINOTEX TRÆTERRASSER
EN TRANSPARENT OLIEBASERET TRÆBESKY-
TTELSE. INDEHOLDER ET ANTI SKRID MIDDEL 
(LET NUBRET) SOM GØR FÆRDEN PÅ VAN-
DRETTE FLADER MERE SIKKER, SPECIELT HVIS 
OVERFLADEN ER FUGTIG. BESKYTTER OGSÅ 
MOD VIND OG VEJR SAMT ANGREB AF SKIM-
MELSVAMPE. FÅS I NATUR, SORT, PINE, TEAK 
OG IMP. GRØN. 5 LTR.

599,-
SPAR 130,-

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 ·   9640 FARSØ   ·   TLF. 98 63 16 99
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fortsat fra side 10

Vi har lavet nye dræn på Old hul 2, 9, 12 og 
17. Kan i den forbindelse kun sige; Undskyld 
vi roder… :-) men er sikker på, at det bliver 
godt. Især sø-projekterne... Dem har vi flere 
af i tankerne... Vi mangler selvfølgelig at få 
færdiggjort disse grove projekter. Det kræ-
ver lidt tålmodighed fra alle. Det bliver fræ-
set og sået i foråret. Enkelte steder har vi 
valgt at lægge græstørv på med det samme. 
På værkstedet sker der også lidt. Carsten (vo-
res maskinmester) er i gang med at renovere 
vores maskinpark. Alle maskinerne bliver 
skilt ad og gået igennem fra a-z, så de står 
flotte og nyslebne til sæsonstart. De har fået 
en ekstra omgang i år, så håber vi at forlæn-
ge levetiden med et par år på den konto. 
Snart skal han i gang i kælderen og renovere 
vores golfbiler. Hans og Villy er også tilbage 
efter afholdt ferie. De er i gang med lidt 
fældning af træer på banen (lige nu grøften 
på hul 9 New). Så er der gang i malerpens-
len, for alle vores teeskilte, har fået en kær-
lig hånd, så de er nymalede og klar til endnu 
en tørn på anlægget, og til at fryde os og 
vores gæster. Alle markeringer er inde og får 
en gang maling, så også på det felt er det 
som nyt. Så til påske står vores bane som ny 

igen, og klar til at tage imod alle... Endvidere 
skal vi have lavet en ny sti fra klubhuset og 
op til Starters House. Der skal asfalteres og 
brændes et slidlag på. Det har vi heldigvis et 
firma til udefra, så vi nu får en flot ren sti og 
undgår en hel masse støv på terrassen... Af 
nye projekter/tiltag kan blandt andet næv-
nes; target-greens på driving range, green i 
hotelgården, ambition om et nyt short-game 
area (på den gamle driving range), nogle 
nye fairway bunkers hist og pist, en fairway 
bunker på driving range til lange slag, bun-
kerkanterne skal skæres på banerne, opfyld-
ning af sand, stierne skal alle renoveres, 
udgravning af et par søer... Ja, og så skal ba-
nerne jo være klar til at tage imod alle gode 
som bedre... Ny direktør har vi også fået… 
Spændende med en ny mand og nye vinkler 
på alle vores tiltag. Ser frem til et spænden-
de samarbejde med Claus. Han har nogle 
spændende visioner om, hvor vi skal hen og 
gerne hurtigt…. Så det bliver på mange må-
der en ”NY” sæson og spændende på alle 
fronter….. Det var lidt tanker og input fra 
greenkeepergården…… Så hvis I er klar - vi 
er …… så ses vi på banerne…

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33
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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
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Receptionens rundeReceptionens runde
af hotel- og bookingchef Birgitte Kronborg

Viceværterne Henrik og Kjeld har med ma-
lerrulle, gulvsliber og olie givet 26 af vores 
mest benyttede værelser et ”face-lift”. Vi går 
nu i gang med at hovedrengøre hele hotel-
let, så det står i fineste stand til sæsonstart.

Johnny, vores dygtige chefgreenkeeper, har 
lovet at forskønne vores puttinggreen i ho-
telgården, og vil i løbet af de næste par må-
neder anlægge en ”Target Green”, som vil 
forblive grøn og pæn, på trods af de svin-
gende lys og vejrforhold i den lille gård.

Derudover gør vi os klar til en tidlig start på 
sæsonen, og håber at Kong Vinter holder sig 
langt væk fra de Himmerlandske baner i 
marts måned.

Påsken bliver startskuddet på sæson 2008, 
og vi håber at se mange glade husejere og 
medlemmer til de årligt tilbagevendende 
påsketurneringer. 

Vi har tilbud på weekendophold i alle week-
enderne i marts, og jeg vil i den sammen-
hæng minde jer om, at vi ligesom i efteråret, 

inviterer husejere og medlemmer med til 
spisning og fest til en favorabel pris. Se an-
noncen på næste side! 

Juniorgolfskolen er i 2008 planlagt til uge 
28. Fra søndag d. 6. juli til torsdag d. 10. juli. 
Vi har i år valgt at kombinere juniorgolfsko-
len med Himmerland Junior Cup, både i håb 
om at få lidt flere deltagere end tidligere, og 
for at få en god afslutning på en spændende 
uge. Vi har lavet en medlemspris på DKK 
1.895,00 for juniorgolfskolen. I kan læse me-
re om program og tilmelding på vores hjem-
meside www.himmerlandgolf.dk

Vi har i år også valgt at flytte Jazz Golf fra 
sommerferien til den 15.-17. august, da vi 
sidste år erfarede manglende tilmelding 
blandt andet på grund af ferie. Vi håber I har 
lyst til at deltage i dette festlige arrange-
ment.  Medlemsprisen er DKK 915,00 for Jazz 
Golf.

Derudover vil jeg på ledergruppens vegne 
fortælle hvor glade vi er for vores nye direk-
tør. Claus har et drive og en optimisme, som 

Hvor vi glæder os 
til sæsonen går i gang!

v/ Mogens Vedel Hansen A/S
Himmerlandsvej 24 · Vegger · 9240 Nibe · Tlf. 98 66 64 00
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vi sætter utrolig stor pris på. Det er fanta-
stisk at få et frisk syn på tingene, og der er 
mange nye ideer og tiltag på tapetet allere-
de til den kommende sæson, så glæd jer – 
for det gør vi!

Et af disse tiltag vedrører i allerhøjeste grad 
husejere og aktive medlemmer. For at løfte 
sløret en lille smule for jer nu, vil vi lancere et 
bonusprogram for jer, som i bund og grund 
går ud på, at I tjener point for hver krone I 
køber for på jeres bonuskort (en mere eks-

klusiv udgave af det gamle husejerkredit-
kort). Afhængig af hvor mange points man 
optjener i løbet af det første år, stiger man i 
graderne og får flere fordele. Der er meget 
mere i konceptet, og det vil kommunikeres 
ud til jer, når vi er helt klar med det praktiske 
i systemerne.

Vi ser frem til at byde jer velkommen til Him-
merland til endnu en golfsæson, hvor baner-
ne, og i særdeleshed søerne, om muligt står 
endnu flottere end i det forgangne år.

Whole-in-One
Weekendophold

- Arrangement for husejere og medlemmer
Vi tilbyder nogle meget spændende weekendophold i marts 2008.

På opfordring af en husejer har vi nu lavet en specialpakke til husejere og 
medlemmer, der gerne vil deltage i aftenarrangementerne, men overnatter i 
eget hus eller hjemme.

Pris per person for ovenstående DKK 550,00

Fredag:
Velkomstdrink
Lille snack/tapastallerken
Gæstetaler
2 retters middag

Lørdag:
Eftermiddags kaffe/kage
Velkomstdrink
3-retters middag
Musik og dans til kl. 01.00

MALERMESTER

WALTHER 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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19. hul19. hul
af restaurantchef Helle Brødslev

I går modtog jeg meddelelse om at Kim Frost 
Nielsen, vores F&B Manager, har søgt nye ud-
fordringer og stopper i sin stilling hos os den 
29. februar. Vi ønsker Kim pøj pøj i hans vi-
dere karriere.

Da Claus Birk Larsen - vores nye direktør - har 
stort kendskab til køkken- og restaurant-
drift, fortsætter undertegnede som øverste 
ansvarlige for restauranten med støtte fra 
Claus.

Vores trofaste køkkenchef Lisa Maria Balto 
er endelig vendt ”hjem” efter veloverstået 
barsel. Pr. 1. oktober 2007 ansatte vi en ny 
køkkenchef, Johnny Vede, som skulle være i 
Lisa Marias stilling indtil hun kom tilbage, 
men ham er vi blevet så glade for, at vi har 
valgt at have hele 2 køkkenchefer. Det kan 
kun blive godt, da de supplerer hinanden 
rigtigt godt. Begge er fantastiske i et køk-
ken!

Vi har netop sendt vores kokkeelev Emil 

Flindt-Larsen på 
skole (vores nye 
værtspar i Bowling-
centerets søn og Himmerlands svar på Mel 
Gibson). Han skal op til svendeprøve til april. 
Held og lykke, Emil!

Kenneth B. Andersen er vores nye elev. Han 
er netop kommet tilbage fra ”Jord til Bord”-
modulet, og er klar til at starte sæson 2008 
op sammen med Lisa Maria og Johnny. 1. 
marts starter Anja Kristjansen desuden som 
overtjener.

I disse måneder bruges tiden på at skaffe og 
ansætte nye medarbejdere, shine restaurant 
og bar op, og ellers planlægge den nye sæ-
son.

Vel mødt til en god sæson med dejlig mad 
og masser af glade timer på terrassen!
 

Varme forårshilsener
fra Helle

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01
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19. hul
KVALITET 
TIL TIDEN

� KØKKENER

� DØRE & VINDUER

� GULV & LOFT

� EFTERISOLERING

� TAGPAP

� NYBYGGERI

� LANDBRUGSBYGGERI
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Bestyrelsen beretterBestyrelsen beretter
Svend Schrøder,

kasserer og handicapudvalgsformand

Budgetterne er det sjoveste

Af Erna Bavngaard

Svend Schrøder har igennem årene været in-
volveret i bestyrelsesarbejde i flere sammen-
hænge, så han var ikke svær at overtale, da 
man på en generalforsamling i Himmerland 
stod og manglede en passende kandidat til 
kassererposten, og studenterkammeraten 
Birdie Thinggaard sagde: Hvad med dig 
Svend?

Sådan blev det, og Svend Schrøder forsikrer, 
at det ikke er en speciel tidkrævende eller 
byrdefuld post. Det daglige arbejde vareta-
ges i bogholderiet, så den væsentlige indsats 
ligger omkring budgetlægningen. Det er 
sjovt at lægge budgettet, siger kassereren, 
og det er også vigtigt, for her er muligheden 
for at sikre en fornuftig drift af golfklubben. 
Himmerland vil efter hans mening ikke kun-
ne leve uden golfklubben – uden den ville de 
store arrangementer være utænkelige.

Ved siden af kassererposten varetager Svend 
Schrøder hvervet som formand for Handica-
pudvalget, og det kræver undertiden en 
større indsats af tid og kræfter. Ganske vist 
foregår langt størsteparten af reguleringer 
af handicap helt automatisk i klubbens se-
kretariat, men ind imellem opstår sager, som 
kalder på en særlig indsats, først af forman-
den, og måske senere af den samlede besty-
relse. Der er i år kommet et nyt regelsæt 
vedrørende regulering af handicap, blandt 
andet med det såkaldte EDS, Ekstra Dag Sco-
re.

Der kan være spillere, som f.eks. efter læn-
gerevarende sygdom eller andet fravær, ger-
ne vil have deres handicap reguleret op. 
Nogle kan reguleres skønsmæssigt, men der 
kan også være sager, hvor ønsket om at blive 
reguleret op helt klart lægger op til nærme-

Hvad laver de? Hvorfor gør 
de det? Og hvad har de – 
og vi – ud af det? Spørgs-
målene gælder de fem 
mænd, som udgør besty-
relsen for Himmerland Golf 
Klub, og som skal sørge for, 
at klubben fungerer i hver-
dagen til alle medlemmers 
bedste. Svarene bringes i 
klubbladet i løbet af året, 
og vi starter i dette num-
mer med kasserer og for-
mand for handicapudvalg 
Svend Schrøder.
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re granskning. De laveste handicap kan kun 
reguleres ved EDS eller ved deltagelse i tur-
neringer. Hvis der er tvivl, så spørger klubse-
kretæren mig, og måske går jeg til den 
samlede bestyrelse. Vi kan bede spilleren om 
lægeerklæring, og i nogle tilfælde går klub-
bens formand og jeg en runde med vedkom-
mende, fortæller Svend Schrøder.

Han føler, at udvalget i mange tilfælde har 
haft held til at hjælpe en spiller til at finde 
det rette niveau – til alles tilfredshed. I øvrigt 
ser han frem til at deltage i et kursus for ar-
bejde i handicapudvalg. Det er der behov for 
på grund af det ny regelsæt.

Svend Schrøder blev introduceret til golfspil-
let af Birdie for snart 20 år siden. Spillet fæn-
gede i hele familien Schrøder, der residerer i 
Klarup og derfor valgte at blive husejere i 
Himmerland i 1991. Huset var parrets sølv-
bryllupsgave til hinanden. Svend var i øvrigt 
i Grundejerforeningen Hole In Ones besty-
relse i syv år.

– Følger der frynsegoder med et bestyrelses-
job i golfklubben?
– Alle bestyrelsesmedlemmer af golfklubber 
i Danmark får et fritspilskort og må spille alle 
baner fem gange. Det er jo en hyggelig fyr 
at have med på rejser, lyder svaret. Så har vi 
specialkontingent på linje med aktieselska-
bets personale. Vi får gratis trolleys og træ-
ningsbolde, og der er en kørselsordning.

– Er det indsatsen værd?
– Det synes jeg, siger Svend Schrøder. Det er 
rart at sætte sig nogle mål og være med til at 
præge en udvikling. Jeg synes, vi har en god 
bestyrelse og sætter pris på, at der bliver 
holdt regelmæssige bestyrelsesmøder. Jeg er 
jo ikke lokal, og det er væsentligt for mig, at 
jeg får mulighed for at følge med i, hvad der 
foregår.

I næste klubblad vil bestyrelsesmedlem Tho-
mas Nielsen fortælle om arbejdet i Bane-, 
Junior- og Eliteudvalgene.

Ganske vist foregår langt størsteparten af reguleringer af handicap helt automatisk i klub-
bens sekretariat, men ind imellem opstår sager, som kalder på en særlig indsats.
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RegelspaltenRegelspalten
af Thyge “Sam” Samuelsen

Traktorspor
Kan ”traktorspor” betragtes som unormalt 
overfladeforhold (Regel 25), der giver ret til 
lempelse uden straf?!

Nej, det kan det ikke! Spil bolden som den 
ligger, eller erklær den uspillelig, mod et 
straffeslag og drop så i henhold til droppe-
reglerne regel 28. (Jeg ville droppe efter re-
gel 28c. Droppe indenfor to køllelængder, 
dog ikke nærmere hullet).

Det skal dog lige bemærkes at baneudvalget 
kan, ved opslag, bekendtgøre at traktorspor 
må betragtes som ” Unormale overfladefor-
hold” med ret til drop uden straf. (Men så er 
det jo kun en køllelængde der skal droppes 
indenfor!)

Stier
På vores baner er stier ikke en integreret del 
af banen! Så hvis bolden er landet på en sti 
har man mulighed for at droppe fri af stien 
uden straf!

Man må dog gerne spille bolden som den 
ligger. Men, men, men. Der er for mange der 
finder det nærmest ”behagelige” sted at 
droppe. Den går ikke!

Et eksempel til belysning af korrekt frem-
gangsmåde:
På hul 1 Old Course er min bold landet på 
stien til højre for greenen. Den ligger 10 cm 
Fra stikanten til højre, altså stisiden væk fra 

greenen. Skal jeg 
droppe uden straf, er det ud i det høje græs 
til højre (væk fra greenen).

Fremgangsmåden lyder: Find det nærmeste 
sted der ikke har genen! Tænk på at dine 
fødder også skal være fri af stien, når det 
punkt skal findes, hvorfra der droppes in-
denfor en køllelængde.

Er bolden landet som ovenfor, og man ikke 
ønsker at spille den som den ligger, og man 
ikke ønsker at droppe ud i det høje græs, ja 
så må man, mod et strafslag dømme bolden 
”Uspillelig”. Man må nu droppe indenfor to 
køllelængder derfra hvor bolden lå. 

I eksemplet har jeg droppet efter regel 25-1 
b. I. Og der er selvfølgelig ikke droppet nær-
mere hullet.

Et sådant drop må gerne lande på stien! Og 
nu har vi måske mulighed for at droppe gra-
tis ud på det fine græs!

Jeg vil forsøge at skrive kort og præcist i ind-
læggene, så hermed slut for denne gang! 
Der vil være et indlæg i de kommende klub-
blade, og jeg tager gerne imod emner, som I 
ønsker at jeg belyser.

Send eventuelt spørgsmål, kommentarer, el-
ler forslag til emner på E-mail: sam@gwt.dk 
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Bymidten 13 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 48 85

www.marielouise-aars.dk

Marie Louise i Bymidten
– 10 skridt fra hovedgaden

Kvalitetstøj til bevidste piger

Day Birger et Mikkelsen 

Blacky Dress Berlin

Trine Kryger Simonsen

Marlboro

E: Else Thing

Johnny Q Jeans

Eterna Bluser

Hermann Lange

Zerres bukser

IZI

Pausecafé
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Hvem styrer din varmeregning her til vinter?
– vi har danmarks præmiere på  
TOSHIBA Super Power varmepumpen 

SJÆLLAND
Korshøj 10, 
3600 Frederikssund
Telefon 47 31 32 21

JYLLAND
Vinkelvej 4, 
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 34 22

31 år
i Danmark

TOSHIBA Super Power varmepumpen  
har denne gang alt incl.

• Højeste virkningsgrads faktor i sin klasse
• 8°c funktion (holder huset frostfrit)
• Indbygget luftrensning/antibakterielt system
• Laveste lydniveaux i sin klasse
• Valgfrie indedel typer: Vægmodel, Loftmodel
   samt model for montering over loft i kanalsystem

Synes du markedet er en jungle for almindelige mennesker, kan vi fortælle dig, 
at TOSHIBA er eliten indenfor udvikling af varmepumpeteknologi, løbende 
udviklet med miljøet i højsæde og har igennem tiderne opnået flere verdens-
patenter på varmepumpemarkedet.

Gidex har derfor og nu på 31. år valgt at bygge sin virksomhed op omkring 
TOSHIBAs produktprogram, med total tilbud til vores kunder omkring gratis og 
helt uforpligtende vejledning i besparelsesmuligheder, salg, montering, service-
ordning og gratis hotline assistance. Alt dette via specialuddannede folk, fordi 
det er en stor tillidssag at arbejde med vores kunders besparelser. Derfor er 
TOSHIBA Danmarks mest solgte varmepumpe.

Aut. el- & køleservice
Anpartselskab

TOSHIBA kvalitets varmepumper
– eliten indenfor miljørigtig energibesparelser

Ring allerede i dag eller kig ind – og du er allerede et trygt skridt  
nærmere styringen af din kommende varmeregning for i vinter.

www.gidex.dk

Nu også 

med 8°c funktion til 

sommerhuset

73%
SPAR

OP TIL

på varmeregningen
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Nye forpagtere
på Himmerland Bowlingcenter

Helle og Jens Flindt – Larsen overtog forpagtningen 
af Himmerland Bowlingcenter den 1. januar. 

Det er ikke helt uerfarne folk, som har påta-
get sig opgaven. Jens er uddannet på Palads 
Hotel i København og har været beskæftiget 
i restaurationsbranchen lige siden. Helle har 
arbejdet indenfor social – og sundhedssekto-
ren i mange år. For 10 år siden besluttede 
hun sig for at droppe sit ellers meget interes-
sante arbejde for at hjælpe til med driften af 
Grenå Golfcenter hvorfra der med en kapaci-
tet på 150 spisende gæster er hentet en hel 
del erfaring. Med bowlingbanerne i Gatten 
er der imidlertid kommet et nyt element ind, 
som især for Jens`s vedkommende har været 
spændende, men også lidt nervepirrende. 
Bare det at åbne og lukke banerne har kræ-

vet noget indlæring, men skulle køre rime-
ligt sikkert nu. Som noget nyt er der for 
øvrigt ansat en banetekniker, så der er ga-
ranti for, at man ikke lige pludselig for af-
brudt sit spil på grund af fejl på banen.

Det nye forpagterpars vision for stedet er, at 
gøre det til et hyggeligt spisested - også 
uden man behøver at skal have bowlingsko-
ene på. Selvom stedet kan rumme selskaber 
på op til 600 gæster, vil man forsøge at satse 
på buffeter, hvor man kan komme forbi på 
sin søndagstur og få serveret god, gammel-
dags dansk mad med et lille pift, som Helle 
meget rammende udtrykker det.
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Himmerland Bowling
har nu åbent hele ugen!

Åbningstider:
Søndag - torsdag kl. 12.00-22.00
Fredag - lørdag  kl. 12.00-23.00
Køkkenet lukker 1 time før lukketid

NYHEDER I CENTRET  

helt nyt scoresystem samt nye skærme

Himmerland!

På gensyn - Helle og Jens
Telefon 9866 1650

Himmerland Bowling

Lars Larsen byder de nye
 samarbejdspartnere velkommen
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Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Siden sidste indlæg har Teamspillerne - i skri-
vende stund 3. februar - ikke været i aktivi-
tet i officielt Teamregi. Der er blevet holdt 
en god lang vinterpause. Længere end vi 
plejer at gøre, da vi normalt starter trænin-
gen frem mod den nye sæson en af de første 
weekender i januar. En af årsagerne til dette 
er blandt andet, at den første spilleweekend 
i holdturneringen er rykket til 17/18. maj, 
hvor den normalt plejer at ligge første week-
end i maj. En anden årsag er, at vi forsøger at 
bevare så meget krudt og energi i spillerne 
med en senere opstart, og derved toppe lidt 
senere formmæssigt. Vi starter altid med 2 
hjemmekampe i streg som normalt giver 2 
sejre. Men i den efterfølgende spilleweek-
end nogle uger senere på udebane daler 
energien/formen/skarpheden. Og det er net-
op der vi ønsker at være helt oppe på lakrid-
serne, uden at vi af den grund ønsker at 
sætte vores normale gode pointhøst i den 
første weekend over styr. Vi forsøger derfor i 
år med den senere opstart og et mere kom-
pakt program i opstartsfasen frem mod før-
ste spilleweekend. En ændring som vi også 
forventer skærper ”tonen” blandt spillerne i 
deres interne konkurrence, sætter ekstra 
tryk på koncentrationen og øger den enkel-
te spillers incitament til at selvtræne og give 
den en ekstra skalle i en kortere komprime-
ret periode.

Programmet for Teamspillerne blandt andet 
på følgende vigtige datoer og arrangements-
beskrivelser i forårssæsonen frem til som-
merpausen.

16. februar:
”Standerhejsning” 
kl. 10.00 med spil på banen og socialt sam-
vær efterfølgende.

1. marts: Træningssamling med opstarts info 
møde.

16. marts: Åbningsmatch.

27. april: Team Am/Am’en som tæller som 
udtagelseskriterium til holdturneringen.

17. maj: 1. spilledato i holdturneringen.
Begge hold spiller på hjemmebane. 3 div. 
mod Randers. 4 div. mod Rold Skov.

18. maj: 2. spilledato i holdturneringen.
Begge hold spiller på hjemmebane. 3 div. 
mod Hals. 4 div. mod Morsø.

7. juni: 3. spilledato i holdturneringen.
Begge hold spiller på udebane. 3 div. mod 
Brønderslev. 4 div. mod Hjarbæk.

8. juni: 4. spilledato i holdturneringen.
Begge hold spiller på udebane. 3 div. mod 
Randers. 4 div. mod Rold Skov

Der skal ud over ovenstående datoer afhol-
des yderligere en udtagelsesmatch efter Am/
Am’en i perioden op til første spilleweek-
end. 
 
Ligeledes arbejder Claus Pedersen på oplæg 
omkring træningsweekendophold uden for 

Kære klubmedlem og læser
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Himmerland som er et nyt initiativ fra træ-
ningsudvalget.

Der strøs også lige yderligere et par fælles 
træningssamlinger på lørdage eller søndage 
efter koordinering af datoer mellem Claus 
Pedersen og træner Stig Schwartz.

Stig Schwartz har til denne sæson ønsket at 
slette vores ugentlige fælles-
træning om onsdagen, og i 
stedet gå over til individuel 
aftalt træning med korte 
lektioner, eller træning i små 
grupper. Dette har Stig gode 
erfaringer med fra tidligere 
elitearbejde, da det er mere 
effektivt og motiverende 
både for træner og spiller i 
stedet for at stå i 2 timer og 
slå bolde. Samtidig med at 
det kan planlægges ind på 
tidspunkter som passer træ-
neren bedst, så håber vi at få 
den effekt ud af det, at det 
øger den enkelte spillers 
mulighed for at få træning, 
fordi det nu også kan aftales 
så det passer ind i spillerens 
arbejds- og familiemæssige 
kalender. 

Så vi glæder os alle til at 
komme ud af startblokkene, 
og se de forbedrede resulta-
ter tikke ind på score-
board’et, når alle de nye 
initiativer, der er sat i værk 
her fra starten af 2008, får 
deres effekt.

Jeg ser frem til at rapportere nærmere om 
vores forbedringer i de næste mange klub-
blade fremover.

Vi håber på en kanon forårssæson for alle og 
vi glæder os til at se jer til vores Am/Am.

På vegne af Teamet

10 procent af den vejledende udsalgspris går 
ubeskåret til Børnefondens brøndprojekt i Vestafrika. 
Læs mere om ”My Friend” på: www.myfriendcare.com
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Undertegnede der både er glad, men også 
stolt af at være medlem af Himmerland Golf 
Klub, gik tre gode runder i starten af decem-
ber. Vejret var fint, og der var rigtig god 
plads på Old Course, hvorfor veninden gik 
med som moralsk støtte. Det var hyggeligt, 
men også tankevækkende. Hør bare her…

Veninden er ikke golfspiller (endnu), så vi er 
ikke kommet langt på hul 1, da hun spørger 
hvorfor der ligger en del tørv på ryggen - og 
det ikke ret langt fra deres naturlige ”hvile-
sted”. Hun får forklaringen og spørger uskyl-
digt hvorfor jeg ikke bare lægger dem på 
plads. Der blev undertegnede ret så stum. Et 
rigtig godt spørgsmål, der ikke blev besvaret 
tilfredsstillende, så vi lagde de tørv vi mødte 
på vores vej på plads gennem alle 18 huller. 
Reelt forsinkede det os absolut ikke noget af 
betydning, hvorfor vi gentog proceduren de 
efterfølgende 2 dage. Da mit spil på nuvæ-
rende tidspunkt bruger megen bane og sjæl-
dent samme sted to gange i træk kom vi vidt 
rundt.

Jeg vil ikke påstå, at man kunne se resultatet 
af en enkelt spillers maniske pålægning af 
tørv gennem tre runder, men jeg fik den tan-
ke, at hvis vi alle hjalp vore meget dygtige 
greenkeepere på denne måde, ville vi i løbet 
af meget få uger få en meget flottere fair-
way. 

Kunne det så også smitte af på de brugere af 
Himmerlands flotteste baner, der på nuvæ-
rende tidspunkt er for fine til at bukke sig og 
vende en tørv, der ydermere måske skal hen-
tes et stykke væk, så ville meget være nået.

Det er ikke unormalt at man vælger nytårs-
fortsætter, der er endog meget svære at 
holde men hvis nu alle medlemmer satte sig 
for, at i 2008 vender vi alle tørv vi møder der 
ligger på ryggen og vi ikke bare vender dem 
– nej – vi lægger dem også på plads. Så får vi 
en flottere bane at spille på samtidig med at 
vi hjælper vore greenkeepere.

          

Tanker i december

LæserbrevLæserbrev
af medlem 48-709

Stram skruen og tjen
penge

Dekor Ask/0500
Ekskl. blandingsbatteri, vask,

lys og hvidevarer

PRIS FOR DEN VISTE OPSTILLING

7.384,-

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

Ny Gør Det Selv HTH butik i Aars.
I weekenden den 4. og 5. maj kl. 10-16 åbner Gør Det Selv HTH en helt ny køkkenbutik i Aars.
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www.restaurant-noerlund.dk

Nørlund Slot • Roldvej 142 • 9610 Nørager • Telefon 98 65 66 11

HIMMERLANDSGADE 33

Mandag til lørdag kl. 11.00 - 17.00 . NB: Tirsdag aften: Stegt flæsk
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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Et herligt, jomfrueligt golf-år ligger forude. 
Vi har rusket lidt op i de tidligere turnerings-
programmer, og planlagt et turneringsår 
med en god blanding af gammelt og nyt. 
Turneringsprogrammet er medsendt dette 
blad, og kan desuden ses på hjemmesiden – 
www.himmerlandgolf.dk. På selv samme 
hjemmeside – under ’Himmerland Golf Klub’ 
– kan I se en arrangementsoversigt, som op-
dateres løbende. Turneringsprogrammet er 
nemlig forbeholdt de turneringer, som I rent 
faktisk har mulighed for at tilmelde jer. Øv-
rige arrangementer som Company Days, pro-
fessionelle eller private turneringer og dertil 
hørende banelukninger lægges i oversigten i 
takt med, at de bliver bookede. I det hele 
taget vil jeg som altid tale varmt for brug af 
vores hjemmeside. Klubbladet kommer som 
bekendt kun 5 gange om året, så det er ikke 
altid muligt at nå ud med relevant informa-
tion på rette tid. Her er hjemmesiden – og 
nyhedsmodulet i Golfbox! – meget bedre.

Golfklubbens ordinære 
generalforsamling
afholdes sædvanen tro efter åbningsturne-
ringen – til hvilken der for øvrigt allerede er 
åbnet for tilmelding!! – nærmere betegnet 
søndag den 16. marts kl. 15.00 i Birdie/Eagle-
lokalerne på hotellet. Formelig indkaldelse 
er medsendt bladet.

Klubbladet
Som den kvikke læser (og det er jo naturlig-
vis jer alle sammen…) nok allerede har kon-
stateret, er også bladet udsat for nye tiltag. 

Vi har fået vores 
klubdommer Thy-
ge ’Sam’ Samuelsen til at bidrage med en 
spændende regelspalte, ’Bestyrelsen beret-
ter’ skulle gerne via portrætter af klubbens 
bestyrelses- og udvalgsposter være med til at 
afmystificere nogle af de mange frivillige ar-
bejdsopgaver, der skal løses her, og vor trofa-
ste turneringssponsor – og medlem – Jørgen 
Højrup ’Kræmmeren’ Jensen fra Kop & Kan-
de i Farsø, har indvilget i at være årets gæ-
steskribent. ’Kræmmerens klumme’ vil give 
jer kærlige sandheder – råt for usødet – uden 
at lægge ret mange fingre imellem. God for-
nøjelse med læsningen!

Giver det ’blod på tanden’ og lyst til at bi-
drage med en god historie, et sjovt billede, 
et debatoplæg, et læserbrev eller lignende, 
kan jeg oplyse, at årets deadlines ser ud som 
følger:

Klubblad 2 – fredag den 28. marts – udkom-
mer medio april
Klubblad 3 – fredag den 30. maj – udkommer 
medio juni
Klubblad 4 – fredag den 1. august – udkom-
mer medio august og endelig
Klubblad 5 – fredag den 31. oktober – ud-
kommer medio november

Al materiale skal være undertegnede i hæn-
de pr. mail senest kl. 14.00 på ovenstående 
datoer. Billedmateriale bedes fremsendt som 
særskilte (JPG-)filer. Det er altså ikke nok, at 
billede eksempelvis er indsat i dokumentet.

Velkommen til 2008
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Hole in one præmie
Og apropos ’Kræmmeren’, ja så spøger hans 
grill stadig! Så igen i år har vi den dejlige Eva 
Solo grill-med-det-hele på spil til den første 
hole in one, der præsteres under en turne-
ring arrangeret 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 herlige remedier, være at finde blandt 
andet ved Starters House 
og ved scorekortudleve-
ringen på turneringsda-
gen. Og lad os da så se at 
få gjort kål på den i år, 
hva’!?

Royal Unibrew 
Golf
Vi nærmer os med hastige 
skridt frist for tilmelding 
af hold til årets Jysk Hold-
turnering Royal Unibrew 
Golf. Der hænger tilmel-
dingssedler til holdene på 
tavlen i infogangen. Også 
sedler til Jysk Fynsk Hold-
turnerings Veteran- og Se-
niorhold er ophængt. Så 
nu mangler vi bare spiller-
ne!!! OK – indrømmet – C-
holdet er helt fremme i 
skoene, hvad det angår – 
flot tilslutning!! For B og 
D er en smule interesse, 
men A, Veteran og Senior 
savner i den grad opbak-
ning. Jeg kan kun opfor-
dre de af jer, der har været 
med før, til at gøre meget 
mere reklame for koncep-
tet! Det er en super god 
måde at komme rundt og 
se nogle baner – møde 
åndsfæller fra andre klub-
ber – og så selvfølgelig se, 

hvor langt man monstro kan komme i turne-
ringen. Det handler også om at hygge, og 
det er da noget vi alle kan gå ind for, ikke?

Starters House
I skrivende stund søger vi efter en person, 
der sammen med vor nuværende solide stab 
i Starters House – Jørn, Børge og Erik – skal 
varetage funktionerne som starter og bane-
kontrol. Vi har allerede nu fået mange spæn-

Kig ind!
Vi har 

forårstøjet 
parat!

Kig ind!
Vi har 

forårstøjet 
parat!
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ÅBNINGSTIDER
Mandag ............kl. 10.00-17.30

Tirsdag .........................LUKKET

Onsdag-fredag kl. 10.00-17.30

Lørdag..............kl. 9.30-13.00

Østerbrogade 12C · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 15 99
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dende henvendelser. Det er imidlertid først 
når I, kære læsere, ser dette, at den endelige 
beslutning om hvem, der skal bestride stil-
lingen træffes, hvorfor vi af gode grunde 
først introducerer den nye medarbejder i 
næste blad. I vil dog med stor sandsynlighed 
støde på den nytilkomne inden da, så tag 
godt imod ham/hende!

Og vi genopfrisker lige...
Husk at varsling af udmeldelse, skift til hver-
dagsmedlemskab eller skift til passivt med-
lemskab med effekt fra 1. juli 2008 skal ske 
skriftligt og være klubben i hænde senest 1. 
april. 

Også retningslinierne for de forskellige med-
lemsgrupper kan trænge til en lille opfrisk-
ning: 

I henhold til gældende regler for klubber, 
der er medlem af Dansk Golf Union, må man 
som senior-, ungdoms- og juniormedlem 
spille alle ugens dage.

Hverdagsmedlemmer må frit spille mandag 
til torsdag. Himmerland tilbyder dog egne 

hverdagsmedlemmer at kunne spille på egne 
baner mod betaling af halv greenfee fredag 
til søndag. Og det er hele søndagen! Søndag 
bliver ikke til ’hverdag’, når klokken passerer 
15.

Passivt medlemskab er et ”ikke-medlem-
skab”, som mange vælger, hvis de ønsker en 
golf-pause, men gerne vil bibeholde en plads 
- og indskuddet - i golfklubben. Et passivt 
medlem har ingen spilleret - heller ikke mod 
betaling af greenfee. Er du passivt medlem i 
Himmerland, men har et fuldgyldigt med-
lemskab andetsteds, kan du selvfølgelig spil-
le i Himmerland mod betaling af greenfee 
på lige fod med klubbens øvrige gæstespil-
lere.

Og endelig skal vi lige have boret en stor, fed 
pæl igennem at gæster ikke skal betale 
greenfee ved deltagelse i klubbens turnerin-
ger – selvfølgelig skal de det! Det forventes, 
at gæster betaler greenfee forud runden i 
Proshoppen. Turneringslederne skal kun ta-
ge sig af turneringsfee’en.

Klubkontorets åbningstider
Endelig kan jeg oplyse, at klubkontoret fra 
og med 3. 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.

God fornøjelse på banerne! 

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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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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Kandelsdorff & Schaltz
Kommer mandag
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Kandelsdorff & Schaltz
Kommer mandag
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

1

Mortens Turnering
Lørdag den 10. november 2007
Turneringsledelse: Karen Thillerup og John Nielsen
Præmiesponsor: Himmerland Bowling & Familie Center

A: 1. Laila og John Andersen 44 points
 2. Majbritt Larsen og Per Jensen 41 points
B: 1. Karin Heilesen og Hans Hyldig 45 points
 2. Kim Møller og Palle Overby 44 points
C: 1. Birthe Simoni og Søren Knudsen 43 points
 2. Aase og Preben Therkildsen 41 points

Nærmest Pinden:
 6. hul:  Karin Heilesen 2,61 m
 8. hul:  Poul E. Therkildsen 15,0 m
 11. hul: Kim O. Møller 3,99 m
 13. hul: Tove Mortensen 2,34 m
 15. hul: Karin Heilesen 5,74 m
 17. hul: Majbritt Larsen 4,58 m 

En festlig Mortens Aften, hvor turneringens 
bedste præstationer blev præmierede. Fra 
venstre ses Birthe Simoni, Søren Knudsen, 
Aase Therkildsen, Preben Therkildsen, Karin 
Heilesen, Per Jensen, Majbritt Larsen, Hans 
Hyldig, John Andersen og Laila Andersen.

▼
▼
▼
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Gløgg Turnering
Søndag den 2. december 2007
Turneringsledelse: Merete og Søren Have
Præmiesponsor: Dagli’ Brugsen, Hornum

A: 1. Frode Egekvist 38 points
B: 1. John Nielsen 33 points
C: 1. Martin Appeldorn Harrsen 44 points

Nærmest Pinden:
 6. hul:  Anne Marie Skals 0,15 m
 17. hul: Gunhild Sundberg 3,27 m

Der var flot vejr, juletræ i baggrunden og dejlige julekurve fra Dagli’ Brugsen på præmiebor-
det, da Old Course lagde græs til årets sidste turnering. Martin Appeldorn Harrsen, John 
Nielsen, turneringslederne Merete og Søren Have samt Frode Egekvist stillede op til efterføl-
gende præmie-foto.

� 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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MandagspigerneMandagspigerne
af Rita Andersen

Ser I det?
Hvis I ser rigtig godt efter, rigtig godt rundt om hjørnet 
og så måske lidt længere hen, så er det jo lige der. - Det 
nye golfår. - Det ligger snart dugfrisk og spændende, klar 
til os med nye oplevelser og hyggeligt samvær.
Vi vil gøre vort bedste...Kom og hjælp os... Vi glæder os.

Mange forsigtige førforårshilsener
fra Anne Marie – Jytte – Ellen – Rita

En ny golfsæson nærmer sig, og den nye be-
styrelse vil gerne takke alle for en masse dej-
lige oplevelser og minder både på og uden 
for banen i 2007. Samtidig vil vi gerne sige 
tak til Inger Andersen og Else Mortensen for 
veludført arbejde i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse består af: Karin Heilesen/
matchstatistik, Kirsten Præsius/startlister, 
Ninna Jensen/sekretær og Bente Graarup/
formand.

Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på 
vores matchprogram for 2008, og vi glæder 

os til at byde nye og gamle medlemmer vel-
kommen til en ny golfsæson på vores flotte 
og dejlige baner i Himmerland.

Starten går tirsdag den 23/3 på Old Course, 
og vi har i år starttider fra klokken 14.40.

Vi glæder os til at komme i gang og håber, at 
alle vil bidrage til, at vi får styrket det sociale 
samvær i klubben.

Rigtig stor golfhilsen og på snarligt gensyn!
På bestyrelsens vegne

TirsdagspigerneTirsdagspigerne
af Bente Graarup
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TirsdagsherrerneTirsdagsherrerne
af Frode Egekvist

Det nye spilleprogram er udarbejdet og bli-
ver udsendt omkring 1. marts til gamle med-
lemmer.

Nye medlemmer er meget velkomne til at 
deltage i tirsdagsgolfens glæder, og ikke 
mindst det sociale samvær. Det eneste der 
kræves er et HCP under 36. Du kan få yderli-
ge oplysninger hos bestyrelsesmedlemmer-

ne. Tilmeldingsliste m.v. er ophængt på 
opslagstavlen ved Members Only.

Vi starter ud tirsdag den 26. marts. 

Det nye spilleprogram rummer flere starter, 
og takket være vore mange sponsorer, er der 
rigtig mange fine præmier at konkurrere 
om.

Et slag for Tirsdagsherrerne

Husejere – se Her!
Kig ind på vores hjemmeside www.golfhuse.dk

 og se de mange gode tilbud vi har ”på lager” lige nu!
F.eks.: Forslag til en ven eller et familiemedlem:

Af specielle tilbud har vi et investeringshus med en fordelagtig fast 
lejeaftale på kr. 50.000,- for perioden fra pinse til efterårsferien 

(med 2 uger til ejer selv i perioden!)

Vi har et hus til en fordelagtig pris, hvor der medfølger 
et gavekort på kr. 100.000,- til køb af møbler i sælgers forretning.

Endelig har vi et hus, der selv om det har en god beliggenhed 
kan købes for lige omkring kr. 800.000,- 

”En kærlig hånd” vil hjælpe meget!
INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSE



40

TorsdagsklubbenTorsdagsklubben
af Bente Duedal Ravn

Et nyt år - en ny golfsæson står for døren. 
Banen er, i skrivende stund, efter en meget 
mild vinter grøn og lokkende. Torsdagsklub-
ben har i vinterens løb brugt banen flittigt, 
selv om den var noget ”fugtig”. Det har sam-
tidigt været spændende, at se det store ar-
bejde greenkeeperne udfører, både med 
nedlæggelse af drænrør på hul 2 og 12, men 
også oprensningen af søerne rundt på ba-
nen. Det skal nok blive rigtig flot.

Medlemslisten i Torsdagsklubben vokser 
stødt og roligt uge for uge. Vi håber at se 
mange både ”gamle” og nye medlemmer af 
klubben. Bare mød op, man bliver hurtigt en 
del af det gode kammeratskab og festlige 
traditioner der hersker om torsdagen. Besty-
relsen er i fuld gang med planlægningen af 
sæsonen 2008 der bliver arrangeret 2 ud-
flugter, grilldag og juleafslutning.

På den traditionelle generalforsamling ef-
terfulgt af julefrokost den 22. november, 
blev en ny bestyrelse valgt.
Følgende blev valgt, og har efterfølgende 
konstitueret sig således:

Bente Duedal Ravn – Formand
Tlf. 98 66 98 88 / 29 43 49 91

Lilly Busk – kasserer, tlf. 98 62 19 19

Ove Spliid - ansvarlig for præmier
Tlf. 30 68 26 43

Dan Leo Nymand / Inge Pedersen
Tlf. 98 62 20 83      Tlf. 21 69 66 24
(tager hver et halvt år).
 
Torsdagsklubben er åben for alle medlem-
mer af Himmerland Golfklub med spilletilla-
delse.

Der spilles hver torsdag året rundt, 2 torsda-
ge om året arrangeres der en udflugt til an-
den bane.

Mødetid: udlevering af scorekort fra kl. 
9,00/10,00 se nærmere informationer angå-
ende de enkelte datoer på klubbens info. 
tavle i ”Members Only”.
 
Årligt kontingent: betalt inden 1. april kr. 
100,00, derefter kr. 150,00  
Turneringsfee pr. gang kr. 20,00
Gæstespiller kr. 50,00

Alle medlemmer ønskes en rigtig god golf-
sæson.

Torsdagsklubbens besty-
relse anno 2008. Fra ven-
stre: Inge Pedersen, Lilly 
Busk, Bente Duedal Ravn, 
Kjeld Krogh Hansen (tidli-
gere bestyrelsesmedlem), 
Ove Spliid og Dan Leo Ny-
mand.
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Mosevej 22, 9600 Aars 

Tlf.: 9865 6111

Vi har tøjet til den
voksne pige

fra:



Mosevej ligger 3 km fra Aars mod 
Hobro. Tilkørsel fra Ll.Binderup 

eller Aggersundvej.

www.krukkehuset.dk

Er i en gruppe på mindst fem
arrangerer vi gerne et besøg
udenfor normal åbningstid.
Vi byder velkommen med 

et glas champagne.
Ring til Inger for aftale
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GrundejerforeningenGrundejerforeningen
af Inge Lise Søndergaard

Nyt fra Grundejerforeningen

Så tager vi hul på et nyt, ubrugt, langt og 
forhåbentligt dejligt golfår 2008 i Himmer-
land.

Nogle tyvstarter under varmere himmel-
strøg, for at vende tilbage til forhåbentlig 
lige så fantastisk gode fairways som sidste 
år.

Der er i år igen planlagt en del sjove matcher 
– og i år har vi jo 25 års jubilæum for ”Slaget 
om Himmerland”.

Arrangementet er på tegnebordet, og der er 
lagt op til en fantastisk sjov dag.

Men først skal vi jo have vores årlige grund-
ejermatch med efterfølgende generalfor-
samling i påsken. Den er i år flyttet til fredag 
den 21. marts med gunstart kl. 9.00.

Tilmelding til match og indkaldelse til gene-
ralforsamling sendes ud i løbet af kort tid.

Er vi heldige og der 
ikke er frost i jorden, gentager vi succesen 
med at plante blomster igen i år.

Vi er ved at få de sidste tilbagemeldinger fra 
firmaer, der afrenser og maler tage, og der 
vil ligge tilbud fremme på generalforsamlin-
gen.

TDC arbejder for fuld tryk med etablering af 
kabel TV, der er dog ikke fastsat dato for 
færdiggørelse endnu.

Vi glæder os alle tre til at mødes med jer alle 
i den nye golfsæson.

På bestyrelsens vegne

BRÆNDE SÆLGES
– frit leveret overalt i Vesthimmerlands Kommune

Tlf. 40203226 – 23603226
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Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af Klyngekaptajn Carl-Erik Stubkier og Slangekaptajn Bent Østergaard

Slaget om Himmerland for 25. gang
lørdag den 12. juli 2008
I efterårsferien 2007 var kaptajnerne for 
klyngen og slangen til møde hos initiativta-
gerne til ”Slaget om Himmerland”, Birdie og 
Palle, i ”The White Castle” for at foretage de 
indledende drøftelser om formatet til det 
25. slag.

Vi blev hurtigt enige om, at det skulle være 
et sølvbryllupsslag med temaet farver. Birdie 
påtog sig at rode gemmerne igennem for at 
finde de tidligere temaer frem, så deltager-
ne i sølvbryllupsslaget kunne få et indblik i 
de mange løjer, der havde udspundet sig 
gennem de forgangne 24 år. Humøret var 
højt, for vi var sikre på, at netop dette jubi-
læumsslag – med et opsæt vi havde i tanker-
ne – ville blive i særklasse og få 
rekordtilslutning.

Efterretningen om Birdies tragiske død i Spa-
nien kort efter kom derfor som et stort chok 
og dyb sorg. Birdie havde viet sit liv til Him-
merland og skabt vores Himmerlandspara-
dis. Hun kommer nu ikke til at deltage i 
Slaget, men mon ikke en meget stor opbak-
ning til arrangementet vil skabe et værdigt 
minde om den kvinde, vi alle holdt af, og 
som vi skylder så meget?

Trods sorgen er arrangementskomiteen i 
fuld gang med at skaffe sponsorer, så vi kan 
få en helt uforglemmelig dag lørdag den 12. 
juli. Vi har allerede skaffet telt med plads til 
flere hundrede, et pragtfuldt orkester og 

sikret sponsor til champagnen på 1. tee. Der 
vil være ekstra flotte og mange præmier. Un-
der middagen om aftenen vil der blive et hav 
af events og optræden af nye og gamle ak-
tører gennem de 25 år, med efterfølgende 
dans til den lyse morgen. Udsmykningen vil 
blive holdt i sølv, og vi forventer, at alle mø-
der op i festtøj (smoking/lang kjole).

Interesserede sponsorer for denne helt sær-
lige match bedes snarest henvende sig til en-
ten

Inge Lise Søndergaard (is@hv.dk),
Gurli Haandbæk (gh@ehs.dk),
Dorte Strøjer (dstroejer@forum.dk) eller
Carl-Erik Stubkier (ces@jysk.com)

Klik ind på hjemmesiden (Klyngen.dk eller 
Slangen.dk) med jævne mellemrum. Der vil 
løbende komme info om dette kæmpearran-
gement. Det væsentligste nu er, at I alle 
krydser af i kalenderen ud for den 12. juli 
2008. Der bør ikke være nogen arrangemen-
ter, der kan overtrumfe det 25. slag om Him-
merland, hvor klyngen spiller i blå og hvid, 
medens slangen spiller i gul og hvid.

Vi er ganske overbeviste om, at det bedste 
hold vinder!



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

Proshoppens åbningstider i forbindelse med åbningssalget
Onsdag-torsdag-fredag 9.00-16.00

Lørdag 8.00-16.00

Udvalgte
golfsko

÷30-40%

Backteeefterårsvarer÷40%

Rukka regnsæt
Før kr. 1.500,-

Nu kun kr. 800,-

Backtee
kollektionsprøver

1 stk. kr. 400,-
2 stk. kr. 500,-
3 stk. kr. 600,-
Dame kun str. M
Herre kun str. L

TILBUD FORUDE

Daily/Abacus

÷40%
Gælder ikke regnsæt

ÅBNINGSSALG
ONSDAG 27/2 - LØRDAG 1/3


