
Læs også.....
INDKALDELSE til klubbens ordi-
nære generalforsamling søndag 
den 5. april er at finde midt i bla-
det!

2 NYE RESTAURANTER ser dagens 
lys. Læs mere herom i F & B che-
fens indlæg på side 20.

Der er dømt gummihandsker og 
skurekoste til årets SLAGET OM 
HIMMERLAND. Læs kaptajnernes 
indlæg fra side 50.

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 1 • Februar 2009

De holder hjulene i gang i Himmerland... Også når sneen ligger højt på banerne. Læs mere om 
Himmerlands flittige afdelingsledere på side 10.
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Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen
Formand og ansvarshavende redaktør:
Preben Aaen
98 62 28 04 / paars@ofi r.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 / jokr@himmerlandgolf.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:
Grafi sk Hus Løgstør A/S

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste klubblad, 
som udkommer ultimo april, er fredag den 10. 
april.

Grundejerforeningen
Bestyrelsen
Formand:

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

Kasserer:

Ole Carsten Nielsen (Hus 123)
74 62 62 73 / olcn@haderslev.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 / cbl@himmerlandgolf.dk

Himmerland
Golf & Resort Hotel
Hotelchef:

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

Receptions- og bookingchef:

Vibeke Hjort Knudsen
96 49 61 19 / vhk@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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FREDAG DEN 6. MARTS Netværksarrangement
SØNDAG DEN 15. MARTS Frist for forslag til klubbens generalforsamling
SØNDAG DEN 22. MARTS Søndagsklubbens afslutningsturnering
SØNDAG DEN 29. MARTS Sommertid!
FREDAG DEN 3. APRIL Bobbys Forårs Pro/Am
SØNDAG DEN 5. APRIL Rosendahl/Kop & Kande Open
 Klubbens ordinære generalforsamling
FREDAG DEN 10. APRIL Grundejerturnering
 Grundejerforeningens ordinære generalforsamling
 Deadline for næste klubblad
SØNDAG DEN 12. APRIL Påsketurnering
 Proshoppens modeshow
ONSDAG DEN 22. APRIL Sponsor / Partner Dag
SØNDAG DEN 3. MAJ Team Himmerland Am/Am

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

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

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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Fra bowlingcenteretFra bowlingcenteret
af Claus Birk Larsen

Himmerland Bowling & Familie Center er 
igen en del af den samlede portefølje under 
HG&CC – dog fortsætter samarbejdet med 
Helle og Jens Flindt således, at de fortsat vil 
være frontfigurer, når man gæster Bowling-
centret.

Helle og Jens Flindt har igangsat en god ud-
vikling, og det var et naturligt valg at lade 
dem fortsætte arbejdet med at gøre Bow-
lingcentret stærkere i det daglige – dog med 
den ændring, at de nu er en del af den sam-
lede stab i HG&CC.

For husejere og klubmedlemmer vil vi gerne 
markere dette med, at der gives 10% rabat 
på køb i Bowlingcentret. Det er derfor ikke 
muligt at optjene på loyalitetskortene, men 
derimod får man en kontantrabat.

Rabatten ydes dog ikke på i forvejen rekla-
merede specialtilbud.

Ordningen er gældende for 2009 og jeg hå-
ber, at alle med interesse for Himmerland, vil 
gøre hyppigt brug af dette tilbud.

Rigtig god fornøjelse!

Nyt omkring bowlingcentret
– nu med fordele for husejere og klubmedlemmer

Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22
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Alt i
cane-line
havemøbler
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Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af Claus Birk Larsen

Tiden nærmer sig med hastige skridt årets 
første Pro/Am, som naturligt er startskuddet 
til, at der igen er åbnet op for alle sluser i 
Himmerland.

Mange ting har været på tegnebrættet hen 
over vinteren med den klare målsætning at 
få Himmerland tilbage på landkortet – både 
hvad angår golfoplevelser, men også om-
kring den totaloplevelse man som besøgen-
de kan forvente.

Med inspiration af det varme Dubai, har vi i 
samarbejde med GolfPromote indgået et 
samarbejde, der løfter den danske golf til 
hidtil usete højder. Takket være Lars Larsens 
passion for golf – og ikke mindst for Himmer-
land – er der sat nye standarder for golftur-
neringer i Danmark. Med præmiebeløb på 
DKK 1 mio. fordelt med 750.000 til de profes-
sionelle og 250.000 til amatørerne, er der 
med konceptet Backtee, Race to Himmerland 
lagt en grundsten til at Himmerland bliver 
mange oplevelser rigere. Et koncept der 
kommer til at sætte en naturlig dagsorden i 
Himmerland, og som man som bruger af ste-
det ville kunne se meget mere til i løbet af 
sæsonen.

2008 var året, hvor vi ændrede Himmerlands 
målsætning radikalt, og med endnu mere fo-
kus på dette i 2009 ser det opløftende ud for 
en spændende sæson, hvor vi blandt meget 
andet byder på optimerede tee off-tider, der 

gerne skulle forhindre propper i spidsbelast-
ningerne, forplejningsmuligheder (som kan 
læses om andet sted i bladet) med bredere 
udvalg, Halfway Houses og så vores helt egen 
passion for at optimere banens forhold og 
helhedsindtryk.

Som resten af Danmark og den globale ver-
den trænger Himmerland også til at sætte 
nye rammer og visioner op mod de barske 
daglige realiteter, og som bekendt skal der 2 
til tango, så vi håber på, at de mange nye 
tiltag 2009 byder på, modtages med en posi-
tiv opbakning blandt vores mange brugere.

Tilbage er blot at finpudse de sidste ting til 
sæsonen, som alt andet lige tegner til at bli-
ve meget spændende.

På gensyn i Himmerland!

Kære læser
Velkommen til Golfåret 2009!
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Tilmeld dig og dit 
hold allerede nu, og 
vær sikker på du får 
den bedste start på 

sæsonen.

Kun DKK
4.100,-

per hold!

Vi starter sæsonen 2009 via den traditionsrige turnering Bobbys Forårs Pro/Am. 
Her byder vi vanen tro på det hele - morgenbuffet, golf, baneforplejning, Happy 
Hour, festmiddag, masse af flotte præmier og selvfølgelig musik og dans. 

Turneringen spilles fredag den 3. april!

Turneringsformat:
Der spilles 18 hullers stableford på Himmerland PGA New Course - de 3  
bedste scores per hul tæller til holdkonkurrencen. Der spilles i én  
række med 7/8 handicap. Der spilles i henhold i R&A - Rules of  
golf 2008-2011. Endvidere spilles der individuel stableford for  
amatører og slagspil for proer.

Tilmelding:
Du kan allerede nu tilmelde dig Bobbys Forårs Pro/am via  
hjemmesiden: www.himmerlandgolf.dk

Sidste frist for tilmelding er fredag den 20. marts.  
Der er plads til 25 hold.

Kontaktperson og turneringsansvarlig: Jacob Westergaard
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På et pressemøde på Golf 2009 i Bella Centret 
kunne GolfPromote i dag præsentere årets 
tour kalendere samt et helt nyt turnerings-
koncept til glæde for dansk professionel 
golf.
 
Backtee Race to Himmerland er et hidtil uset 
finalekoncept med en præmiesum, der ikke 
tidligere er set på Nordic League. Der spilles 
om en million kr. med 750.000 kr. i penge-
præmier til de professionelle, og amatørpræ-
mier for en samlet sum af 250.000 kr. 
Himmerland Golf & Country Club er både 
vært og titelsponsor for turneringen, der 
spilles den 23.-25. oktober. 
 
Ideen med Backtee Race to Himmerland er 
inspireret af European Tour, der sidste som-
mer lancerede deres Race To Dubai. GolfPro-
mote har ligesom European Tour valgt at 
afslutte sæsonen på de to danske golf tours 
med den ultimative finale. ”Med den store 
præmiesum og udtagelseskriterier, der til-
med kræver at man skal spille 5 turneringer 
på ECCO Tour, skaber man et loyalitetspro-
gram for spillerne. Dette vil uden tvivl skærpe 
konkurrencen i de danske turneringer og 
gavne dansk professionel golf og spillernes 
udvikling”, udtaler Flemming Astrup fra 
GolfPromote.

BACKTEE og Himmerland Golf & Country 
Club er indtrådt som titelsponsorer for turne-
ringen og har dermed sikret den største præ-
miesum nogens inde i  en Nordic 
League-turnering. Resortets ejer, Lars Larsen 
var ikke i tvivl, da han blev præsenteret for 
ideen om Backtee Race to Himmerland første 
gang. ” Det lød som et sjovt, gennemtænkt 
og ikke mindst anderledes koncept, der ad-

skilte sig fra de sponsor-
prospekter, jeg jævnligt 
bliver præsenteret for. 
Det er helt fantastisk, at vi får lov til at vise, 
hvad vi kan i Himmerland. Vi har gennem de 
seneste par år investeret i forbedringer på 
både banerne og de omkringliggende facili-
teter og vil selvfølgelig gerne vise golfspil-
lerne i Danmark, hvad vi har at byde på”, 
siger Lars Larsen. 

Den kendte erhvervsmand fra JYSK bruger 
meget af sin tid på sit ”hjertebarn” Himmer-
land Golf & Country Club. Lars Larsen over-
tog i 1986 Himmerland Golf & Country Club 
sammen med to partnere og har siden 2007 
været eneejer. Der er blevet kæmpet, inve-
steret og satset hårdt gennem årene på at 
skabe en sund forretning. Himmerland Golf 
& Country Club er det eneste sted i Danmark, 
der med to golfbaner, hotel og udlejnings-
huse har plads til mere end 1.000 golfgæster 
samtidig. Atmosfæren er kendt for på sam-
me tid at være international og afslappet, 
hvilket de godt 30.000 årlige greenfeegæster 
nyder godt af.

I år vil Himmerland Golf & Country Club læg-
ge bane til i alt 5 turneringer for professio-
nelle. ”Det er med stor fornøjelse, at vi går 
ind og bakker op om professionel golf. Jeg 
elsker selv at spille golf og kan jeg være med 
til at give en håndsrækning til de unge men-
nesker, der knokler for at leve af deres sport, 
er det en ekstra bonus”, slutter Lars Larsen.

Formatet i Backtee
Race to Himmerland: 
Backtee Race To Himmerland-turneringen af-

Penge til dansk golf
Backtee Race to Himmerland
giver de danske golftours et boost
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vikles i Pro-Am format, hvor 1 Pro og 1 ama-
tør danner hold. Matchformatet kendes bl.a. 
fra Dunhill Links Championship på Europa 
Touren. 
 
De 50 bedste på ECCO Tourens rangliste, og 
de 15 bedste på Krone Golf Tourens rangliste 
kvalificerer sig til finalen. En spiller skal dog 
have spillet minimum 5 turneringer på ECCO 
Touren for at komme med. Udover de 65 her 
omtalte pladser rådes der over 11 wildcards 
til sponsorer og særligt inviterede spillere.
 
Der spilles “bestball” slagspil i Pro-Am for-
mat over 3 dage, hvor holdets bedste netto-

score på hvert hul er tællende til holdets 
samlede resultat. Efter 36 huller er der cut til 
de 60 bedste professionelle og de 25 bedste 
hold. 
 
De professionelle spiller sideløbende en slag-
spilsturnering om 750.000 kr. Vinderen får en 
præmiecheck på 120.000 kr. og der er penge 
til top 60.
 
For nærmere information kontakt Flemming 
Astrup på 40 90 19 60.

Løgstør Bogtryk & Offset Aps
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 10 72
Fax 98 67 39 26
boge@lbo-tryk.dk

Vesthimmerlands Folkeblad A/S
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 37 11
Fax 98 67 24 59
vf@aviser.dk

Vi kan det hele!
– og lidt til...

Alt indenfor tryksager og annoncering
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De holder hjulene i gangDe holder hjulene i gang
af clubmanager Maria Fjelstrup Kallesø

Her er de så – Himmerland Golf & Country 
Clubs arbejdsomme afdelingsledere. De folk, 
der klør på hele året for at gøre Himmerland 
til det skønne sted, som vi alle sammen nyder 
godt af – uanset om man er ansat, klubmed-
lem, husejer eller helt ”almindelig” gæst på 

stedet. De er den faste kerne, der med hver 
deres ansvarsområder passer biksen – også 
når sneen ligger højt på banerne!

Birgitte Kronborg
Hotelchef

Jacob Westergaard
Golfmanager, webdesigner 

og grafi sk troldmand

Vibeke Hjort Knudsen
Receptions- og bookingchef

Laila Qvist
F & B chef

Kristian Gregersen
Chef for viceværterne

Peter Brant Møller
Køkkenchef

Johnny Kristensen
Chefgreenkeeper

Claus Birk Larsen
Direktøren for det hele

Lars Stig Andersen
Økonomichef
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På fotoet mangler vi...

Ann Karina Juul
(allerede nu af mange 
bedre kendt som AK) 

Restaurantchef

Robert ”Bobby the 
Pro” Kristensen
(der vel næppe 

behøver nærmere 
præsentation)

Chefpro

Georg Ravn
Ansvarlig for

proshoppens drift

Maria Fjelstrup Kallesø
der – ud over at være 

klubbens sekretær
– varetager den sports-

lige del af HG&CC’s 
golfarrangementer 

samt har ansvaret for
Starters House-funkti-

onerne.

Og endelig mig selv, sagde hunden...
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Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af chefgreenkeeper Johnny Kristensen

En ny sæson står for døren. Min tredje i Him-
merland. Drømmen i år er, at vi flytter os med 
store skridt, og får Himmerland Golf helt op 
på højeste niveau. Vi vil fortsætte den gode 
udvikling, som vi startede for 2 sæsoner si-
den. I dette forår vil vi gøre banen mere up 
to date. Det vil sige vi vil slette nogle bunkers 
og lave nogle nye, så vi får banen passet ind 
til nutidens udstyr og spillere. Alle skal have 
en god oplevelse, ikke nem - men så man kan 
spille og føle sig udfordret om man er elite- 
eller motions-golfer. Så der vil bliver ændret 
en del på layout. Vi vil gøre en indsats på vo-
res efterhånden meget slidte teesteder. Re-
noveringen vil ske igennem hele sæsonen. Vi 
vil også lave nogle nye back-tees på New 
Course, med henblik på at gøre banen udfor-
drende for de allerbedste. Så vi glæder os til 
at komme i gang med alle vores spændende 
projekter, så vi får to rigtig gode baner med 
udfordringer til alle. 

Indtil nu har vi udgravet søerne på: New 
Course hul 6, Old Course hul 7 og 11 samt 
flyttet stigen på Old Course hul 18. Det har vi 
gjort til dels for at få den tættere på dame 
tee-stedet og fordi vi udgraver søen på Old 
Course hul 18. Af andre projekter kan næv-
nes sletning af bunkers på Old Course hul 10, 
12 og 16,  New Course hul 1, 4 og en del af 
fairway bunker hul 6. Af nye bunkers kan 
nævnes: Old Course hul 10, 14 og 16. New 
Course hul 4. Derudover vil vi udgrave og be-
klæde kanter med græstørv på New Course 

hul 1 og 18, så de får samme look som de 
andre på New Course.

Alle vores maskiner gennemgår nu en større 
renovering. De bliver toptunet til en ny sæ-
son. Dernæst skal vores golfbiler efterses, så 
de står klar til at fragte spillerne rundt på vo-
res skønne anlæg. Alle vores markeringer er 
taget ind, da de får en ny gang maling, så de 
står som nye og friske, klar til at sætte græn-
serne. Vores unikke teested-skilte gennem-
går en gennemgribende renovering, så de 
kan stå flotte fra opstarten - nogle som vi er 
stolte af. Vi arbejder også på at få nye tee-
steds markeringer og afstandsmarkeringer 
på fairway. Dem vi har nu, har ikke levet op 
til vores forventninger - pænt sagt. Vi kigger 
også på broer, så vi også på det område kom-
mer op i klasse. Planen er også at få lavet en 
trappe op til herre-tee på Old Course hul 9 
(måske vi har en sponsor til træet….jvf. tidli-
gere klubblad - Kræmmeren).

Af andre nye tiltag kan nævnes, at vi i år prø-
ver med 3 forskellige farver flag på greens, 
som så skal markere om hullet er i for-/midt- 
eller bagkant. Vi laver en tavle ved Starters 
House, hvor vi fortæller ”dagens” hastighed 
på greens - med en forklaring på, hvad det 
betyder.

Vi er i fuld gang med, at finde en løsning på 
terrasse-problemet. Vi vil gerne have plads til 
flere, så der er flere der kan nyde lidt grill-

Endelig... nu skal vi i gang 
igen...
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mad eller andet lækkert fra køkkenet ude i 
det fri, på de forhåbentlig gode sommerdage/-
aftener. Planen er at inddrage lidt af vores i 
forvejen store puttinggreen.

Vi er startet op med nogle kurser i huset, på 
kryds af alle vores udmærkede afdelinger. 
Det er rigtigt spændende! Dels får vi et ind-
blik i de andres afdelinger - hvilke problemer 
og udfordringer, som de står med i 
hverdage,n og en god mulighed for at møde 
personerne bag. Det har givet en helt anden 
stemning. Man kan mærke, at alle bare ven-
ter på at tage imod alle vores gæster - det 
kan kun gå for langsomt med at vise hvad vi 
kan. Der sker rigtig mange gode og spæn-
dende ting. Vi har jo en dejlig bred vifte af 
muligheder i huset. Mandskabet er ved at 
være på plads, det giver os en masse mulig-
heder, så vi ikke står som sidste år, hvor vi 
pludselig stod uden 3 mand til opstart.  Indtil 
nu er vi følgende:

1.  Carsten Bjeldbak, ansvaret for maskiner/
golfbiler  

2. Kurt Thomsen, greenkeeper
3. Thomas Jensen, greenkeeperelev
4. Søren Sørensen, greenkeeperassistent
5. Klaus Jensen, greenkeeperassistent 
6. Kasper Jensen, ungarbejder
7. Johnny Kristensen, chefgreenkeeper

I skrivende stund venter vi bare på at sneen 
smelter, så vi kan komme i gang med ’09-sæ-
sonen. Vi i greenkeeperafdelingen glæder os 
over, at vi er en del af noget stort - HIMMER-
LAND GCC. I Himmerland ser vi ikke proble-
mer - kun udfordringer...

Med venlig hilsen
Johnny Kristensen
headgreenkeeper

✔ 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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Hotel-nytHotel-nyt
af hotelchef Birgitte Kronborg

Mit indlæg denne gang bliver en kort status 
på de sidste par måneder og hvad der rører 
sig nu!

Danske Kroer & Hoteller
Vi kan nu kalde os for fuldgyldigt medlem af 
Danske Kroer & Hoteller, og som jeg allerede 
skrev i sidste klubblad, så har vi meget store 
forventninger til vores nye og spændende 
samarbejde. Vi er medlem af den del af ho-
telsamarbejdet der hedder CLASSIC. (Derud-
over er der Kroferie og City Hotels)

Læserrejser: Vi er i løbet af december og ja-
nuar startet op med at lave nogle spænden-
de læserrejser til 45 lokalaviser - et tiltag som 
nok skal ende med at give en bedre belæg-
ning på hotellet i ydersæsonen, samt på 
hverdage i sæsonen. Vores ene læserrejse til-
bud er ligeledes kommet med i HK’s med-
lemsmagasin, og det bliver spændene at se 
om det også giver noget. 

Erhvervsgæster: Vi har i januar og februar 
haft besøg af nogle nye firmakunder, som 
helt sikkert ikke var fundet til Himmerland, 
hvis ikke vi havde vores side i Erhvervsguiden 
fra Danske Kroer & hoteller. Vi håber på at 
dette kan give os meget mere volumen i 
hverdagene.

Vi har også deltaget - og vil fremadrettet del-
tage - i en fællesannoncering i Jyllandspo-

sten, hvor 16 hoteller er gået sammen om en 
dobbeltside. Jyllandsposten er et godt medie 
for os at annoncere i og vi får en god respons 
herpå.

Booking
Vi har også andre nye samarbejdspartnere, 
som får Himmerland Golf & Country Club 
solgt til kundegrupper og segmenter, vi selv 
ville have meget svært ved at nå. En af sam-
arbejdspartnerne, weekendopholdet.dk, 
sælger 1 og 2 dages velværeophold i HGCC. 
Det er overvældende så godt og hurtigt at 
det er blevet en succes, og vi får dagligt hen-
vendelser derfra.

Bookingafdelingen generelt har haft utrolig 
travlt efter juleferien og det er meget posi-
tivt og motiverende, at vi på trods af fi-
nanskrise næsten ikke formår at komme 
igennem alle de bookingforespørgsler der 
kommer ind på en dag. Vi vælger at tro at 
vores prissætning, markedsføring og valg af 
samarbejdspartnere for 2009, er nogle af vo-
res væsentlige succeskriterier.

Himmerland Company Club
Efter et brag af en Grand Opening i septem-
ber 2008, har jeg haft den udsøgte fornøjelse 
at være på landevejen og hverve medlemmer 

Snefl okke kommer vrimlende... 
Himmerland er nu også fl ot i 
snevejr!!!

Fortsættes side 18
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Himmerland Company Club     
Sponsorer 2009

BEIERHOLM
WILLIS

NØRRESUNDBY BANK
EXIDE TECHNOLOGIES

CARL THØGERSEN
NORDEA BANK

XL BYG A/S
ANDRESEN & CO. NATURSTEN

CARLSBERG DANMARK A/S
DANKEMI
MPI PACK

NHP Consult
SONDRUP & KASTBERG

INTERIOR DIRECT
DKI LOGISTICS

INTER-CONNECT
GREEN2GREEN

DAMGAARD DEVELOPMENT
ACTIVE TOOLS A/S

PEUGEOT AARS
HØJFELDT EL
HEGNETTO
DYKON A/S

BATTENFELD DANMARK A/S – SET GROUP A/S
SL RENS A/S

HERNING VARMFORZINKNING
ERNST & YOUNG

HIMMERLANDS VVS
FLEJSBORG AUTOSERVICE
GRAFISK HUS LØGSTØR

…..og flere sponsorer er på vej….
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til vores nye Company Club. Jeg havde lidt 
frygtet at skulle ud og tegne sponsorater lige 
som finanskrisen tog til, men min frygt var 
heldigvis helt ubegrundet og vi har tegnet 
sponsoraftale med stort set alle der deltog i 
eventen. De 34 virksomheder vi nu har med i 
Company Clubben, er for nylig blevet invite-
ret til det første netværksmøde i 2009, som 
løber af stablen den 6. marts. Vi ser frem til 
en spændende dag med masser af network-
ing og nye inputs. Se hvem alle vores sponso-
rer er på Sponsorsiden. 

Hvis nogle at jer læsere, kunne have interes-
se i at vide lidt mere om vores Company Club 
eller eventuelt blive medlem, så kontakt ven-
ligst undertegnede på tlf.96496100 eller per 
mail bkj@himmerlandgolf.dk. Jeg kan der-
næst sende vores flotte prospektmateriale til 
jer, så I kan læse lidt mere om konceptet og 
muligheder for medlemskab. 

Velværeklinikken
Vi har aldrig tidligere haft åbent hele året i 
velværeklinikken, og vi var lidt spændte på 

at se hvad det ville give. Desværre blev både 
november og december meget stille og der-
for var det personalet der fik mulighed for at 
benytte sig af pigernes ekspertise. Men efter 
nytår har vi så haft rigeligt at se til, i alt fald i 
weekenderne, hvor det næsten har været 
nødvendigt at trække ekstra personale ind. 
Vi håber, at vi med vores lokale markedsfø-
ring kan få lidt flere gæster ind i hverdage-
ne. Vi satser også mere på at tilbyde vores 
firmaaftaler massage- og velværeordninger, 
hvor vi sender en massør ud på deres arbejds-
plads en hel dag. Indtil videre tegner den 
kommende sæson godt for velværeklinik-
ken.

Strategikursus
Alle medarbejdere og ledere er på et internt 
kursusforløb, som har kørt fra første uge i ja-
nuar og slutter i april. Vi har gennemgået 
vores strategi frem til 2012, vores vision og 
mission. Der er lavet et helt nyt værdisæt og 
alle har fået en grundig gennemgang af dis-
se værdier. Et sådant forløb giver et godt 
sammenhold og vigtigst af alt, ved alle nu 
hvad der forventes af dem og hvad vi sam-
men arbejder hen imod. 

Jeg sidder i skrivende stund og klargør de 
sidste ting til Ferie for Alle messen i næste 
weekend. Vi har som sidste år en stand sam-
men med PGA, men i år har vi fået mere 
plads og vi har derfor valgt at gøre noget 
mere ud af interiøret på standen. Vi har 
blandt andet fået lavet nogle flotte nye roll-
ups med vores nye billedmateriale og vores 
nye brochure er klar til at blive distribueret. 
Måske vi ser nogle af jer i Herning?

Hvis ikke, så håber jeg vi ses snart – om ikke 
før så til påske!

På gensyn til forår og sommer i Himmerland.

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012

Fortsat fra side 16



19

Receptionens rundeReceptionens runde
af receptions- og bookingchef Vibeke Hjort Knudsen

En ny sæson står for døren, og vi glæder os 
vist snart alle til at se nogle kendte ansigter, 
glade gæster og spændte golfere.

Og der er meget at være spændt over, for vi 
synes der er rigtig mange nye spændende 
ting i støbeskeen. Måske ikke de helt store 
om- eller tilbygninger i denne omgang – men 
alt har ret til at forskønne vores dejlige Him-
merige.

Her fra receptionens side har jeg fornøjelsen 
af at præsentere et nyt og friskt team. Anet-
te Janner Mortensen, en lokal pige fra Hor-
num, startede i receptionen i begyndelsen af 
februar.

I marts får Anette 
følgeskab af Karla 
Lystrup, Benitta Smith og Anita Andersen der 
alle tidligere har arbejdet i turistbranchen, 
samt Camilla af Klint, en svensk pige der har 
bosat sig i Aalborg.

Vi glæder os alle til at servicere vores gæster 
og sørge for alle for nogle uforglemmelige 
dage i Himmerland.

På receptionens vegne.

Kære alle

Anette Janner 
Mortensen –
ny receptionist
i Himmerland.

INFO TIL ALLE GRUNDEJERE!
Hvis du har skiftet kategori i dit Husejer Loyalitets VIP kort

kan du afhente et nyt kort i receptionen fra skærtorsdag den 9. april.
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Gastronomisk setGastronomisk set
af F&B chef Laila Qvist

I skrivende stund ser vi ud over sneklædte ba-
ner. Vinteren har vi flittigt brugt på at kaste 
en masse golfbolde op i luften, grebet dem 
igen og omdannet ideerne til noget håndgri-
beligt, som vi alle ønsker skal kendetegne 
Himmerland fremover.

Vi kan stolt præsentere 2 nye restauranter i 
Himmerland: Brasserie 19.Tee og Restaurant 
Gastronomien.

Brasserie 19. Tee har et stort menu-udvalg af 
det hurtige, lette og lækre, der er til en pris, 
hvor alle kan være med. Samtidig tilbydes 
dagligt ”Kokkens Overraskelse” til en favora-
bel pris.

I Restaurant Gastronomien er gastronomien 
virkelig sat i højsædet. Vi tilbyder en 9 retters 
menu tilberedt med den største omhu og 
kærlighed for råvarer. Det er sat sammen på 
en måde, så man som gæst selv vælger hvor 
mange retter man ønsker. Her er det detaljer 
og innovativ tilberedning der kendetegner 
maden. Et besøg værd og kan varmt anbefa-
les.

Endvidere lancerer vi en Snack Lounge i Ja-
cobsen Bar og serverer lette, lækre snacks i 
hyggelige omgivelser. Og selvfølgelig vel-
skænket fadøl!

Som mange sikkert har bemærket er vores 
Halfway Houses bygget færdige. Vi glæder 
os til nu også at servicere jer på banerne. Her 
kan I få stillet den lille sult og få slukket tør-

sten. Som noget 
helt nyt vil der væ-
re mulighed for at 
købe kolde drikke på banen også efter huset 
er lukket. I begge huse vil der nemlig være 
en automat til selvbetjening. Når huset er 
lukket, vil vi selvfølgelig tilbyde et udvalg af 
sandwich i Brasseriet, som er egnede til en 
runde.

Den 1. januar overtog vi Bowlingcentret. Vi 
fortsætter vores gode samarbejde med Helle 
og Jens, og vi vil sammen gøre vores yderste 
til, at alle stadig får en dejlig oplevelse. Vi har 
sammen søsat nogle nye tiltag, som vi håber 
alle vil synes om.

Herud over lancerer vi vores Temakalender 
for 2009, med en masse arrangementer. Der 
er lidt for enhver smag, for vi har taget ud-
gangspunkt i nogle af de ønsker, vi har fået 
fra vore gæster.

Ugeklubberne er så småt på trapperne, efter 
vinterdvale. Dejligt at I er trofaste og vender 
tilbage til en ny sæson! Vi glæder os meget 
til vores samarbejde med jer.

Med disse nye tiltag og ideer der skal leveres 
til jer som vores trofaste gæster, glæder vi os 
meget til den nye sæson. Vi ser frem til at 
byde jer velkommen og til at servicere jer i 
vores restauranter.

Alle i F&B-afdelingen ønsker alle en fremra-
gende sæson 2009!
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Whisky Aften
Vignoble-chefen Jess Hansen fortæller om 
whisky.
Smag forskellige slags whisky og hør histori-
en.
En spændende og lærerig oplevelse i sær-
klasse.
24/4-09 kl. 19.30 - per pers. DKK 200,00
Restauranten har denne aften gode tilbud 
på spisning inden.

Påskefrokost i Himmerland
Stor, lækker påskebuffet med alt hvad hjer-
tet begærer DKK 138,00
9,10,11,12/4-09 Alle dage kl. 12.30-15.30

Køkkenchefens Fiskeeventyr
Eksklusiv fiskebuffet DKK 248,00
St. Bededag 8/5-09 kl. 18.30

Pinsesolen Danser
Bugnende Brunch Buffet DKK 138,00 
(Tilbud til husejere DKK 120, kan ikke kombi-
neres med huskort)
31/5-09 kl. 8-12

Himmerlands Grill Party med musik
(udenfor hvis vejret tillader det)
Delikat grill buffet DKK 179,00
3,4,10,11,17,18,24,25,31/7 samt 1/8-09
Alle dage fra kl. 18.30

Restaurantchefens Champagne Eldorado
Eksklusiv 3 retters menu serveret med Cham-
pagne DKK 349,00
11/9-09 kl. 18.30

Vildtaften med musik og dans
Serveret forret samt vidunderlig vildtbuffet 
kr. 298,00
9/10-09 kl. 18.30

Oktoberfest
Tyrolerfest med herlig buffet DKK 179,00
14/10-09

Mortens Aften
3 retters klassisk Mortens menu DKK 199,00
10/11-09 kl. 18.30

Julefrokost med musik og dans i Bowling-
centeret
Skøn julebuffet DKK PRIS 
26-27/11 og 3-4-11-12/12-09 kl. 18.30

Frokostbuffet
Dejlig frokostbuffet DKK 99,00
5/4 + 5, 28/7 + 29/8 samt 1, 15/11-09 kl. 12.30-
15.30
(Disse datoer er fastlagt pga. arrangementer 
på golfbanen) 

Tema arrangementer 2009Tema arrangementer 2009
af F&B chef Laila Qvist



23

SmilehulletSmilehullet
Nyt fra Velværeklinikken

Vore søde behandlere i ”Smilehullet” (læs: Velværeklinikken) har et rigtig godt tilbud til jer:

30% rabat på ALLE Darphinprodukter
Slå et slag forbi ”Smilehullet” og forkæl dig selv!
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Fra begynderudvalgetFra begynderudvalget
af begynderudvalgsformand Jens Chr. Præsius

Er der medlemmer der kender nogen, der vil i gang med at spille 
golf, ja så starter begynderudvalget kaninaktiviteterne

TORSDAG DEN 30. APRIL KL. 18.00

Vi glæder os til at se nye, kommende golfspillere på banen!
Begynderudvalget

Gunhild Mølgård
Åge Jensen

Jens Chr. Præsius

OVERLADE
 PLANTESALG

 STORT UDVALG
AF  HAVEPLANTER
LÆHEGN, KRUKKER
OG HAVEARTIKLER

ÅBNINGSTIDER
HVERDAGE    10-17
WEEKEND      9-15

PADKÆRVEJ 59  
9670  LØGSTØR
TLF. 50 70 80 20
WWW.OVERLADE-PLANTESALG.DK
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Går du i byggetanker? Og vil du gerne forkæle dig selv og din familie med lidt luksus i hverdagen, så skulle 
du overveje et Livsstilshus. 

Træhuse i herregårdsstil
Et Livsstilshus er indbegrebet af kvalitet og hverdagsluksus. Vores fantastiske træhuse er bygget i gennemført 
herregårdsstil, og udstyret med alle former for moderne faciliteter.

Livsstilshuse er lyse, rummelige og har højt til loftet i mere end én forstand. Her er ikke sparet på hverken 
materialer eller detaljer. Det smukke og luksuriøse udtryk understreges blandt andet af de fine hvidmalede 
sprossevinduer og elegante kviste på 1. salen. Husene er beklædt med nordisk fyrretræ, hvilket fremhæver 
den skandinaviske stil.

Denne idéelle placering for et Livsstilshus er uden tvivl på en rummelig naturgrund. Så måske der kunne være 
basis for en privat puttegreen…?

Du kan læse meget mere om vores Livsstilshuse på www.livsstilshuse.dk

Nyd tilværelsen 
– også udenfor golfbanen…

Træhuse i Herregårdsstil

Livsstilshuse Aps       Holmevej 86 - Holme       DK 9640 Farsø        Tlf.: +45 29 26 63 41       olejensen@livsstilshuse.dk       
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Nyt IVT Naturvarmecenter i Farsø
Åbent hus d. 6. - 7. marts

www.naturvarme.dk

Øgaard El A/S åbner nu Himmerlands 

første IVT Center med udstilling af 

Nordens mest solgte varmepumpe-

program fra IVT Naturvarme. Du kan 

spare mange penge på dit årlige varme-

budget ved skift til en varmepumpe.

Dette fejrer vi med åbent hus: 

Fredag den 6. marts kl. 13.00-17.00

Lørdag den 7. marts kl. 10.00-15.00

Præmie til de hurtige: 

Til de 4 første som køber en IVT Nordic 

Inverter luft/luft varmepumpe udlover 

vi en Nintendo DS inkl. 1 spil. Til den 

første som køber en Premiumline eller 

en Greenline jordvarmepumpe medføl-

ger der 1 stk. Nintendo Wii inkl. spillet 

Wii Sports.

Så besøg os på Th. Eriksens vej 7, Farsø 

og se vor nye udstilling. Vi har opstillet 

en pølsevogn og serverer forfriskninger, 

mens vi udregner, hvor meget 

du kan spare.
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Torbens LakeviewTorbens Lakeview
af Torben Haglund

I det sidste golfblad stoppede Jørgen ”Kræm-
meren” som klummeskriver, og han sluttede 
med at skrive, at han nu gav stafetten vide-
re…. Men ikke noget om til hvem.

Så jeg har meldt mig som klummeskriver det 
næste år.

Mange vil sikkert sige, hvad kan han nu have 
på hjertet, som han absolut skal udbasunere 
her i bladet, er det ikke nok, vi skal høre på 
ham på golfbanen….

Giv mig en chance, måske rammer jeg noget 
som interesserer jer, og hvis ikke, jamen så 
kan i jo blot gøre som i plejer… ryst på hove-
det af mig.

Jeg lover at jeg ikke vil bruge pladsen til po-
litik – umoralske emner – latterliggørelse af 
andre, og dog, måske et lille hib til klyngen.

Torbens Lakeview, hvorfor nu det…. Jamen 
ved Vibekes og mit hus(nr.92) har vi en lille 
sø, lige neden for vores terrasse, og her sid-
der vi tit og snakker om det der rører sig i os, 
specielt hvad der rører sig i Himmerland. Og 
her mødes vi, og snakker med gode venner, 
eller folk som bare kikker ind når de kommer 
forbi.

Så derfor…..

En af de ting, vi har snakket en del om, er at 
Kræmmeren i hans klumme, har haft et tilba-
gevendende emne som han har skrevet me-
get om. Nemlig, at vi medlemmer af 
Himmerland burde betale noget mere i kon-

tingent, og så bru-
ge det ekstra beløb 
på medlemskaber 
til andre golfklub-
ber i nærheden. 
Sikkert en god ide, for de medlemmer som 
bor i nærheden til daglig…. Men så vidt jeg 
ved, bor størsteparten af medlemmerne læn-
gere væk, og har derfor formentligt ikke 
brug for en eller flere klubmedlemskaber i 
nærheden af Himmerland. Hvis vi vil spille på 
andre baner i vores ferier, er der super gode 
Greenfeeaftaler, hvor vi kan spille på stort set 
alle nordjyske baner til meget billige penge.

Såfremt vi skulle betale mere i kontingent, 
og det kunne da være en mulighed, så syntes 
jeg, at pengene skal bruges til forbedringer 
af vore egne baner.

Det er jo ingen selvfølgelighed, at blot fordi 
vi har et Aktieselskab som ejer det meste i 
Klubben, er det også dem, som skal komme 
op med pengene til alt.

Efter min mening, har Lars, Birdie og Hans 
Erik, lagt mange penge i Himmerland, både 
til nye tiltag, men også til forbedringer.

Okay, her vil nogle nok mene, at det er deres 
forretning, ja men hvis ikke de var trådt til i 
1987, er det ikke sikkert vi havde haft det su-
per anlæg vi har i dag.

Og hvis man ser på hvad der sker af luknin-
ger af projekter og klubber, rundt i Danmark 

Fortsættes side 32
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til hytten!
ALTALT

Vi harVi har

• ALT I TRÆBESKYTTELSE

• ALT I MALING

• ALT I HAVEMØBLER

• ALT I GRILL

• ALT I VÆRKTØJ

• ALT I VARME/VENTILATION

• ALT I KØKKEN OG BAD

• ALT I BRÆNDEOVNE

• ALT I GULVE

• ALT I DØRE OG VINDUER

•  ALT DET, I LIGE STÅR OG MANGLER
TIL JERES GOLFHUS

www.xl-byg.dk

     ÅBNINGSTIDER:
Byggemarked/Trælast
Mandag - fredag  7.00 - 17.00
Lørdag  9.00 - 12.00

Køkkencenter
Mandag - fredag  9.00 - 17.00
Lørdag  9.00 - 12.00

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 · 9640 FARSØ · TLF. 98 63 16 99 · www.arnoldd.dk
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i dag, tror jeg vi skal være glade for, at vi har 
nogle mennesker, som ikke blot tænker på 
Himmerland som en forretning.

Der er sikkert en del som er uenige med mig 
her, men jeg har endnu ikke hørt om, at 

ovennævnte på noget tidspunkt har tjent 
kassen i Himmerland… tværtimod.

Jeg vil dog også gerne sige, at såfremt vi skal 
betale mere i kontingent, så skal penge øre-
mærkes til forbedringer af de eksisterende 
anlæg… f.eks. kunne vi få en bedre over-
gang ved hul 8 på New Course – Bedre sti på 

hul 15 New Course, eller for 
den sags skyld, en flot bro ved 
overgang fra teested til fair-
way på hul 18 Old Course…
Alle ting som kunne forskønne 
banerne, og dermed giver os 
nogle endnu bedre oplevelser 
når vi spiller i Himmerland.

Dette er kun en tanke fra min 
side, men jeg syntes det er bed-
re, at vi forbedrer vores eget 
anlæg, i stedet for at skyde 
nogle hundredetusinde i andre 
baner, som vi ikke har indfly-
delse på, og ved om de overle-
ver… ingen tvivl om, de vil 
tage imod vores penge med 
kyshånd, men hos os selv kan vi 
i det mindste kræve noget for 
pengene…..
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j e w e l l e r y  d e s i g n :  c h a r l o t t e  ly n g g a a r d

Læderarmbånd 1.950,-
Sweet Drops fra 1.050,-

Fortsat fra side 30
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Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Teamchefen Thomas Nielsen slog et slag for 
elitens sæsonstart 31. januar.

Team Himmerland har skudt sæsonen i gang 
ved standerhejsningen den 31. januar. Jævn-
før billedet havde Teamchefen æren af at 
skyde sæsonen i gang ved at stikke den en 
lige midt i ventilen. Resultatet af sæsonens 
første slag er altid imødeset med stor spæn-
ding på Teamet. Der lægges stor vægt og 
værdi i resultatet af netop dette ene slag. 
Måske en lille smule overtro? Men nogle kig-
ger jo i kaffegrums. Andre bruger tarok kort 
i et forsøg på at tyde fremtiden. Så i vores 
verden er der ikke noget unormalt i at der er 
dødstille på første tee, alle holder vejret og 
krydser fingre og håber det bedste for perso-
nen som har fået ansvaret for dette første 
slag. Er den out i højre bliver det en l…..sæ-
son. Er den dybt i venstre, kan den spilles 
men der skal kæmpes for at komme på rette 
spor igen. Og er den fornuftig lang og midt i 
banen kan alle ånde lettet op, læne sig non-
chalant tilbage i sædet, ned med vinduet og 
op for musikken og cruise sæsonens målsæt-
ninger i hus. Og jeg kan afsløre at resultatet 

blev fejret som var 
jeg en hjemvendt 
succesrig verdensmester. Under stor hujen og 
hejen og klap på skulderen blev det fejret da 
den strøg lige ud midt i fairwayen kort af 
svinget. Vi går hermed en stor sæson i møde.

Programmet for de første måneders aktivite-
ter frem mod første holdkampsweekend den 
16.-17. maj er lagt fast. Vi starter med et par 
formiddags-træningssamlinger i februar og 
marts, hvor Stig Schwartz lige pudser kan-
terne til inden klubbens åbningsmatch den 5. 
april. Dernæst er der weekendtræningssam-
ling den 18.-19. april, hvor der bliver taget 
lidt hårdere fat omkring træningen og spillet 
udtagelsesmatcher samt testet foursome-
sammensætninger m.m.

Første rigtige store opgave i sæsonen er vo-
res årligt tilbagevendende AM/AM. En match 
som Teamspillerne altid ser frem til med lige 
dele begejstring og ærefrygt. Alle vil være 
skarpe til denne dag. Så husk at sætte kryds i 
kalenderen den 3. maj, hvor denne match af-
holdes.

Dernæst går sæsonen for alvor i gang den 
16.-17. maj med de første holdkampe.

Vi håber at alle får en lige så god sæson som 
vores jo tyder på at blive, og at netop jeres 
første slag i sæsonen også er midt i banen og 
pænt derudaf. 

På Teamets vegne ønskes alle en god sæson.

Kære klubmedlem og læser
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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Sponsorer
Turneringsprogrammet for 2009 er medsendt 
dette klubblad – og sikke et program! At vi 
kan diske op med så mange skønne turne-
ringstilbud skyldes ikke mindst den fantasti-
ske opbakning vi har fra klubbens 
præmiesponsorer – nye såvel som gamle. Så 
til alle vore sponsorer: Kop & Kande i Farsø, 
Rosendahl, Eva Trio, Proshoppen, Brasserie 
19. Tee, Grafisk Hus, Hornum Kro, Min Butik i 
Hornum, Løgstør Handelsstandsforening, 
Advokafirmaet Dahl i Aalborg, green2green, 
Tourism Ireland, Merrild, Sparekassen Farsø, 
Carlsberg, Centrum Blomster i Aalestrup, 
Dathoprint, Himmerland Bowling & Familie 
Center samt Dagli’ Brugsen i  Hornum skal 
lyde en stor tak – og til alle jer derude… Husk 
at støtte dem, der støtter os!

Åbningsturnering
I skrivende stund falder sneen blidt, og det er 
ikke helt nemt at se, at turneringssæsonen er 
lige om hjørnet. Men for at afkorte venteti-
den for alle hos hvem det kribler efter at 
komme i gang, så åbner vi allerede nu for til-
meldingen til årets første klubturnering: Ro-
sendahl / Kop & Kande Open søndag den 5. 
april. Så skynd jer til Golfbox-tasterne og få 
jer meldt til – der er kun 100 pladser…I hu-
sker måske, hvordan det gik sidste år…ikke, 
Købmand ☺

Nærmest pinden
Vi vil gerne give vore turneringer et ekstra 
pift, og da vi vist alle sammen er ved at være 
småtrætte af fugtige og derfor ulæselige 
Nærmest Pinden-sedler, målebånd der har sit 

eget liv, strejkende 
kuglepenne og 
knækkede Danne-
brogsflag, har klub-
b e n  v a l g t  a t 
investere i nogle fikse skilte, der kan bruges 
til formålet – de såkaldte ”proximity mar-
kers”. Pinden sættes simpelthen, hvor bol-
den lander (på green eller ved længste drive 
på fairway) og man skriver sit navn på tavlen 
med en form for fedtstift (der hænger bag 
på) der ikke forgår i regnvejr. Det skulle ger-
ne være med til at fremme spilletempoet lidt 
– det kan hurtigere konstateres om ”der er 
noget at komme efter”, når man er på green, 
og er man i tvivl, kan man hurtigt skridte op 
eller lige måle ud med flag eller putter. Skil-
tet kan naturligvis markeres, når man skal 
putte – og skal selvfølgelig ikke placeres for-
an hullet, så den kan være til gene for de ef-
terfølgende spillere. Da skal skiltet blot 
placeres i samme afstand bag hullet – men 
det siger vel sig selv… God fornøjelse med 
dem derude!! 
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Spillere søges!!!
Royal Unibrew Hold-turneringssæsonen står 
ligeledes for døren… Men ak! Hvor er spil-
lerne??? B- og C-holdene ser ganske fornuf-
tige ud. På A-, Senior- og Veteranholdene er 
der så småt begyndt at dukke nogle enkelte 
op, men listen til D-spillerne er gabende tom! 
Kom nu ud af busken, kære spillere, det er en 
super-hyggelig turnering med godt kamme-
ratskab og mulighed for at spille nogle for-
skellige baner! I der har været med før, må 
gerne være med til at slå et slag for turnerin-
gen. Der er frist for tilmelding af hold den 1. 
april, så vi er nødt til at se lidt interesse inden 
da. Det ville være ”træls” – for at bruge en 
godt jysk udtryk – og ikke mindst bekosteligt 
at tilmelde hold for blot siden at trække sig 
igen fordi der ikke kan stilles hold. Så fat 
pennen, hast mod infotavlerne ved Members 
Only og skriv dig på!

Forsikring
Efter ikrafttræden af den nye kollektive an-
svarsforsikring, er der smidt en del anmeldel-
ser af skader af sted fra sekretariatet til 

Nykredit. Alle har været med ukendt skade-
volder. Dette har affødt en venlig, men be-
stemt opfordring fra Nykredit, der beder os 
om at indskærpe overfor golfspillerne på vo-
res anlæg, at de henvender sig i sekretaria-
tet, når og hvis de skulle få forvoldt skader 
på andre personer og disses biler, bygninger, 
m.m. under spillet på vores baner.

Denne henstilling er hermed givet videre, så 
er du – hvad enten du er medlem eller gæst 
– uheldig derude (alle bolde kan blive ramt 
af pludselige kastevinde…), slår skævt og 
rammer et hustag, en bil eller andet, så kig 
lige ind forbi og læg dine kontaktoplysnin-
ger i sekretariatet.

Generalforsamling
Husk klubbens ordinære generalforsamling 
søndag den 5. april kl. 15.00 (efter åbnings-
turneringen). Formel indkaldelse findes midt 
i dette klubblad. 

Rigtig god sæsonstart!

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11



38

TOSHIBA varme
– når kun den bedste er g

Gidex tilbyder i hele Danmark:
• Gratis & uforpligtende vejledning/tilbud
• Montering via spc. uddannede TOSHIBA montører
• Service ordning /5 års garanti
• Gratis hotline assistance

Find flere spændende oplysninger på www.gidex.dk

73%
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epumper
god nok! 32 år

Tlf. 47 31 32 21 Sjælland/Bornholm

Tlf. 86 88 34 22 Jylland/Fyn

armepumpe til en udskiftning?  

g Danmarks vel nok højeste pris på din 

mepumpe (uanset alder/kvalitet/mærke)  

udskiftning til den nyeste

Super Power varmepumpe

NYHED

OSHIBA er varemærket for den mest energibesparende 
armepumpe, der specielt er udviklet til de nordiske lande

• Største COP og ydelse (BEDST I TEST)
• Lydniveaux er i bund
• Solid driftskvalitet med lang levetid
• Trimmer dit indeklima med spc. udviklet  
 luftrensningsfunktion
• 8°c funktion (til sommerhuse)
• Imponerende nem at betjene

Benyt dig af vores tilbud og tjen penge allerede fra 
1. dag med din fremtidige TOSHIBA varmepumpe
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Pro News 2009Pro News 2009
af chefpro Robert “Bobby” Kristensen

Proelev Kasper starter den 1. 
marts efter en lidt pudsig ople-
velse… Kasper skulle aftjene sin 
værnepligt her i foråret, men 
har bedt om udsættelse. Det 
ville de ikke acceptere, så det 
måtte igennem folketingsmed-

lem Bjarne Lausten, og det end-
te med at forsvarsminister 
Søren Gade ringede personligt, 
sagde OK og ønskede Kasper 
tillykke med hans nye læreplads 
– man brænder vel for at arbej-
de i Himmerland!!!

Husk at dit golfsæt skal være klar til foråret 
– måske med nye grips m.m. tilbud fra shop-
pen? Vi er klar til at skifte grips - anytime! 
Alle er velkomne til at kigge forbi prokonto-
ret til en lille golfsnak! 

Keep swinging keep smiling, but remember 
be careful out there!

Stig og Bobby glæder sig til 
at komme i gang med en ny 
og spændende sæson – vi har 
fået en del nye træningsred-
skaber til vores undervisning!
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

11

”Strålende” runde
Mortens Turnering søndag den 9. november 2008
Turneringsledelse: Bente Duedal og Georg Ravn
Turneringshjælpere: Annegrete og Leif Bjørn Nielsen
Præmiesponsor: Himmerland Bowling og Familie Center 

Vejret var strålende… dog desværre i ordet 
allermest bogstavelige forstand da 24 par 
troppede op til Mortens Turnering på Him-
merland Golf Klubs Old Course søndag den 9. 
november. Der blev spillet fourball med gun-
start kl. 10.00, og turneringslederne – Bente 

Duedal og Georg Ravn godt bistået af Anne-
grete og Leif Bjørn Nielsen – modtog de vri-
deklare scorekort efter runden og fordelte 
de fine præmier fra Himmerland Bowling og 
Familie Center til de – trods vejrliget – glade 
præmietagere.

Flot vejr og smil på læben! Smilet var der hele dagen – også selvom det flotte vejr først viste sig 
EFTER runden var færdigspillet. De præmietagende spillere er fra venstre: Bjarne Lindberg Ras-
mussen, Marianne Ammentorp Rasmussen, Steen M. Jensen, Jytte Bengtsson, Jan Henrik Svend-
sen, Søren Have, Simon Michelsen og John Uhrenholt Petersen.
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A-rækken
1. John U. Petersen og Simon Michelsen 38 points
B-rækken
1. Bjarne L. Rasmussen og Marianne A. Rasmussen 40 points
C-rækken
1. Jytte Bengtsson og Steen M. Jensen 36 points
Nærmest Pinden:
Hul 6 Jan Svendsen 3,38 m
Hul 8 Peter Gertsen 5,58 m
Hul 11 Søren Have 4,43 m
Hul 13 Niels Bjørn Rühne 7,64 m
Hul 15 Steen M. Jensen kunne ikke læses
Hul 17 Søren Have 3,95 m

Resultaterne så således ud:
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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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Søndag den 7. december lagde Himmerland 
Golf Klub bane (Old Course) til årets sidste 
officielle turnering. Gløggturneringen blev 
spillet som en individuel stableford i tre an-
talsmæssigt lige store rækker med samlet 
start kl. 11. Som turneringsnavnet antyder, 

stod den traditionen tro på gløgg og æble-
skiver efter runden. Per Jensen og John Niel-
sen fordelte som turneringsledere med sikker 
hånd de bugnende julekurve fra Dagli’ Brug-
sen i Hornum til dagens dygtigste i de tre 
rækker.

Julekurve til vintergolferne
Gløggturnering søndag den 7. december 2008
Turneringsledelse: Per Jensen og John Nielsen 
Præmiesponsor: Dagli’ Brugsen og Himmerland Golf Klub 

De skønne julekurve fra Dagli’ Brugsen i Hornum blev vundet af Frode Egekvist, Lasse 
Agerholm Nielsen og Judy Højbo. Jørgen Kold – nummer to fra venstre – satte sig på to 
af de tre præmier til Nærmest Pinden og hjemtog dermed to – til vintergolfen praktiske 
– pencilbags i friske farver, der var sat på højkant af Himmerland Golf Klub.

A-rækken
1. Lasse Agerholm Nielsen 32 points
B-rækken
1. Frode Egekvist 37 points
C-rækken
1. Judy Højbo 37 points
Nærmest Pinden:
Hul 8 Per Jensen 12,98 m
Hul 13 Jørgen Kold 5,57 m
Hul 17 Jørgen Kold 2,28 m

Resultaterne så således ud:
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MandagspigerneMandagspigerne
af Rita Andersen

En lille buket til alle jer fra os.

Denne lille buket kommer med et budskab til jer:
Vi er i gang med planerne for det nye golfår.
Vi glæder os til at se jer igen, så bare rolig

der skal nok komme bud efter jer.
Anne Marie-Jette-Anni-Rita

ELFIRMAET

KENN KROGH
HIMMERLAND

Tlf. 98 35 16 55
Døgnvagt

Aalborg - Nibe - Vegger - Hvalpsund - Aars - Hornum
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TirsdagspigerneTirsdagspigerne
af Bente Graarup

Godt nytår til jer alle sammen! Så nærmer ti-
den sig, hvor vi er klar til at tage fat på en ny 
golfsæson. Vi glæder os til at se gamle som 
nye medlemmer. Vi vil gerne opfordre flere 
husejere til at melde sig ind i vores hyggelige 
klub. Det eneste der kræves er, at du er kvin-
de og har et golfhandicap på højest 36. Alle 
andre handicaps accepteres ….. Så rigtig 
hjertelig velkommen til nye og gamle med-
lemmer.

Start på ny golfsæson: Tirsdag den 31. marts 
2009. Starttider fra kl. 14.40 
(vær opmærksom på evt. ændringer i startti-
der)

Tilmelding foregår på listen i klublokalet ind-
til søndag kl. 15.00, hvorefter listen nedta-
ges.

Startlister vil være at finde samme sted fra 
mandag kl. 12.00.
Det er muligt at forhøre sig om starttider hos 
vores klubsekretær, Maria, på tlf. 20146112 
(mandag kl. 10 – 16 og tirsdag kl. 10 – 14).

Der spilles skiftevis på Old og New Course og 
der spilles efter 3-pointssystem.
A-spillerne spiller slagspil på Old Course fra 
1/5 – 1/9.

Vi spiller i 2 rækker med 3 præmier i hver 
række, dog med ret til ændringer alt efter 
antal deltagere i hver række. Gæster delta-

ger også i præmierækken.

Sondrup og Kastberg
Er som tidligere år igen hovedsponsor for 
Tirsdagspigerne, idet der hver gang trækkes 
lod om en flaske whisky. Dejligt !!!! Tusind 
tusind tak for det. Det er vi meget glade for.

Nye medlemmer kan henvende sig til en af os 
i bestyrelsen og evt. få tilsendt indmeldelses-
brev. 

Vi glæder os til at se jer 

Stor golfhilsen fra

Karin Heilesen (3-pointssystem), 98661744
Ninna Jensen (kasserer), 98663044

Grethe Frandsen (startlister), 98666022
Bente Graarup (formand), 98632801

Ædle kvinder og skønne møer
i Himmerland!!!
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Tirsdag, onsdag, fredag kl. 12.00-17.30
Torsdag kl.12.00-20.00 
Lørdag kl. 11.00-15.00 

1. søndag hver måned kl. 11.00-15.00
Mosevej 22, 9600 Aars 

Tlf.: 9865 6111

Vi har tøjet til den
voksne pige.

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.

WALDER

Marc Aurel

C´A R L A
D  U    N  O  R  D
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TorsdagsklubbenTorsdagsklubben
af Bente Duedal Ravn

2009 er allerede mere end en måned gam-
mel, og snart banker en ny dejlig golfsæson 
på.

Torsdagsklubben er som sædvanlig i fuld 
gang med sæsonen 2009.

Spilleplan for 2009:
Der spilles hver torsdag med følgende undta-
gelser:
Skærtorsdag den 9. april og Kr. Himmelfarts-
dag den 21. maj.
Der spilles ikke i hele juli måned.
Mødetider:
Fra 8/1 til 26/3 (begge dage incl.) og fra 1/10 
til 17/12 (begge dage incl.) Kl. 09.00
Præmieudlevering fra sidste matchdag kl. 
09.30
Starttid på teestederne Old Course kl. 10.00

Fra 2/4 til 24/9 (begge dage incl.) kl. 08.00
Præmieudlevering fra sidste matchdag kl. 
08.30
Starttid på teestederne Old  & New Course kl. 
09.00

Udflugter:
Torsdag d.14/5  (sidder der nogle med spe-
cielle ønsker om hvor turen 2009 skal gå hen 
må I meget gerne kontakte bestyrelsen)
Grillmatch torsdag d. 13/8
Generalforsamling/ julefrokost torsdag d. 
26/11

Der spilles sædvanlig stableford
I månederne: april, maj, juni, august, septem-
ber og oktober spilles den sidste torsdag som 
holdmatch. 

I vinterperioden (vintergreens) spilles med 
3/4 handicapindeks 

Præmiebetingelser: ved resultat mellem 0-36 
point max. en 1. præmie pr. måned. Ved re-
sultat over 36 point ingen begrænsninger.

Matchfee: kr. 20,00

Kontingent gældende for 2009 er kr. 100,00 
ved betaling inden 1/4, derefter kr. 150,00
Gæste matchfee kr. 50,00, med præmiead-
gang.

Ændringer i programmet forbeholdes.

Vi glæder os til at se såvel gamle som nye 
medlemmer i vores hyggelige klub.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formand: Bente Duedal Ravn, 29 43 49 91
Kasserer: Lilly Busk, 98 62 19 19
Ove Spliid, 98 66 12 87
Poul Andersen, 23 45 63 80
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SøndagsklubbenSøndagsklubben
af Karin Heilesen

Så er vinteren ved at gå på hæld og vi holder 
afslutning på vintergolf den 22. marts 2009!

Første start er kl. 10.00 og vi spiller 18 hullers 
stableford.

Efter runden er der frokost og uddeling af 
præmier for dagens turnering samt uddeling 
af Søndagsklubbens gennemgående præmi-
er.

Alle er velkomne – også dem, der ikke har 
spillet Søndagsgolf!

Tilmelding i Members Only eller til underteg-
nede.

På Søndagsklubbens vegne
Karin Heilesen

Tlf.: 98 66 17 44
E-mail: heile54@hotmail.com

Skal dit hus males ude eller inde så kontakt

Gatten Malerne
Lave priser – hurtigt udført

MOBIL 40 74 35 65

Gatten Stationsvej 10, 9640 Farsø
E-mail: Golfhuse@mail.dk
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Slaget 2009Slaget 2009
af Slangekaptajn Niels Helmer Petersen
Fotos taget af Peter Helmer Petersen

Nu er det nok! Vores Slangeparadis er truet af 
forurening og tilsmudsning. Vi tager sagen i 
egen hånd og vil foretage en grundig Hoved-
rengøring. Der skal moppes, fejes og kostes i 
alle ender og kanter – og selv i den mørkeste 
krog, undskyld Klynge, skal nullermænd vige 
for vores ihærdige indsats for at sikre et Rent 
Himmerland!

Intet skal fejes under gulvtæpperne og som en 
skinnende gul tornado vil Slangerne rense og 
rengøre og ikke mindst tilintetgøre smudset 
der kastes ind over os fra den kulsorte firkant i 
Klyngen.

Slaget om Himmerland Anno 2009 skal stå i 
Rengøringens Tegn. Vi vil vide at bevæbne os 
med alle former for remedier der hører til, når 
der skal skrubbes og skures. Og med den hvide-
ste og reneste samvittighed vil Slangerne fe-
jende let komme op og stå på sejrsskamlen den 
11. juli når Rengørings- og Resultatinspektør 
Palle Hove proklamerer Slangerne som vindere 
– i ånd og sjæl såvel som udi golfens vidunder-
lige verden.

Man må ikke Hovere over Klyngerne, siges det. 
Men uanset mere eller mindre tilfældige sejre 
til Klyngen i de forgangne år, har de aldrig rig-
tig fattet hvad golf går ud på. Som det kan ses 
af foto af Michael Kjær, tror Klyngerne vi skal 
spille Kasino og er klar til at tage en svupper… 
Dem om det. 

Slangerne forstår sig på golf. Forstår sig på Li-
vets Rene Sider. Forstår sig på socialt vedkom-
mende hygiejne, som sikrer et smukt og 
indbydende miljø til de mange søde menne-

sker,  der 
færdes i vo-
res slangende og slyngende område. 
Rengøringshandsken er kastet og Klyngekap-
tajn Michael har på forbavsende rolig måde 
taget den op og har meldt sig klar til at kæm-
pe. Jeg har ikke nænnet at fortælle ham det er 
forgæves, men det finder han og hans for-
nuftstrodsende klyngefolk tidsnok ud af.

Det er nemlig besluttet at De Rene Slanger vil 
vide at vinde Slaget i 2009. Og hvis børsterne i 
Klyngen bliver moppede over det, kan de jo 
bare skrubbe af. De står til en ordentlig afvask-
ning og kun det faktum at sommerens varme 
sol barmhjertigt vil skinne ned på dem, vil for-
hindre dem i at blegne helt mens de slukørede 
vandrer hjem til Klyngen.

Der vil selvfølgelig blive udsendt flere retnings-
linier – så vi har alt på det rene! Følg med i 
bladet her og andre steder hvor informations-
strømmen sikrer tilflydning af vigtige forbere-
delsesråd.

I skrivende kolde og frostklare stund bør det i 
sagens natur nævnes, at enhver forberedelse 
møntet på højnelse af vores i øvrigt højt anlagt 
golfspil, ikke vil blive lagt nogen Slange til last.
Og husk… for den rene er alting rent! Der er 
noget om snakken – Klyngerne skal ned med 
nakken.

Med renlig hilsen
Niels Helmer Petersen
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KVALITET 
TIL TIDEN

 TOTAL LØSNINGER

 KØKKENER & BAD

 DØRE & VINDUER

 GULVE OG LOFTER

 UDVIDELSER

 TERRASSER & SKURE

 EFTERISOLERING

15 års erfaring med golfhuse
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Slaget 2009Slaget 2009
af Klyngekaptajn Michael Kjær
Fotos taget af Peter Helmer Petersen

Kære kloge, kompetente og kærlige Klynger. 

Den store hovedrengøring er, hvad vi har 
brug for her efter 25 år med mange spæn-
dende temaer og festlige Slag samt støvede 
minder. Derfor bliver netop dette også te-
maet for slaget i 2009. 

Der skal gøres hovedrent! Støv, spind og ske-
letter skal ud af skabene og vi skal gøre klar 
til endnu 25 år med vores hæderkronede 
Slag, som gerne skulle kunne bade sig i strå-
leglans.
 
Vi møder derfor alle op iført det helt store 
rengørings udstyr på selve dagen. I den an-
ledning vil Slangen spille i gule rengørings-
handsker/gummihandsker og Klyngen i blå. 
Resten af udklædningen er helt op til den 
enkelte, men vi håber naturligvis, at rigtig 
mange vil møde op i fuldt ”rengørings skrud” 
og gerne med en kost eller en moppe i 
bag’en.

Og når vi nu er ved rengøringsniveauet, skal 
jeg ikke undlade at pege på Slangens snu-
skede, slibrige sti system samt sølle skure. 
Hertil skal der tillægges den tidligere slange-
kaptajns piberensere, som er spredt ud over 
hele landskabet, der godt nok leder slanger-
ne hjem i ormegården igen, men bestemt ik-
ke pynter på vort fælles himmerige. At den i 
forvejen støvede superslange Niels Helmer, 
nu skal føre de stakkels slatne slibrige surro-
gat slanger til deres nederlag, ændrer be-

s temt  ikke  på  behovet  for  en 
”hoved”-rengøring. Dette fremgik tydeligt i 
sidste nummer af klubbladet, hvor superslan-
gen i et voldsomt anfald af ”tilbageløb i klo-
akken” demonstrerede et vældigt behov for, 
at få hjernevindingerne støvet af – noget vi 
naturligvis gerne hjælper med. 

Derfor, kære Klynger, husk at sætte et stort 
kryds i kalenderen, find driveren, den store 
gulvmoppe, kloakrens og rengøringshand-
sker frem og lad os i fællesskab få ”muget 
ud” i svinestien mod vest lørdag d. 11. juli 
2009, så de kan mærke, at vi mener det!

Jeg vil afslutningsvis opfordre alle klynger 
(og Slanger hvis de smugkigger i Klyngens 
strategiske oplæg) til, at efterlyse præmie-
sponsorer i alle prisklasser. Alt kan bruges – 
lige fra en enkelt flaske vin til et større 
krydstogt i Vestindien (hvis man altså lige lig-
ger inde med et sådant). 
Kaptajnerne og vores sekundanter vil allere-
de her i februar/marts, begynde at tilrette-
lægge Slaget om Himmerland 2009 og 
forventer, at præsentere sponsorere på hjem-
mesiden lige så hurtigt som de melder sig. 

Må det bedste hold (læs:Klyngen) vinde og 
det andet få rengøringsvanvid.

De k(j)ærligste Klynge hilsner
Kaptajn Kjær

Mail: m_kjaer@yahoo.com
Tlf: 75 45 36 21 / 23 23 85 75

Den store hovedrengøring
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til hytten!
ALTALT

Vi harVi har

• ALT I TRÆBESKYTTELSE

• ALT I MALING

• ALT I HAVEMØBLER

• ALT I GRILL

• ALT I VÆRKTØJ

• ALT I VARME/VENTILATION

• ALT I KØKKEN OG BAD

• ALT I BRÆNDEOVNE

• ALT I GULVE

• ALT I DØRE OG VINDUER

•  ALT DET, I LIGE STÅR OG MANGLER
TIL JERES GOLFHUS

www.xl-byg.dk

     ÅBNINGSTIDER:
Byggemarked/Trælast
Mandag - fredag  7.00 - 17.00
Lørdag  9.00 - 12.00

Køkkencenter
Mandag - fredag  9.00 - 17.00
Lørdag  9.00 - 12.00

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 · 9640 FARSØ · TLF. 98 63 16 99 · www.arnoldd.dk
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LUKSUS G
I Himmerland Go

Priser:
Golfvænget 2, 4, 5, 8, 10 og 13 Kr. 1.445.000,-

Golfvænget 1, 7, 9, 11 og 12  Kr. 1.545.000,-

Nyopførte luksushuse med helårsstatus, men uden  

bopæls-pligt, beliggende lige ud til Europas største golfanlæg.

KØB NU - OG BO GRATIS HELE 200

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk
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GOLFHUSE
lf & Country Club

222222222222222

SOLGT

Hul 2 - Old Course
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H i m m e r l a n d  G o l f  &  C o u n t r y  C l u b
Centervej 1 • Gatten • 9640 Farsø

www.himmerlandgolf.dk

KUN 11 HUSE TILBAGE
Stueplan: 70 m2
Plan hems: 33 m2
Boligareal: 103 m2
Grundareal: 312 m2

SOLGT



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

ÅBNINGSTIDER I PROSHOPPEN FRA 2. MARTS:
Mandag-søndag kl. 9.00-16.00

April-september: se hjemmeside

Kom og se nogle af Himmerlands kendte præsentere
forårs- og sommerkollektionen på vores

MODESHOW SØNDAG DEN 12. APRILMODESHOW SØNDAG DEN 12. APRIL
i forbindelse med Påsketurneringen.

Der vil på udvalgte sæt være en god handel at gøre på dagen!

GOLFSHOPPENGOLFSHOPPEN


