
Læs også.....

Birdie har solgt sine 
aktier til Lars. 
Se side 3 og side 8.

Optimisme trods lidt
vigende medlemstal. 
Læs gengivelsen af 
golfklubbens general-
forsamling på side 18.

Grundejerforeningen
valgte ny formand.
Læs bestyrelsens indlæg
side 36.
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Læs Teamchefens herlige beretning på side 22

Team Himmerland
vintertrænede i Sydafrika...



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

Turneringsudvalg og interne klubber:
Vagner Mortensen, Sjørup Søvej 37 D,
Gatten, 9640 Farsø, Tlf. 96 40 00 24

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

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

Baneudvalg:
Palle Hove, Hindbærvej 3, 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 46 36, Robert Kristensen 
og Johnny Kristensen

Junior + Eliteudvalg:
Thomas Nielsen, Hans Egedes Vej 225, 
9600 Aars, tlf. 21 48 80 77

Festudvalg / Annoncer:
Erling Kandelsdorff. Tlf. 98 66 20 04

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

Chefgreenkeeper:
Johnny Kristensen. Tlf. 21 78 66 60

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

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

Grundejerforening
Bestyrelsen:
Formand: Torben Bech (Hus 61)
Tlf. 40 41 27 04

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

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

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

Birdie Thinggaard, tlf. 98 13 46 36

Palle Hove, tlf. 98 13 46 36

Lars Larsen, tlf. 89 39 75 00

Flemming Qvist, tlf. +45 40 73 55 40

Administrerende direktør Niels Vester,
tlf. 96 49 61 05

Proshop: Tlf. 96 49 61 09

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

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

Restaurant Green: tlf. 96 49 61 14

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

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste
klubblad, som udkommer medio juni er
fredag, den 1. juni 2007.

Tryk: Løgstør Bogtryk & Offset ApS

Forside: Teamspillerne Søren Farsinsen og
Lars Høj Jensen på vej fra 9. green på Lost
City banen i Sydafrika. Læs meget mere
herom på side ???

▼
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Klubbladets Leder
For en måneds tid siden kunne opmærk-
somme læsere se på Himmerlands hjemme-
side, at jeg har solgt mine aktier i Himmer-
land Golf & Country Club A/S til Lars Larsen.
Ikke alle har læst vor hjemmeside, så Lar-
sens og mine kommentarer er gengivet
andetsteds i bladet.
Flere har givet udtryk for, at det er de kede
af. Det er der ingen grund til.
Det er vel ikke nogen hemmelighed, at
Himmerland Golf & Country Club ikke just
har været et investeringsobjekt, som ens
bankrådgiver ville henlede opmærksomhe-
den på… Og nu skærpes konkurrencen
yderligere med de (for?) mange store og
mindre golfprojekter, der skyder op rundt
omkring os.
Vi ligger stadig i front og har hvert år inves-
teret kraftigt for at blive ved med det. Men

stopper vi her, ville vi
snart sakke bagud af
dansen.
Jeg vil ikke være
bremseklods for en
sund og stærk frem-
tid i Himmerland - og
så bør jeg ikke lege
med længere.
Der er blevet løftet byrde, ansvar og risiko
fra mine skuldre. Man må jo trods alt sige,
at investeringsmæssigt er Lars nu altså
noget mere bredskuldret end jeg…
Der er nok ikke mange, der er uvidende om
min mand, Palle Hoves og mit store enga-
gement i Himmerland Golf & Country Club.
Palle som entusiastisk formand for golfklub-
ben igennem 22 år, jeg som ansvarshavende
redaktør af klubbladet i 23 år. Og minsand-
ten om jeg ikke også hele to gange i nødsi-
tuationer er blevet gravet frem af mølpo-
sen, støvet af og anbragt i direktørstolen,
sammenlagt i over to år. 
Lidt sjove opfindelser har Palle og jeg da
også disket op med, her skal blot nævnes
Slaget om Himmerland, som vel er én af de
ældste og besynderligste traditioner i Him-
merland.

Det har glædet os, at Lars har betinget sig,
at vi forbliver i A/S-bestyrelsen i mindst tre
år endnu. For som det forhåbentligt frem-
går, er det ikke troen på fremtiden og kær-
ligheden til stedet, vi har mistet. 
Og så hygger jeg mig i øvrigt gevaldigt med
ustandseligt ved det mindste problem at
sige til Larsen: ”Hva' vil DU gøre ved det?”

Vi glæder os til fortsat at være med til at
præge den gode udvikling i Himmerland
Golf & Country Club A/S.

Rigtig, rigtig, rigtig god investeringslyst,
Lars!!

Kærlig hilsnen
Birdie
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LØRDAG DEN 28. og 
SØNDAG DEN 29. APRIL:

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

LØRDAG DEN 5 MAJ:
• Golfens Dag

SØNDAG DEN 13. MAJ:
• Kvalifikation til Nordjysk Regionsmester-
   skab

SØNDAG DEN 27. MAJ:
• Pinsemorgenturnering

LØRDAG DEN 2. JUNI:
• BeoMasters 07

SØNDAG DEN 24. JUNI:
• Eva Trio / Kop & Kande Cup

LØRDAG DEN 30. JUNI og 
SØNDAG DEN 1. JULI:

• Jazz Golf

KLUBKALENDEREN
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Velkommen til BeoMasters07
Bang & Olufsens golfturnering BeoMasters
spilles nu mere end 60 steder i Norge,
Sverige og Danmark. Turneringen blev
startet op i 2004 med 15 deltagende klub-
ber. I 2005 var antallet øget til 28, og sidste
år blev der afviklet 38 turneringer i
Danmark og i Sverige.

Også i år er forskellige partnere tilknyttet
turneringen. Lancôme har været med siden
starten i 2004 og har bidraget med flotte
præmier og diverse produkter til startpak-
kerne. Igen i år vil Lancômes produkter
præge turneringen.

Audi og B&O har for nogen tid siden indgå-
et et samarbejde, hvor B&O-produkter kan
tilkøbes i udvalgte Audi-modeller. Dette
samarbejde har Audi også i år valgt at fort-
sætte på golfbanen ved at markedsføre
deres produkt over for golfspillerne.

SEB bank og pension er ligeledes en gen-
ganger fra 2006. SEB fik meget stor synlig-
hed på deres deltagelse i BeoMasters06.

Heller ikke i år skal de danske golfspillere
snydes for cognac på præmiebordet og i
startpakkerne. Braastad Cognac er også
med på banen i 2007.

Som nye partnere har Telia og SAS Radisson
valgt at deltage. Der vil blive særdeles flot-
te præmier fra de to firmaer.

B&O er glade for tilsagnet fra disse partne-
re, der med deres tilskud gør, at så stort et
arrangement kan gennemføres. Men det er
meget væsentligt at fastslå, at uden støtte
fra vores lokale B&O forhandler i Aars,

Jesper, var grundlaget for at gennemføre
BeoMasters ikke tilstede. Køber du dine
B&O-produkter hos din lokale BeoMasters-
sponsor, er gennemførelse af BeoMasters08
en stor mulighed.

Turneringen vil som tidligere år blive afvik-
let i 3 rækker, en damerække, en herre A og
herre B række. Der er ændret en smule i
propositionerne i forhold til tidligere. Ved
tilmelding gælder først til mølle princippet.
Ved evt. overtegning vil de, der har meldt
sig til på nettet have første prioritet. Der vil
i år blive spillet med 7/8 handicap.

BeoMasters afvikles den 2. juni 2007 i Him-
merland. I kan tilmelde jer på tavlen eller på
www.BeoMasters.dk. Her kan I også se,
hvad startpakkerne indeholder i år og hvil-
ke præmier, der er i spil.

Som tidligere går vinderne af de 3 rækker
videre til en landsfinale i Struer.

Vi glæder os til at se jer til BeoMasters07

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

Også weekend-åbent. Alt i haveplanter - kom og kik
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Hudpleje til dit træværk

Torvegade 4 · 9670 Løgstør · Tlf. 98 67  00Østerbrogade 22 B · 9670 Løgstør · Tlf. 98 67 46 00

NYHED
Patenteret teknologi!

÷20% RABAT på ikke nedsatte varer 
til klubbens medlemmer



Et hold af golfspillere er samlet i omklæd-
ningsrummet. En mobiltelefon ringer og
Niels Helmer tager den "hands free",
medens han snører sine sko. Alle andre i
rummet lytter således med.

Niels Helmer: HALLO !
Kvinde: Skat - det er mig. Er du i klubben?
Niels Helmer: Ja.
Kvinde:: Jeg står på Strandvejen og har
fundet en skøøøn læderjakke. Den koster
kun 7.500,- kr. Er det OK hvis jeg køber den?
Niels Helmer: Ja da. Naturligvis. Hvis du
synes så godt om den.
Kvinde: Nu hvor jeg har dig, så var jeg også

lige forbi Mercedes for at få monteret en ny
stjerne. De havde lige fået 2007 modellen,
og de havde en super rap sort SL500. Det
var lige sådan en jeg altid har ønsket mig.
Niels Helmer: Hvad kostede den?
Kvinde: 2.200.000,- kr. i standard versio-
nen.
Niels Helmer: OK, så køb den da. Men for
den pris skal der også være vinterdæk med
i handlen.
Kvinde:Tak Skat! Hvor er du dog dejlig. Så
var der kun én ting til. Det hus vi så på sid-
ste år er til salg igen til 10.500.000 kr.
Niels Helmer: OK, tilbyd dem bare 10 mio.
kr. Det vil de sikkert acceptere. Hvis ikke så
gi' dem de sidste 500.000,- Det er sgu en OK
pris.
Kvinde: OK. Vi ses senere. Jeg elsker dig
skat!
Niels Helmer: Farvel - Jeg elsker også dig. 

Telefonsamtalen slutter. Steen og Palle stir-
rer på ham - måbende - indtil Niels Helmer
med et stort smil siger: Er der nogen der er
klar over hvis telefon det her er?
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✔ 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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Tvis holder... på de klassiske dyder

tvis.as

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

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

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

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

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

...til store køkkendrømme

EBBESØ’S
TØMMERHANDEL A/S

Søndergade 33 • 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag  7.00 - 17.00
Fredag  7.00 - 18.00
Lørdag  8.00 - 12.00



Der var tre, der
var to, der er én…
Siden Hans-Erik Møller-Hansen, Lars Larsen
og undertegnede i 1986 ”reddede” vort
konkurstruede golfparadis, er der blevet
kæmpet, besluttet, investeret og satset på
at gøre HG&CC til en sund og overlevelses-
dygtig forretning. - Og det synes vi, er lyk-
kedes godt.

Da nye alvorlige investeringer var påkrævet
i 1992, foretrak Hans-Erik at holde fingrene
fra fadet, og siden har stedet været ejet af
Lars og Birdie med lige store andele.

Forretningen er i dag sund og stærk, men
som alle kan se, kræves der løbende store
investeringer, for at vi kan holde os i spidsen
i den voksende konkurrence med nye store
investeringer forude.

På baggrund af dette har jeg henvendt mig
til min gode makker i parløbet omkring
HG&CC. Lars Larsen har per 1. marts 2007
købt mine aktier men samtidigt betinget
sig, at min mand, Palle Hove, og jeg bliver
siddende i aktieselskabets bestyrelse i hvert
fald i tre år endnu. Lars vil gerne sikre sig, at
væsentlig viden og erfaring omkring stedet
ikke forsvinder.

Med hensyn til IS´et, bl.a. omfattende bow-
lingcenter og de 20 nye huse, fortsætter
Lars og Birdie samejet.

Den eneste ændring, der sker udadtil er
således, at Himmerland Golf Country Club
nu baserer sin fremtid på et endnu mere
stabilt økonomisk fundament.

Jeg takker for de ikke kedelige mange års
samarbejde og glæder mig til  - lidt mere fra
sidelinjen - at deltage i en fortsat sund og
spændende udvikling i HG&CC.

Kærlig hilsen
Birdie

Go'daw, jeg hedder Lars Larsen - og har
Himmerland Golf & Country Club. Jeg har et
godt tilbud til dig. Et medlemskab af Dan-
marks bedste golfklub… 
Pr. 1. marts 2007 har jeg købt Birdies aktier i
Himmerland Golf & Country Club A/S.
Uhhh…Ha da da…. Ska' det så til at være én
stor pengemaskine? Ja, det håber jeg da. Til
fælles gavn for os alle - uden penge gør det
ondt.
Himmerland Golf & Country Club A/S er en
virksomhed, der skal tjene penge - jo flere
jo bedre - både for selskabet, men så sand-
elig også for medlemmerne. Med penge på
lommen bliver der plads til investeringer i
banerne og de omkringliggende faciliteter.
Himmerland Golf & Country Club er ikke en
helt almindelig golfklub - dem er der nok af
rundt i landet. 
Himmerland Golf & Country Club er noget
helt unikt, hvor lokale og ferierende med-
lemmer samt green fee-spillere kan nyde en
god gang golf på 2 af Danmarks bedste
baner. Er vi ikke helt dér endnu, så kan jeg
garantere for at undertegnede plus Niels
Vester samt vores nye chefgreenkeeper,
Johnny Kristensen og hele den øvrige stab
vil arbejde intenst på at nå dette mål. Vi er
godt på vej, og jeg håber, at I vil være med
hele vejen - med masser af gode forslag,
entusiasme og klubånd.
Når jeg nævner, at vi er godt på vej, skyldes
det ikke mindst Birdies indsats gennem de
mere end 20 år, vi har arbejdet sammen.
Også Palle har sin store andel - bl.a. som
mangeårig formand for golfklubben samt
sit store engagement som medlem af A/S-
bestyrelsen samt som baneudvalgsformand
og meget meget mere. 
Tak, Birdie og Palle for mere end 20 års
spændende samarbejde. Jeg håber, at vi
også ses ofte i fremtiden, ikke mindst i form
af jeres egenskab som aktive bestyrelses-
medlemmer i Himmerland Golf & Country
Club A/S, hvilket også sikrer mig jeres viden
og erfaring til gavn for vort fælles paradis.

Mange golfhilsner
Lars Larsen
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Heidi Willer BandHeidi Willer BandHeidi Willer Band   

BESTIL DIT BORD NU PÅ TEL.: 98 66 16 50 

HIMMERLAND BOWLING & SPORT CENTER 

PRÆSENTERER: 

HEIDI WILLER FRA DR’S ”STJERNE FOR EN AFTEN” 

BUFFET OG DANS 

BUFFET & DANS KUN KR. 175,- BESTIL NU PÅ TEL.: 98 66 16 50 

DANS FRA KL. 21:00 -  02:00 - ENTRÉ KR. 75,- 

 

HEIDI WILLER FRA DR’S ”STJERNE FOR EN AFTEN” SANG SIG IND I DANSKERNES HJERTER - 

HER ER HUN! FULDSTÆNDIG KOMPROMISLØS - RÅ OG UFORSØDET, M/5 MANDS LIVEBAND 

OPLEV HEIDI WILLER ON TOUR SOMMEREN 2007 "THE ULTIMATE LIVE EXPERIENCE" 

PUDS PLATEAUSKOENE AF OG FIND GLIMMERTØJET FREM - DER ER DISCO I LUFTEN! 

FREDAG DEN 29. JUNI KL. 19:00 - 02:00 



Bobbys Pro/Am
fredag den 30. marts
Fredag den 30. marts stod 27 hold klar til at
indtage Himmerland New Course i Bobbys
Åbnings Pro/Am. Solen stod højt på himlen,
den sidste rimfrost var ved at forsvinde fra
fairways og greens. Alle var spændte til
årets første turnering - startskuddet til
sæsonen 2007.

Vores nye chefgreenkeeper, Johnny, og
hans team af greenkeepere havde knoklet
med at få banen gjort klar til den store dag.
Og man må sige, han havde gjort et godt
stykke arbejde. Alle roste banens beskaffen-
hed, nogle mente endda, at New Course
have fået nyt liv. Godt gået Johnny!!

På banen forløb alt roligt. Det var småt med
ventetid og der blev spillet en masse god
golf. Det er her værd at bemærke amatøren
Morten Nielsen fra Tullamore Golfklub. Han
præsterede at lave en ALBATROS på hul 4.
En præstation der ikke bør gå ubemærket
hen! Han fik derfor overrakt en champagne
efter præmieoverrækkelsen. Under runden
servicerede Kim og Vibeke deltagerne med
sandwich og øl. Til de rigtige morgenfriske
var der også mulighed for en lille skarp.

Efter runden blev den spændende nye
Jacobsen Bar indviet. Carlsberg have spon-
soreret drikkevarer fra 16.00 - 18.00.
Stemningen var god, og man kunne allere-
de her fornemme, at den nye bar bliver en
succes.

På scores kunne man se, at banen var i god
stand allerede så tidligt på sæsonen. Scores
var utroligt flotte. Resultaterne kan ses her-
under.

Til sidst vil jeg takke alle vore sponsorer -
præmiebordet var strålende! - og ønske alle
en god sæson 2007. Vi ses forhåbentlig til et

af vore mange arrangementer, for eksempel
Jazz Golf den 29. juni - 01. juli.

Jacob Westergaard

RESULTATER:

Individuelle

1. KNUDSEN, Thomas 41
2. PEDERSEN, Claus 39
3. ANDRESEN, Klaus 36
4. SØRENSEN, Marcus 35
5. HØJRUP JENSEN, Jørgen 34
6. RASMUSSEN, Jonas Tersgov 34
7. JØRGENSEN, Carsten 33

Professionelle

1. NØRRET, Thomas - 
Green2Green Pigerne - 67 / -6

2. HØGH, Allan - 
Los Tilos med B & H - 68 / -5

3. NIELSEN, Thomas - Rowi 69 / -4
4. SEJER, Danny - Advokatcentret 70 / -3
5. IVERSEN, Mads - Jysk 1 70 / -3
6. JUHL, Søren - Garant Løgstør 71 / -2
7. HULDAHL, Jeppe - De Miserable 73 / par
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Vinder individuel - Thomas Knudsen, her
omringet af dagens entusiastiske turne-
ringsledere Jacob Westergaard og Mads
Sørensen.



Hold

1 Strandby Kursuscenter (9) 113
2 Rowi (17) 113
3 Sparekassen Himmerland A/S (8) 112
4 Scanparts (14) 109
5 Carlsberg (29) 109
6 Advokatcentret (18) 108
7 HGCC (27) 106
8 De Miserable (23) 104
9 Jysk 1 (1) 104
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Vinder Pro - Thomas Nørret. Jacob Westergaard og Mads Sørensen præ-
mierer vinderholdet - fra venstre: (Jacob),
Kristian Tværgaard, Jørgen Højrup Jensen,
Jesper Thuen, (Mads) og Finn Veggerby.

Fra Velværeklinikken

Også i VELVÆREKLINIKKEN er der forår!

Kom og hils på Annitta og Vibeke, som vil garantere jer en oplevelse fyldt med 
dufte og faglig kunnen.

Tag en brochure i receptionen eller besøg os i Velværeklinikken.
For eksempel tilbyder vi medlemmerne en “Forårsbehandling”, som vi kalder

“SANDAL FØDDER”
Spa-pedicure og voks af underben ……………..kun kr. 300,00
Spa-pedicure til mænd …………..…………………..kun kr. 200,00

Bestil tid i receptionen eller ring direkte 96 49 61 16.

Åben tirsdag til og med lørdag 9.30 til 19.00. Søndag 9.30 til 14.00.

Odgaard
Østerbrogade 6 • 9670 Løgstør

Tlf. 98 67 16 11



Greenkeeperne informerer…

GREENS
I denne artikel om greens, vil jeg prøve at
forklare, hvorfor vi prikker og topdresser
greens så meget, som vi skal. Der er en
mening med galskaben, det er ikke kun for
at genere golfspillerne, men et håb om at få
skiftet græssorten og vækstlaget ud. Så vi
forhåbentlig får nogle ensartet greens og
forlænget spillesæsonen i begge ender.

Greens er meget vandlidende dvs. vandet
kan ikke trænge igennem, det bliver i vækst-
laget og derved bliver vandindholdet for
stort i forhold til luftindholdet, græsset bli-
ver kvalt (anchranose). Dette problem skulle
prikningen gerne være med til at løse. Vi
prikker huller i forskellige dybder/tykkelser
og topdresser med en speciel slags jord. På
den måde kan vi lave nogle kanaler i gree-
nen og vandet kan trænge ned i drænlaget.
Problemet er bare, at der er et meget stort
ler/silt indhold i vækstlaget (flere eksperter
har udtalt, at det er bedre til motorvej end
greens!). Det vil sige, at det klasker hurtigt
sammen og fortrænger luftindholdet og
derved giver græsset meget dårlige vækst-
betingelser. Så længe vækstlaget er vand-
mættet, vil græsrødderne ikke arbejde sig
nedad, og dermed får græsset et meget
kort, men meget tæt rodnet. Det tætte rod-
net bevirker også, at al næringen bliver i
overfladen og derved forstærker problemet.
I det tætte rodnet får vi så oveni en hel del
uomsat organisk materiale. Det er det, der
bliver til filt (et tykt blødt lag). Det tætte
rodnet og filtlaget er den perfekte grobund
for svampesygdomme. Derfor er det uhyre
vigtigt, at greens får den optimale behand-
ling (og håbe at det er nok i sidste ende). 

Vi starter nu med en ny plejeplan for begge
baner og tænker også lidt på Bette Course.
Den vil vi også gøre noget for. I bund og
grund handler det meget om luftning og en
anden gødskning. Der er tidligere brugt

bladgødning - gødning
som optages af græs-
planten gennem bla-
det. Det vil sige, at rød-
derne ikke bliver tvun-
get nedad og måske
forstærker filt-proble-
met. Nu vender vi lige proceduren og bruger
en gødning i fast form, som skal optages
gennem rødderne. Dette kræver dog, at vi
får prikket hul i filt laget og formindsket det.
Men den proces er startet. Vi har prikket gre-
ens, der er blevet topdresset og gødsket, så vi
er godt i gang. 

Der er lidt problemer på Old Course, men
det er værst på New Course, men vi har en
plan……
Håbet er selvfølgelig, at vi kan tage presset
af den ene bane om mandagen, arbejde
målrettet på greens. Og tage den anden
bane mandagen efter. Så vi har den ene
bane under behandling hver mandag.
Greens vil ikke være lukket, men man kan
påregne dårligere spilkvalitet den pågæl-
dende dag. Men der vil blive sat informa-
tion op omkring dette.

Som information og lidt trøst, kan jeg for-
tælle om den samme fremgangsmåde i
Mollerup Golf Club. Der var problemerne
stort set de samme, dér lykkedes operatio-
nen - der var store fremskridt allerede det
første år…. Så der er håb forude……….

Dette gør vi naturligvis ikke for at genere
golfspillerne, men håber selvfølgelig på for-
ståelse derfra. Vi glæder os i hvert fald til at
få gang i processen og se resultatet
deraf…..

Venlig hilsen
Johnny Kristensen 
Head greenkeeper

12
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Dem skal du bare prøve!



Så blev det forår!
Ja, så blev det endelig forår, og i skrivende
stund er vi velsignet med fantastisk solskins-
vejr på en dejlig lørdag i marts måned.
Forårssolen har det med at lokke ivrige gol-
fere frem fra vinterhi, og det var netop,
hvad der gjorde sig gældende i dag.

Det skal ingen hemmelighed være, at vi
længe har glædet os til sæsonen, og til at se
en masse glade og velkendte ansigter igen -
og ikke mindst til at vise alt det nye og
spændende frem, som vi har arbejdet på
hele vinteren.

Det være sig blandt andet Starters House og
Jacobsen Baren.

Ej heller skal det nye køkken glemmes, og
det er blevet fantastisk flot. Det er jo ikke et
offentligt rum, men jeg er vis på, at der nok

skal blive rig mulighed for at smage det
lækre mad, der kommer ud fra køkkenet,
sæsonen igennem. Bon appetit!

Traditionen tro er der også en masse nye
ansigter på medarbejder-fronten.

Her vil jeg præsentere receptionsteamet for
sæson 2007:

Iben Tybo Jensen, norske Line Dalen
Sørensen, Betina Lykke og Anja Hundsdahl
Kristensen. Af ”gamle” kendinge finder I
Gitte Lund, Tina Grønhøj Andersen og
undertegnet bag skranken denne sæson.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en
hel ny, frisk og uspoleret sæson.

På receptionens vegne
Vibeke Hjort Knudsen
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Kære Husejer og Medlemmer.

Skal I have gæster, men synes I at pladsen
i golfhuset eller derhjemme er for trang?

Lad jeres gæster bo i vores dejlige
værelser på hotellet - og så slipper I for at
dele badeværelset …

Speciel pris for husejere/medlemmer:
800,- for et dobbeltværelse og 600,- for
et enkeltværelse.

Ring og hør nærmere på tlf. 96 49 61 00

Kære Husejere 

Nøgleudlevering

Hvis du skal have håndværker i dit hus
eller låne nøglen ud til venner, vil recep-
tionen meget gerne være behjælpelig.
Dog er det vigtig, at I kontakter receptio-
nen og lader os vide, til hvem og i hvilket
tidsrum vi må udlevere nøglen, så ingen
går forgæves.

Kontakt receptionen på tlf. 96 49 61 00

Betina,
Iben,
Tina,
Anja,
Line og
Vibeke
er klar
i recep-
tionen.
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KVALITET 
TIL TIDEN

● KØKKENER

● DØRE & VINDUER

● GULV & LOFT

● EFTERISOLERING

● TAGPAP

● NYBYGGERI

● LANDBRUGSBYGGERI



Ny vært 
byder velkommen 
i restauranten 
dette forår
Jeg er netop startet som Food & Beverage
manager ved Himmerland Golf & Country
Club og ser frem til at byde velkommen i
restauranten sammen med hele personalet,
som stadig i det daglige ledes af Helle
Brødslev i restauranten og Vibeke Beyer i
køkkenet, samt Morten Steen i Bowling,
men de har nu fået mig som sparringspart-
ner og inspirator. 

Jeg kommer fra en lignende stilling hos
Scandic, hvor jeg har været ansat de senest
6 år.  Der forinden har jeg tilbragt flere år i
USA og England, som kok og køkkenchef
blandt andet på den Danske Ambassade i
Washington DC.

Siden starten den 1. marts har der været
mange bolde i luften, som nu er ved at
falde på plads - herunder ny aftale med
Carlsberg, som indeholder en ny Jacobsen-
bar med åbent i weekends og i ferieperio-
der. En bartype, som der indtil nu kun eksis-

terer tre af i Danmark, med servering af
Carlsberg’s Jacobsen fadøl og whiskys’.
Baren vil - når vi har lukket - kunne benyt-
tes af alle spillere som samlingspunkt. I for-
bindelse med vore nye køkkenfaciliteter er
der også lavet et nyt menukort, som har en
større bredde i udvalget af retter. 

Sidst men ikke mindst har vi uddannet per-
sonale med fokus på produktkendskab og
værtskab. Formålet har været at give de
ansatte nogle ”værktøjer” til at klare dag-
ligdagen. Da restauranten i forvejen leverer
høj kvalitet, handler det ikke om at lære at
lave mad eller servicere, men om at inspire-
re til at forfine vores viden til glæde for alle
vores gæster gennem proaktivitet, indle-
velse og begejstring!

Så alle restaurantens værter/værtinder ser
frem til at byder jer alle velkommen.

Kim Frost Nielsen
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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



Optimisme trods lidt 
vigende medlemstal
På generalforsamlingen skiftede klubben hjemsted fra Farsø 
til Vesthimmerland, men banerne er, hvor de altid har været 

Af Erna Bavngaard

Her går det godt, kunne passende have væ-
ret overskriften, da Preben Aaen 1. april af-
lagde formandsberetning i Himmerland
Golfklub på Himmerland Resort Hotel - også
selv om medlemstallet er gået lidt tilbage.

- Vi er nu 865 medlemmer i Himmerland
Golfklub. Sidste år var vi 950, så vore for-
ventninger om afgang til de nye lokale
baner omkring os har vist sig at slå til, sagde
formanden. I øvrigt må vi håbe, at de ny
baner fortsat kan klare sig. I dagspressen
læser vi, at den forventning til vækst i med-
lemstallet, som banerne blev etableret på,
lader vente på sig. Det betyder underskud
og en rigtig træls situation, hvor det er op
ad bakke for medlemmerne og de valgte
bestyrelser.

- Det er jo ikke situationen her i Himmer-
land, fortsatte Preben Aaen. Her kan vi se
investeringer i ny maskiner, nyt køkken og
ny bar, og vi kan sige velkommen til en ny
chefgreenkeeper, Johnny, som er gået i

gang med at pleje og forbedre vore bane-
anlæg. Velkommen til dig, Johnny, og stor
tak til dig, Hans Vinther, som jo ikke for-
svinder fra stedet, men har ønsket at blive
fritaget for administration og planlægning.

Preben Aaen omtalte derefter banernes
ejerforhold, idet Lars Larsen har købt Birdie
Thinggaards aktier og dermed er blevet
eneejer.

- Da du, Lars, og Hans Erik i 1986 satsede en
større formue på at redde og videreføre
stedet her, var der absolut ingen garanti for
succes, sagde han. Som bankmand må jeg
sige, at det var en særdeles risikabel inves-
tering. Nu fortsætter du alene med investe-
ringerne i vores legeplads, og jeg er overbe-
vist om, at det gode samarbejde, der har
været mellem aktieselskab, Hole in One og
golfklubben vil fortsætte. Tak til Birdie og
Palle - og naturligvis også til dig, Lars.

Af beretningen fremgik det, at kontingent-
satserne reguleres i 2007 med 1,7 pct. Det
betyder: Senior 4.940 kr., Ungdomsspillere
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Formanden beretter. Svend Schrøder, Dirigent Erik Rynkeby, Hans Degn, Thomas Nielsen og
Jens Chr. Præsius lytter.



2.470 kr., Juniorer 1.240 kr., Juniorer u/grønt
690 kr., Passive 600 kr. og Hverdagsmedlem-
mer 2.470 kr. Det ligger stadig omkring gen-
nemsnittet i Danmark.

Vintergolferne har i år været begunstiget af
rimelig gode forhold, og der har ikke været
væsentlig problemer omkring bærebag og
dispensation til dem, der ikke kan bære.
Også gåsebillerne har greenkeeperne stort
set fået has på - i hvert fald på de vigtigste
steder.

Om teamspillerne sagde Preben Aaen, at de
har gjort næsten alt det rigtige i år. Det var
marginaler, der ødelagde oprykning for
vore herrehold. Og damerne gjorde det
langt bedre end forventet.

- I år er teamet startet med en træningstur
til Sydafrika, fortsatte Preben Aaen. Som
formand var jeg naturligvis nødt til at tage
med og holde styr på Himmerlands gode
rygte i Sydafrika. Klubbens bidrag var trans-
port til og fra lufthavnen, resten betalte de
enkelte spillere selv. Værter var Niels og
Gunhild Sundberg, og til dem skal der lyde
en stor tak.

2006 var det første år med Maria og Jacob
som fællesressourcer omkring det golfmæs-
sige i Himmerland, og for bestyrelse og
medlemmer har det været en fornøjelse at

opleve, sagde formanden. Der har været
struktur over tingene, frister er blevet over-
holdt og alle har fået en god service.

Der lød også en tak til generøse sponsorer,
der i øvrigt kan glæde sig til et arrange-
ment den 28. september, og til aktieselska-
bet og direktør Niels Vester, der til alles til-
fredshed har fået en plads som kommitteret
medlem af bestyrelsen.

Svend Schrøder redegjorde i sin egenskab af
kasserer for regnskabet, der balancerer med
167.132 kr. Både beretning og regnskab
blev godkendt uden kommentarer.

Med henvisning til det noget vigende med-
lemstal ville Steen Rabøl høre, hvad besty-
relsen gør for at holde på medlemmerne.
Svaret fra Svend Schrøder var: Ved at gøre
banerne endnu bedre, og Palle Hove supp-
lerede med oplysninger om den ny chef-
greenkeepers prioriteringsliste. Spillerne
kan bl.a. se frem til nogle af landets bedste
greens.

Dagsordenen omfattede ikke mindre end
tre forslag til vedtægtsændringer, og de
blev vedtaget uden sværdslag. Der skal dog
indkaldes til ekstraordinær generalforsam-
ling før forslagene kan blive lovligt gælden-
de. Det gælder klubbens hjemsted, der ikke
længer er ”Farsø Kommune”, men ”Vest-
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Golfklubbens bestyrelsen. Fra venstre nyvalgte Vagner Mortensen, Preben Aaen, Svend
Schrøder, Jens Chr. Præsius og Thomas Nielsen.



himmerlands Kommune”, ligesom general-
forsamlingen for fremtiden skal holdes i
”Vesthimmerlands Kommune”. Det sidste
forsalg gælder juniorspillere, der ved over-
gang til seniormedlemskab slipper med at
betale 5.000 kr. indskud, hvis de uden pau-
ser har været aktive medlemmer af klubben
i mindst fem år.

Preben Aaen blev genvalgt til formandspos-
ten. Vagner Mortensen blev nyvalgt til
bestyrelsen i stedet for
Hans Degn, der ikke
ønskede genvalg. Børge
Fuglsang blev genvalgt
som suppleant, mens
Simon Schrøder blev
nyvalgt som suppleant i
stedet for Vagner
Mortensen.

Lars Larsen tog ordet
under eventuelt for at få
en forklaring på en række
ændringer, han har note-
ret sig på scorekortene.
Ifølge direktør Niels
Vester og Maria Kallesø er
ændringen af handicap-
nøglerne på Old Course
baseret på en rating fore-
taget af DGU. Klubben
har haft ikke indflydelse
på de nye nøgletal.

Også spørgsmål vedrøren-
de reservation af spilleti-
der var traditionen tro
oppe at vende. Der findes
en række regler på områ-
det, hvad enten det gæl-
der medlemmer, husejere
eller arrangementer i for-
bindelse med hotelop-
hold, og ifølge Niels
Vester er det kun få gan-
ge om året, at en husejer
ikke kan få tid inden for

14-dages fristen. Preben Aaen supplerede
med at bede medlemmer komme med
eksempler, når der har været problemer. Så
vil bestyrelse og administration tage fat på
dem.

Formanden sluttede med en varm tak til
Hans Degn for hans indsats i bestyrelsen.

Erik Rynkeby bestred hvervet som dirigent
med fast hånd.
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ÅBNINGSTIDER
Mandag ............ kl. 10.00-17.30
Tirsdag ......................... LUKKET
Ons.-fredag ...... kl. 10.00-17.30
Lørdag .............. kl. 9.30-13.00

Østerbrogade 12 C - Løgstør
Tlf. 98 67 15 99

Besøg os! 
- vi er altid parat med 
personlig betjening, 

vejledning og 100% service

Lækkert og smart tøj 
til fritid og fest

Bl.a. fra:
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Golfhus renoveret udvendig i 2004.
Belig. i "klyngen". Udsigt til golfba-
nen og søen. Indret: Entre. Køkken.
Bad. Stue. 1. Sal: Sovevær. Repos.
Vær. Ialt 6 sovepladser.

UDSIGT TIL GOLFBANEN

GOLFSVINGET - GATTEN

98 63 26 66

69 m²Bolig
234 m²Grund 1981Opført

NYHED

RESERVERET

SAG 96407013

895.000/45.000Pris./Udb.
6.079/5.034Brt./Nt. v/Obligation

Alternativt finansieringsforslag:
4.989/4.093Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

4/3Rum/værelser

Golfhus opført i A-profil med 2 terras-
ser. Desuden redskabshus. Beliggen-
de i "Klyngen" i dejlig golfområde og
tæt på centret. Indretning: Entré. Køk-
ken. Bad. Stue med udgang til stor
terrasse. 1. Sal: Repos. Soveværelse.
Værelse.

VELHOLDT GOLFHUS

GOLFSVINGET - GATTEN

98 63 26 66

69 m²Bolig
234 m²Grund 1983Opført

NYHED

SAG 96407058

945.000/50.000Pris/Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.386/4.442Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.515/5.422Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

 edc.dk

Farsø
edc933

GOLFHUSE I HIMMERLAND - GATTEN
ØNSKER DE AT BO TÆT PÅ GOLFBANEN - SÅ KIG HER

Pragtfuld beliggende golfhus med udsigt til banen

Flot renoveret golfhus - tæt på golfbanen

100 % renoveret golfhus - direkte adgang til banen

Meget velbeliggende golfhus

Golfsvinget 103
9640 Farsø

EDC 96406076
Ring 98 63 26 66

Golfsvinget 267
9640 Farsø

EDC 96406057
Ring 98 63 26 66

Golfsvinget 138
9640 Farsø

EDC 96406311
Ring 98 63 26 66

Golfsvinget 233
9640 Farsø

EDC 96407008
Ring 98 63 26 66

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

Rum/Vær. 3/2 Brutto 7.795
Opført 1981 Netto 6.297

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

Rum/Vær. 3/2 Brutto 7.737
Opført 1983 Netto 6.289

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

Rum/Vær. 3/2 Brutto 9.256
Opført 1980 Netto 7.050

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

Rum/Vær. 4/3 Brutto 8.246
Opført 1981 Netto 6.559

-Ønsker De også at få
deres golfhus solgt så
kontakt os på tlf.

98 63 26 66.  Vi kan
b.la. tilbyde dig pro-
fessionelle fotos af dit
golfhus. Gå ind på
www.edc-danebo.dk
og se mere eller kon-
takt os. HUSK vi har
åbent alle ugens 7 dage
og vi ferielukker ikke.

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Søndergade 5
9640 Farsø 98 63 26 66
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Team Himmerland
informerer
Kære klubmedlem og læser

Så har de fleste af os været på rigtig græs og
smagt lidt på foråret.
Golf-vinterhiets dystre tanker er blevet afløst
af forårets optimisme.
Alles sving knirker lidt indtil, det har fået var-
men. Scoren er lidt lavere og godt bliver blan-
det med skidt i en køn pærevælling. Men
sådan er det hvert forår. Smilet sidder dog
alligevel smurt på fra øre til øre, når vi hilser
på hinanden for første gang efter vinterpau-
sen. Sådan er det nemlig også hvert forår. Så
på Teamets vegne bydes alle smilende vel-
kommen ud i det Himmerlandske forår.

Teamet er også godt i gang med forbere-
delserne til den nye sæson. Ovenpå vinterens
indendørs grundtræning er udendørstræ-
ningen startet op. Boldens flugt er lidt ander-
ledes og lidt kortere end den, man fantaserer
sig til, når den rammer nettet i indendørscen-
teret. Men sådan er det også hvert forår.
Udtagelsesmatcherne er planlagt, så vi kan få
fårene skilt fra bukkene, og stille i stærkeste
opstilling til de første kampdage 28.-29. april.

Træningsturen til Sydafrika gik helt fantas-
tisk. De, som havde tid og mulighed for at
deltage, fik en oplevelse for livet på alle fron-
ter. Rejsen derned gik smertefrit. Først til
Hamborg i bus, så med British Airways til
Johannesburg via mellemstop i London. En
pæn lang rejse på lige over 24 timer, og langt
mere end titusinde kilometers transport. Men
alt forløb uden problemer.
På turen skulle vi bo hos Gunhild og Niels
Sundberg, som er bosiddende det meste af
året i et golfressort, der hedder Peacanwood.
Resortet ligger en lille times kørsel fra
Johannesburg. Gunhild og Niels tog imod os i
lufthavnen. Efter at have lejet et par Merce-
des Vito'er, med plads til alle plus opbakning-
en, gik turen ud i Sydafrika med en blanding
af nervøs ængstelse og forventningens glæde
sitrende i kroppen. Forventningens glæde
fordi man havde snakket sammen og samlet
informationer, som byggede et billede i ens

hoved om, at man var på vej ud til noget helt
unikt og enestående. Nervøs ængstelse fordi
man skulle køre i venstre side af vejen efter de
britiske færdselsregler, og så fordi Preben
Aaen og undertegnede sad ved rattet i hver
deres Vito-bus. Et bevis på at det er langt far-
ligere at køre i bil end at flyve. Men alle over-
levede ved fælles hjælp.
Indkvarteringen var i et af deres to huse i
resortet. Et super lækkert hus med god plads
til alle, og med swimmingpool på terrassen
med udsigt lige ud til hul 1. Selve Peacan-
wood resortet er et stort golfanlæg med der-
tilhørende huse omkranset af højt hegn, vag-
ter ved porten og patruljer kørende rundt om
natten. Just in case!! Med hensyn til det golf-
mæssige, så var alt i en standard de fleste af
os ikke havde prøvet før. Peacanwood havde
en super fed driving range med alt hvad der
skal være af faciliteter til sådan en trænings-
tur. Golfbanen var som skåret direkte ud af et
reklameblad. Den stod frodig og funklende
grøn. Velplejet i alle ender og kanter. Greens
var en oplevelse for sig. Perfekte i en sjælden
set grad og tæt på dobbelt så hurtigere end
vi er vant til fra DK. Og alt dette blev krydret
med altid at møde smilende og venlige men-
nesker. Så kan man kun give igen af samme
skuffe og nyde det og slappe af i en rigtig
god atmosfære.
Programmet for turen var primært bygget op
omkring træning og spil på Peacanwood hen-
holdsvis formiddag og eftermiddag, og så
hygge på terrassen krydret med en god mid-
dag, hvor Niels Sundberg spændte kokkehuen
på og lavede grill-barbecue så ikke et øje var
tørt. Kulinarisk fik vi udvidet vores horisont på
turen. Vi blev af Niels præsenteret for T-bone
steaks som var 4 til 5 cm tykke, og som bare
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smeltede på tungen. Vi rundede også lige
Namibiske kæmperejer på grillen, som var så
store, at de mest mindede om hummere fra
de nordiske farvande. Gunhild bød ind med et
arrangement af alt det ved siden af, så nat-
mad kom bare ikke i spil på noget tidspunkt.
Til træningen var der hjælp fra Tove Flindt
Larsen og Danny Sejer Jørgensen. Der blev
trænet på traditionel vis på driving rangen,
men også gået i detaljer med specielt ind-
spilsteknik, krydret med konkurrencer. Og
man skulle være knivskarp under de perfekte
forhold med de hurtige greens kombineret
med forgreens, som sendte bolde retur mod
dig eller bare lagde den død på stedet, hvis
man ikke var helt præcis. Så det var både en
effektiv og særdeles underholdende måde at
træne på. Konkurrencerne gjorde, at ingen
kunne gemme sig. Ens svagheder blev udstil-
let markant, og fantasien skulle ofte i brug på
en hel anden måde end under de danske for-
hold vi kender så godt.
Danny havde til turen medbragt sin Track-
man, så en af de første dage fik alle spillerne
målt den afstand de slog med alle jernene.
Efterfølgende skulle man bruge disse
afstandsmål ude på runderne. Denne viden
viste sig også som et ganske effektivt våben
til diverse køllevalg. Specielt når man spiller
på baner, man ikke rigtig kender som sin
egen bukselomme. Så en opmåling kan
bestemt anbefales. 
Med hensyn til golfbaner spillede vi naturlig-
vis Peacanwood flere gange. Vi fik også lejlig-
hed til at spille Mageliesburg banen, som lå
lige i nærheden, samt tog et par ture på en
times tid op til Sun City og spillede først banen
Lost City og til sidstedagens finalerunde fik vi
mulighed før at nyde Sydafrikas bedste bane,
Gary Player Course. Gary Player Course er den
bane, der benyttes til at spille The Netbank
Million Dollars Challenge - og det forstår vi
godt, efter vi har fået den afprøvet. Alt var
trimmet til mindste detalje. Det var som at
betragte et fatamorgana, da vi stod på klub-
husets terrasse med et view ud over green hul
ni og atten. At tro på at de op til The Million
Dollar Challenge hæver niveauet og svær-
hedsgraden yderligere, virker som helt urime-
lige krav til greenkeeperne og andet persona-
le. Men selv om scores bar præg af, at der blev

spillet en bane som åd en råt, var alle enige
om, at det var fedt at prøve en bane, som er så
tæt på det niveau der spilles professionel golf
på. Vores gennemgående turnering blev i
øvrigt vundet suverænt af Jacob Westergaard.

Lidt kultur og Sydafrika fik vi også tid til
med safarien til Pilanesburg Nationalparken i
Sun City, efter vi om formiddagen havde spil-
let Lost City banen. Med vores Vito'er pakket
til sidste plads, og med diverse kameraer og
andet optageudstyr parat, begav vi os ind til
de vilde dyr.
Vi fik på helt tæt hold oplevet giraffer, næse-
horn, elefanter og meget meget mere. Og vi
fik taget masser af billeder som dokumenta-
tion. Så jeg håber at I, når I har læst dette
blad, lige smutter ind på klubbens hjemmesi-
de og klikker jer frem til billeder og film-
strimlerne, som blev optaget på turen.
Billeder og filmstrimler som beviser, at der er
mere at se af verden end turen til Bornholm
dengang med syvende klasse og busturene til
Otto Duborg.

Socialt var der de fleste aftener mest dømt
hygge og afslapning med barbecue på terras-
sen ved chefkok, Niels Sundberg. Niels under-
holdt og tryllebandt samtidig hele forsam-
lingen med diverse historier fra livet i
Sydafrika, mens hans svingede om sig med de
kilotunge T-bone steaks. Så vi var alle fyldte
til bristepunktet, både med mad, oplevelser
og humør når vi gik til ro med et veltilfreds
smil på læberne, og en krop som gjorde ondt
efter dagens strabadser.

Alt i alt blev turen en ubetinget succes på
alle leder og kanter. Golfevnerne og kamme-
ratskabet blev skærpet under de bedste
betingelser. En stor tak skal lyde fra alle del-
tagerne til Gunhild og Niels for jeres gæstfri-
hed og den energi og det arbejde I lagde i at
gøre turen til noget helt specielt for os. Vi
håber, at det i fremtiden både bliver os mu-
ligt bare at kunne gøre en lille smule gen-
gæld, og at det måske kan lade sig gøre med
et gensyn i Sydafrika.

Ellers er der ikke mere at sige end at ønske
os alle sammen snorlige drives og en rigtig
god golfsæson.

På Teamets vegne
Thomas Nielsen



To af Juniorklubbens dygtige juniorer er på Idrætsefterskole i Oure

Her er som lovet en 
lille hilsen fra efterskolen
Vi er på idrætsefterskole i Oure på Fyn, i
9.klasse. Der er både Håndbold, Fodbold,
Dans, Sejl, Surf, Adventure og Golf, og vi er
på golflinien. Der er ca. 50 spillere på golfli-
nien. Vi bor i et hus, hvor vi er 9 drenge, og
6 af os er golfere. Vi træner golf mandag til
torsdag, nogen gange om formiddagen og
andre gange om eftermiddagen. På de
andre tidspunkter er vi i skole, og det gør, at
vi nogle gange først har fri klokken 17.40,
mens vi andre dage allerede er færdig med
skolen til middag.  Mandag og onsdag er vi
normalt ude at spille bane, og der er vi delt
op i 3 hold. Vi spiller i Nyborg, og det er os
med et HCP på ca. 7 og nedad. De to andre
hold spiller i Svendborg og Fåborg.  Her i
vinters var vi dog kun ude om onsdagen, og
det var i Svendborg. Tirsdag og torsdag træ-
ner vi på efterskolen, hvor der er en over-
dækket driving range, og indspil- og put-
tinggreen. Der er også en kunststofgreen,
som kan bruges hele året. Derudover er der
også fysisk træning. Vi træner i et styrkerum
ellers løber vi eller noget andet. Vi træner
golf i 15-20 timer om ugen, og det er med
både styrketræning og golf. Fra den 23.

februar til den 9. marts, var vi i Tunesien og
spille golf, og vejret var super med knap 25
grader hele ferien. Nu er vi så hjemme igen,
og glæder os til at komme ud og spille igen
her i Danmark

Hilsen
Christian Bæch og Mikkel Busk
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Christian (t.v.) og Mikkel er i Oure.

– du får det lidt bedre
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Gør Det Selv HTH

Vestre Boulevard 9B,  9600 Års

Tlf.: 9862 6980 Fax: 9862 6989

- din Guldbager i AARS   Tlf. 98 62 32 00
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HVORFOR?
vælge

golf ELLER uddannelse...

- når du kan få begge dele!

       
 (og samtidig spille for din egen klub :-)

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

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

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

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

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

eller send en mail på:
fu@esaars.dk



Members Only…
Så blev den fine, nye Jacobsen Bar indviet.
Jeg tror bestemt, at alle efterhånden har
fundet ud af, at dette ikke fik / har / får ind-
flydelse på medlemmernes brug af lokalet.
Til gengæld er der blevet suppleret med et
lokale, der udelukkende er til for jer, kære
medlemmer. Og så er det placeret lige ved
siden af - og med direkte adgang til - klub-
sekretariatet. Det bliver da vist ikke meget
bedre, vel??

Informations-
søgning
I skrivende stund er
Jacob i fuld gang
med at give vores
hjemmeside en lille
ansigtsløftning.
Det kan varmt an-
befales at slå et smut forbi www.himmer-
landgolf.dk - der er mange gode informa-
tioner at hente. Synes I, at der mangler
noget, så send en mail til kontoret - golf-
klub@himmerlandgolf.dk. Er ideen god, vil
vi tage den med, når vi opdaterer siderne.
Et andet informativt sted er - rigtigt gættet
- Info-gangen ved Members. Med blot 5
klubblade på et år, kan vi ikke altid få
videreformidlet relevante og aktuelle infor-
mationer, rettelser eller opråb ad denne vej.
Derfor bruger vi tavlerne og hjemmesiden
som supplement. Hvordan og hvor ville DU
helst have informationer serveret? Hjælp os
at hjælpe jer, så vi kan give og I kan søge
informationerne på rette sted. 

Rettelser…
…til turneringsprogrammet. Himmerland
Pro Championship har holdt flyttedag fra
17. - 19. august til 14. - 16. september. Efter
tryk af programmet er vi ligeledes blevet
informeret om, at turneringsfee'en til
BeoMasters 07 i år udgør kr. 300,00 og ikke
kr. 250,00 som anført bag i programmet.

Golfens Dag 2007 - 
Kender du nogen?
I forbindelse med Golfens Dag 5. maj slår
Himmerland Golf Klub dørene op for alle de
mennesker, som af uransagelige grunde
endnu ikke har stiftet bekendtskab med
golfsporten.
Så kender du nogen, der kunne tænke sig
at få et indblik i golfens forunderlige uni-
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Klubsekretæren har ordet…

Biblioteksbaren, Members Lounge, Jacob-
sen Bar - kært barn har mange navne. Un-
der alle omstændigheder kan lokalet stadig
fungere som samlingssted for såvel Tors-
dagsklubben som Mandagspigerne.

Kig fra Infogangen til det nye Members
Only - og herfra videre til Klubkontoret.
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vers, så husk endelig at fortælle familie,
venner og bekendte om denne unikke
mulighed.
Himmerland er en af 94 golfklubber, som
over hele landet deltager i Golfens Dag, der
er arrangeret af DGU og Foreningen Private
Golfbaner med det formål at åbne folks
øjne for de værdier, som ligger indbygget i
golfspillet og foreningskulturen. 

Golfens Sande Værdier: 
Golf er en sport for livet
Golf belønner målrettet træning
Golf er alsidigt, banen og naturen spiller
udfordrende med
Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed
Golf beskytter natur og miljø og giver gode
naturoplevelser
Golf udøves på lige fod af begge køn og

alle aldre
Golf fremmer medmennes-
keligt samvær
Golf styrker etisk adfærd,
fordi man er sin egen dom-
mer
Golf fordrer god etikette og
hensyntagen til andre
Golf stiller krav til ansvarlig-
hed

…Og Club
Assistenten
tilføjer…

Hold øje med det Interne
TV. Her vil du finde nyttige
oplysninger om centeret
samt tilbud fra restaurant,
proshop m.v. 

Gode golfhilsener
Maria Fjelstrup Kallesø

Jacob Westergaard

www.olelynggaard.dkwww.olelynggaard.dk
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Side 9-Proen

Jeg vil gerne sige tak!
Jeg er, som nogle allerede ved, flyttet til det
sydfynske - nærmere bestemt Svendborg -
hvor jeg er blevet ansat som træner sam-
men med Frederik Johnsson. Jeg vil også
være tilknyttet Skolerne i Oure Sport &
Performance, hvor jeg vil indgå i det eksis-
terende trænerteam på golflinierne.
Jeg har haft 4 dejlige år i Himmerland Golf
& Country Club, ikke mindst fordi stedet
med sin ånd og atmosfære giver energi og
velvære, men også fordi de mennesker der
arbejder her på stedet, er med til at løfte i
fællesskab.
Jeg vil også sige tak til klubbens medlem-

mer. Selv med mange
gæster igennem
sæsonen, så får I det
til at føles som en
golfklub.
Jeg vil savne de vante
rammer og de kendte
ansigter fremover. Jeg håber jeg kan være
heldig nok til, at min nye klub lever op til
den samme standard som I har sat.
Jeg vil sige farvel, med et varmt ønske om
en god sæson for jer alle.

Med venlig hilsen
Rolf Pedersen

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



29

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



Resultatbørsen
Fastelavnsturneringen
søndag den 18. februar 2007 måtte desværre
aflyses på grund af for få tilmeldte.

Rosendahl / Kop & Kande Open
Søndag den 1. april 2007
Turneringsledelse: Alice og Thyge Samuelsen
Turneringshjælpere: Inger Andersen og John
U. Petersen
Sponsor:
Kop & Kande, 
Farsø

A: 1. Simon Michelsen 37 points
2. Ernst Hansen 35 points

3. Flemming Nørregaard 35 points
4. Jacob Westergaard 34 points
5. Christopher Hansen 33 points
6. Phillip Røssel 32 points

B: 1. Ole Madsen 37 points
2. Karin Heilesen 36 points
3. Lis Petersen 36 points
4. Karen Margrethe Thillerup 34 points
5. Per Morten Omdahl 34 points
6. Hans Hyldig 33 points

C: 1. Walther Højbo 33 points
2. Beth Wodstrup 33 points
3. Nicolaj Splidt Jakobsen 33 points

D: 1. Kent Mikkelsen 35 points

Nærmest pinden 6. hul: Ernst Hansen 1,10 m
Nærmest pinden 8. hul: Preben Aaen 3,81 m
Nærmest pinden 11. hul: Lars Høyem 2,02 m
Nærmest pinden 13. hul: Jesper Lange 2,81 m
Nærmest pinden 15. hul: Steen Rabøl 2,56 m
Nærmest pinden 17. hul: Thomas Nielsen 2,04 m

Påsketurnering
Søndag den 8. april 2007
Turneringsledelse:Mona 
og Erik Rynkeby Knudsen
Sponsor: Proshoppen 
og Restaurant Green

1. Grethe og Erling Frandsen 37 points
2. Anne Marie og Thorkil Skals 37 points
3. Nicolaj Splidt Jakobsen og 

Steve Hansen 36 points
4. Judy og Walther Højbo 36 points
5. Laila og John Andersen 35 points
6. Peter Lorenzen og Torben Bech 34 points
7. Thyge Samuelsen og 

Arne Michelsen 34 points
8. Kate og Preben Borregaard 34 points
9. Heine Holm Pedersen og 

Johnny Borup 33 points
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Solen skinnede og fuglene kvidrede, da klub-
ben slå dørene op for Rosendahl/Kop & Kan-
de Open. Her ses de dygtige - bagerst fra ven-
stre Ernst Hansen, Flemming Nørregaard,
Christopher Hansen, Hans Hyldig, Lars Høy-
em, Steen Rabøl, Simon Michelsen, Walther
Højbo, Thomas Nielsen og Kent Mikkelsen.
På de forreste rækker ses: Karen Thillerup,
Nikolaj Splidt Jakobsen, Beth Wodstrup, Ole
Madsen, Karin Heilesen, Jacob Westergaard
og Lis Petersen. Yderst til højre står vor glade
giver - sponsor Jørgen Højrup ”Kræmmer”
Jensen, Kop & Kande i Farsø.
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Nærmest pinden 6. hul: Bent Frisk 1,96m
Nærmest pinden 8. hul: Peter Lorenzen 1,90 m
Nærmest pinden 11. hul: Lone Nielsen 2,63 m
Nærmest pinden 13. hul: Vibeke Lorenzen 1,24 m
Nærmest pinden 15. hul: Torben Haglund 4,10 m
Nærmest pinden 17. hul: Per Jensen 1,72 m 

Sne og slud måtte trodses, da Påsketurnerin-
gen blev afviklet. Her ses de allermest ihær-
dige, der blev præmierede: Erling Frandsen,
Arne Michelsen, Grethe Frandsen, Anne
Marie Skals, Thorkil Skals, Lone Nielsen,
Steve Hansen, Nikolaj Splidt Jakobsen,

Jørgen Sørensen, Hornum, 9600 Aars

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012

MALERMESTER

WWALALTHER BACHTHER BACH
Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars

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

Torben Bech, Bent Frisk, Walther Højbo, Judy
Højbo, Johnny Borup, Kate Borregaard,
Preben Borregaard, Laila Andersen og John
Andersen. Tillykke - Det var godt kæmpet!
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Kære husejer i Golfsvinget!
Tænker du på at renovere eller udbygge dit golfhus?

SÅ PRØV FØRST AT SE ET AF DE 
20 NYBYGGEDE HUSE 

PÅ GOLFVÆNGET

Ved Old Course - hvor udsigten inde fra huset 
er overraskende flot - og husene har god plads og en 

gennemtænkt indretning og alt er nyt og lækkert.
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Gatten Stationsvej 10, 9640 Farsø
E-mail: Golfhuse@mail.dk

INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSEVI TILBYDER:
- hurtigt salg
- højeste pris
- laveste salær
- no cure - no pay
www.golfhuse.dk

Stueplan Plan hems

Stueplan: 70 m²

Plan hems: 33 m²

Boligareal: 103 m²

Grundareal: 312 m²

Se på mulighederne først!

Kom og bliv forbavset! 
Kom og bliv forelsket!

Dit golfhus? - det sælger vi!
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Fra Klubberne i Klubben…

Søndagsklubben
Resultaterne af afslutningen på vinterens
Søndagsgolf den 24. marts 2007:
Der blev i alt spillet 14 søndage.

Vinderne af dagens match:

Pindpræmie på hul 6: Merete Have
Pindpræmie på hul 17: Merete Have

A-rækken
1. Simon Michelsen 38 point
2. Ernst Hansen 33 point
3. Søren Have 33 point

B-rækken
1. Hans Hyldig 39 point
2. Preben Havemose 32 point
3. Laila Andersen 30 point

Gennemgående:

A-rækken
1. Per Jensen 142 point
2. John Andersen 142 point
3. Erik Rynkeby 141 point

B-rækken
1. Thorkil Skals 156 point
2. Hans Hyldig 146 point
3. Bent Pedersen 146 point

Ja, vi er

altså startet og første gang var det næsten sommer, men anden

gang, var det derimod næsten vinter. Men da lavede Anne

Marie en birdie på hul 18. Så vi er godt i gang og glæder os

til at se jer alle.

Rigtig mange forårshilsener 

Ellen -  Anne Marie - Jytte – Rita

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22
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i mange år!    
der 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,-

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,-



Fra Grundejerforeningen…

Dagen for Grundejerforeningen ”Hole in
One”s generalforsamling oprandt den 7.
april 2007. En dag bestyrelsen er meget
spændt på.

Er der sne, blæst, vindstille, regn, solskin og
i hvilken kombination eller hvad?
Er der problemer i området? Er der nogen
der vil støtte dagen?

Dagen oprandt, vejret var koldt, der var
nogen sol, ingen regn, men megen blæst, så
alle vendte tilbage, vejrbidte og sultne efter
dagens match til en god frokost serveret i
restauranten og sponsoreret af Lars Drejer,
Garant Tæpper, Løgstør. En frokost, der var
rigtig god, enkel og velsmagende.

Som noget nyt blev der på initiativ af Kris

afviklet en sideløbende konkurrence i
skrald-opsamling på Old Course. Udover at
banen blev renset for småaffald, så havde
indsatsen også den pædagogiske sidege-
vinst - at få alle os, der kan være så uheldi-
ge at tabe et skod m.v., til lige at tænke os
om, og tage det med til næste affaldsspand.
Er du i tvivl så tag skidtet med.

Samtidig havde Herning Varmforzinkning
udstyret os alle med påskeliljer til udplant-
ning langs banen, når vi kom udenfor fair-
way. Det kom til at se vældig flot ud. Det
bliver spændende at se hvor mange, der
kommer op til næste år.

Generalforsamlingen forløb i god ro og
orden. Inge Lise Søndergaard blev genvalgt
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Grundejerforeningens bestyrelse – Hole In
One’s nye formand Torben Bech, den afgåe-
de formand Peter Elgaard, sekretær Inge
Lise Søndergaard og kasserer Ole Carsten
Nielsen.

De samlede mest affald. Fra venstre  Birthe
Nyborg, Dan Jensen, Torben Haglund, Inge
Lise Søndergaard, Kirsten og Wisti Kjær.

Vinderne af A-rækken – her flankeret af
sponsor Lars Drejer fra Garant – Leif Ny-
mann og Lone Nielsen.

B-rækkens vinderpar blev Oluf og Aase
Salskov.
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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)



til bestyrelsen. Formand Peter Elgaard
ønskede at blive udskiftet. Som ny formand
valgtes Torben Bech hus nr. 61. Til Peter skal
der lyde en tak for indsatsen og samarbej-
det, og til Torben et velkommen i besty-
relsen.

Under generalforsamlingens punkt ”even-
tuelt” orienterede Niels Vester om nogle
initiativer til forbedringer af Old Course i
indeværende år. Initiativerne blev vel frem-
lagt, og modtaget meget positivt af gene-
ralforsamlingen.

Aftenens fest var arrangeret af Centret i
Bowlingcentret. Med det gode fremmøde
er det stedet, der kan huse os alle. Vi blev
betjent af et veloplagt personale med god
mad, god vin og en musik, der hurtigt fik sig
tunet ind på selskabets alderssammensæt-
ning. En god, festlig afslutning på en dejlig
dag.

Referatet fra generalforsamlingen kan
læses på grundejerforeningens hjemmeside
www.hgcc-grundejer.dk.

Grundejerforeningens Bestyrelse
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Deltagerne i Grundejerturneringen plante-
de påskeliljer undervejs. Her har Inge Lise
Søndergaard og Dan Jensen gang i plante-
skovlene.

Nærmest Pinden-præmier var der også
mange af. Inge Lise Søndergaard overræk-
ker her præmie til Nina Durafour for præ-
stationen på 11. hul.
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ART COOL  |  Energy  |  Inverter

Pris 17.995
eksklusiv installation

”Smukt” indeklima

www.oegaard.dk • Telefon 98 63 19 11



MODESHOW
Proshoppen afholder Modeshow

ONSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.00

i Proshoppens lokaler

Tag veninderne under armen
og kom til en hyggelig aften med lækkert tøj!

Vi byder også på en forfriskning under showet.

Tilmelding på 96 49 61 09 senest mandag den 30/4
På gensyn!

PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09




