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Læs også.....
Bookingregler, nye ansigter og 
rigtig god gang i Velværeklinik-
ken – læs Receptionens runde på 
side 16.

Kurven er knækket, lyder meldin-
gen fra formanden. Læs referatet 
af golfklubbens generalforsamling 
på side 26.

Kaptajnerne opfordrer til mental 
træning forud for JubilæumsSla-
get, og efterlyser i øvrigt flere 
sponsorer. Læs indlægget side 56.

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 2 • April  2008

Here come the men in black... Staben i Starters House er klar! Børge Fuglsang, Erik Rynkeby, 
Poul J. Andersen – ny mand i huset – og Jørn Overgaard ser frem til at servicere gæster og 
medlemmer på banerne i 2008. Læs mere om Starters House side 20.
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Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen
Formand og ansvarshavende redaktør:
Preben Aaen
98 62 28 04 / paars@ofir.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tryk:
Grafisk Hus Løgstør A/S

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste klubblad, 
som udkommer medio juni, er fredag den 30. 
maj.

Grundejerforeningen
Bestyrelsen
Formand:

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

Kasserer:

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

Sekretær:

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

HG & CC A/S
Bestyrelsen
Formand:

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

Administrerende direktør:

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

Himmerland 
Golf & Resort Hotel
Hotelchef:

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

Receptions- og bookingchef:

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

Øvrige nyttige numre
Prokontor .......................................... 96 49 61 17
Proshop .............................................. 96 49 61 09
Reception .......................................... 96 49 61 00
Restaurant Green .............................. 96 49 61 14
Starters House ................................... 96 49 61 08
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SØNDAG DEN 27. APRIL Team Himmerland Am/Am
ONSDAG DEN 7. MAJ Sponsor/Partner Dag
SØNDAG DEN 11. MAJ Pinsemorgenturnering
LØRDAG DEN 17. MAJ Danmarksturnering – 1. spillerunde
 Kom og bak op om vore elitespillere!

SØNDAG DEN 18. MAJ Danmarksturnering – 2. spillerunde
 Kom og bak op om vore elitespillere!

SØNDAG DEN 18. MAJ Kvalifikation til Regionsmesterskabet
FREDAG DEN 30. MAJ Deadline for næste klubblad
SØNDAG DEN 1. JUNI Beo Masters 08
 Se omtale andetsteds i bladet!

SØNDAG DEN 22. JUNI Eva Trio/Kop & Kande Cup

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

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

BRÆNDE SÆLGES
– frit leveret overalt i Vesthimmerlands Kommune

Tlf. 40203226 – 23603226 – 23 30 16 06

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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Med en tidlig påske var det med en vis be-
kymring sæsonen 2008 gik i gang, da det 
danske vejr jo har det med at spille ind. Det 
så da også ildevarslende ud, men til alt held 
blev vi ikke ramt af det ventede uvejr op til 
årets første turneringer – blot nogle små ir-
riterende snebyger, der dog ikke fik lov til at 
slå vores sæsonstart i stykker.

Måske et tegn på, at vi går en glædelig sæ-
son i møde, hvor de udfordringer vi har stil-
let os selv i udsigt ikke er helt ved siden af, 
men forhåbentligt giver hele vores dejlige 
område et veltiltrængt løft. Det er nu vores 
intentioner om bedre tider skal komme til 
udtryk og til gavn og glæde for alle, der har 
sin gang i Himmerland.

Efter mine første 4 måneder på posten - i en 
yderst stille periode - har jeg selvfølgelig set 
frem til denne tid med aktivitet, og med ud-
sigten til at få afprøvet de ting, vi har arbej-
det med internt de sidste måneder, og som 
nu skal søsættes. Det har heller ikke skortet 
på udfordringer – hvilket jo i bund og grund 
også er det, der er det spændende ved den-
ne branche – og nogle mere uventede end 
andre. Men vi føler os beredte til at klare de 
værste scenarier!!

Den næste periode går med vores store pro-
jekt, som vi har set frem til med stor opportu-
nisme og håber bliver et stort aktiv – nemlig 
vores arkade, der skal lukkes, så det bliver en 

integreret del af vores bygninger. Det giver 
os mange muligheder for arrangementer i ti-
den fremover, og er forhåbentlig med til at 
skabe et fantastisk miljø. I den forbindelse 
anmoder vi alle om at være lidt betænksom-
me omkring placering af bags i arkaden, da 
der i forvejen vil være trængt på grund af 
ombygningen. Vi vil på bedste vis forsøge at 
lave områder med bagplaceringer, så det sta-
digt er muligt at komme igennem arkaden – 
ligesom skiltning og information herom vil 
blive sat op i arkaden.

Foråret og sommeren står for døren, urene 
stilles frem og dagene bliver længere med 
tid og lejlighed for store oplevelser!!! For 
gode oplevelser har det jo med at stoppe ti-
den, og give anledning til velbehag på ube-
grænset tid, og aktieselskabet arbejder på 
højtryk for at rammerne er i højeste gear 
hele vejen rundt. Og hvad angår banearea-
lerne, ja så håber jeg I kan se, at det kun går 
én vej!! Nemlig mod højere luftlag med Dan-
marks skarpeste ”plæneklipper” ved roret 
og vores vidunderlige syngende – og ikke 
mindst underholdende -  institution i Him-
merland, Bobby the Pro, til at skabe de bed-
ste rammer for alle med hang til golfens 
verden. Derudover vil vores veloplagte per-
sonale være kampklar til at vise alle de nye 
tiltag der kommer løbende hen over somme-
ren, for vores samlede mission er at Himmer-

Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af administrerende direktør Claus Birk Larsen

Godt i gang – 
halvt fuldendt!!!

Fortsættes side 6
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00

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

Ring for et godt tilbud!
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land skal tilbage på landkortet som Danmarks 
”hyggeligste og bedste golfressort” i en tid 
med stor konkurrence. 

Husk at tjekke vores hjemmeside! Der kom-
mer til at ske en spændende udvikling i den 
nærmeste fremtid – og ikke mindst: Meld jer 
til vores nye elektroniske nyhedsbrev, der vil 

indeholde gode og attraktive tilbud af en-
hver art.

Nu håber jeg blot, at alle får en god sæson 
med mange dejlige oplevelser – hvilket vi vil 
gøre vores yderste for at medvirke til.

Husk på – sammen skaber vi en positiv udvik-
ling af Himmerland!

Fortsat fra side 4
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Elegante, sporty og moderigtige modeller
i friske farver til hverdag, fritid og fest

Vi er altid parat med
personlig betjening og 100% service

Velkommen!
Vi fører bl.a.:

HUSK: Vi har lukket hver tirsdag

Østerbrogade 12C . Løgstør
Tlf. 98 67 15 99

Else Thing
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• Husinstallationer

• IHC installationer

• Køleservice

• Alarminstallation

• Vagtordning
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Westergaards waggleWestergaards waggle
af webdesigner og golfmanager Jacob Westergaard

Igen i år har vinteren været mild ved os. Vi 
har nærmest ikke set skyggen af sne eller 
frost. Invitationen til Bobbys Åbnings Pro/
Am blev derfor sendt ud med en forventning 
om, at turneringen som altid ville blive en 
kæmpe succes.

Planlægningen gik strygende. Tilmeldinger-
ne strømmede ind, og alle var klar til at sky-
de sæsonen i gang med et brag! MEN som et 
snefnug fra en klar himmel brød helvede løs 
i Himmerland!!! Kun en uge før turneringen 
skulle spilles begyndte det at sne. Afviklin-
gen af Årets første Pro/Am var nu i fare.

Der gik mange timer med at diskutere og 
vurdere om Pro/Am’en kunne spilles under 
forholdene. Vi havde is i maven og beslutte-
de at turneringen selvfølgelig skulle spilles! 
Traditionen skulle ikke brydes på grund af 
lidt sne. Johnny var fortrøstningsfuld og 
mente, at han sagtens kunne gøre banen 
klar til spil.

Vi må jo sige, at han holdt sit ord. Med hans 
fantastisk grønne fingre havde han igen 
skabt mirakler. Banen var rigtig flot forhol-

dene taget i betragtning. Godt gået Johnny! 
Et bevis på at alt kan lade sig gøre, hvis bare 
man vil det nok.

Stemningen var helt i top, og jeg kunne for-
nemme, at alle havde en rigtig hyggelig dag 
både på banen og til festen om aftenen. Jeg 
er derfor glad for, at vi tog beslutningen og 
afviklede turneringen. 

Jeg vil gerne sige tak til køkkenet som leve-
rede noget helt fantastisk mad. Der blev 
sagt, at man kunne mærke, at der var kom-
met nye kræfter til. Helt sikkert den bedste 
middag ved en Pro/Am i min tid! Kanon styk-
ke arbejde! Vi glæder os alle til at smage 
mere i løbet af sæsonen.

Vinderen af den individuelle amatørkonkur-
rence blev vores helt egen teamspiller Jonas 
Tersgov Rasmussen med 36 points. Holdkon-
kurrencen blev vundet af et hold, der mange 
gange har været tæt på, men som først i år 
kom helt til tops, nemlig Skydepavillonen 
(Morten Nørgaard, Johnny Borup, Henrik 
Dalgaard og pro Allan Høgh), som præste-
rede det vanvittige resultat: 117 points. Som 

Bobbys Åbnings Pro Am
– trods sne og slud!!!

v/ Mogens Vedel Hansen A/S
Himmerlandsvej 24 · Vegger · 9240 Nibe · Tlf. 98 66 64 00
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altid var profeltet stærkt, og mange kendte 
navne stillede op og støttede arrangemen-
tet. Men alligevel var det en gammel ken-
ding som løb med titlen som vinder af Bobbys 
Åbnings Pro/Am 2008. Vinderen blev Him-
merlands gode ven Søren Rolner (Mollerup 
Golfklub) som gik banen 2 under par - 38 
points. Se vinder- og stemningsbilleder på 
www.himmerlandgolf.dk.

Jeg vil gerne takke alle de sponsorer, som var 
med til at præge det flotte præmiebord, der 
nok aldrig er set flottere før!

Til sidst vil jeg takke alle deltagere og sige, at 
vi ses til Bobbys Afslutnings Pro/Am den 17. 
oktober. 

Rigtig god sæson!

Hovedsponsor:

Hole In One sponsor:

Sponsorpartnere:

GOLF B RSEN

GOLF B RSEN
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I Himmerland værner vi om traditionerne – således også 

i 2008, hvor vi for 15. år i træk kan præsentere inter-

national kvindegolfs kendte pro, Christine Langford 

som leder, chefpro og inspirator for  

nogle herlige golfdage, som til fulde  

lever op til mottoet ”Ladies Only”! 

Snyd ikke dig selv for denne  

oplevelse, som du kun kan få i  

Himmerland. Chris assisteres i år  

bla. af Denise Hastings.

Priser
Per person i dobbeltværelse ......................DKK 5.895,- 

Per person i enkeltværelse.........................DKK 6.895,- 

Per person ved 4 pers i golfhus .................DKK 5.245,- 

Per person ved 2 pers i golfhus .................DKK 6.140,- 

Per person uden overnatning ....................DKK 4.295,- 

Himmerland Golf & Country Club
Centervej 1 • Gatten • DK-9640 Farsø

Tlf. +45 96 496 100 • Fax. +45 98 661 456 • hgcc@himmerlandgolf.dk • www.himmerlandgolf.dk

Ladies Golf Academy 2008
4 dage med intensiv undervisning og turneringer for den

dygtige og etablerede spiller med handicap 0-24. Om aftenen 

er der hyggeligt samvær med pro’erne, hvor vi selvfølgelig 

også sætter fokus på golfens magiske verden – course man-

agement, sportspsykologi og andre golfrelaterede emner.

Ladies Golf - Golfskoler kun for kvinder

Priser
Per person i dobbeltværelse ......................DKK 5.955,- 

Per person i enkeltværelse  ........................DKK 6.755,- 

Per person ved 4 pers i golfhus .................DKK 5.255,- 

Per person ved 2 pers i golfhus .................DKK 5.850,- 

Per person uden overnatning ....................DKK 4.645,-

Ladies Golf Week 2008
4 fantastiske dage for alle kvindelige golfspillere med et reg-

istreret handicap fra 0-40. Ugen byder på masser af golf – på 

bane, driving range og shortgame area og med undervisning 

tilpasset den enkeltes niveau og handicap. Om aftenen er der 

mange spændende aktiviteter; modeshow og underholdning af 

pro’erne.

Inkl. i prisen: Undervisning på højt plan, turnerings-
fee og green fee samt middag mandag, tirsdag, onsdag 
og festmiddag torsdag. Morgenbuffet tirsdag, onsdag, 
torsdag og fredag. Frokost tirsdag, onsdag og torsdag.

Inkl. i prisen: Undervisning, turnerings-fee og green 
fee samt middag mandag, tirsdag, onsdag og festmid-
dag torsdag. Morgenbuffet tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag. Frokost tirsdag, onsdag og torsdag.
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Ladies Golf Week 2008
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bane, driving range og shortgame area og med undervisning 
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fee samt middag mandag, tirsdag, onsdag og festmid-
dag torsdag. Morgenbuffet tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag. Frokost tirsdag, onsdag og torsdag.

Medlemmer
10% rabat

Se program  på hjemmesiden
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PROGRAM

Ladies Golf Academy 2008

Mandag d. 2. juni
12.00 ................. Ankomst og check in.

13.00 .................  Velkomst i Restaurant Green, 
hvor der serveres en let anret-
ning.

14.00 .................  Samlet Clinic v/Chris Langford & 
Denise Hastings

19.00 ................. Middag

20.30 .................  Golfpsykologi/Course manage-
ment dialog

Tirsdag d. 3. juni
07.00 ................. Morgenbuffet 

08.30-11:30 ....... Golflektion

08.30 ................ 1. tee, 9 huller på Old Course

12.00 ................. Frokost 

13.00-16:00 ....... Golflektion

13.00 ................. 1. tee, 9 huller på Old Course

19.00 ................. Middag

21.00 ................. Proshoppens modeshow

Onsdag d. 4. juni
07.00 ................. Morgenbuffet

08.30-11:30 ....... Golflektion

08.30 ................ 1. tee, 9 huller på New Course

12.00 ................. Frokost

13.00 ................. Golflektion

13.00 ................. 1. tee, 9 huller på New Course

19.30 ................. Middag

21.00 .................  Underholdning ved pro’erne 
Team pro lodtrækning

Torsdag d. 5. juni
07.00 ................. Morgenbuffet

08.30-9:30 ........ Team træning m. prokaptajn

10:00 .................  Texas Scramble m. team  
prokaptajn 

19.30 .................  Festmiddag, præmieoverræk-
kelse og underholdning

Fredag d. 6. juni
07-10.00 ............ Morgenbuffet

11.00 ................. Check out og afrejse

Der er naturligvis mulighed for at slutte ugen af 
med en privat runde golf. Husk at bestille en tee 
off tid!

Med forbehold for ændringer.

Ladies Golf Week 2008

Mandag d. 9. juni
12.00 ................. Ankomst og check in.

13.00 .................  Velkomst i Restaurant Green, 
hvor der serveres en let anret-
ning.

14.00 .................  Clinic m. mulighed for at slå 
bolde

19.00 ................. Middag

20.30 .................  Præsentation af proerne, og 
spørgsmål hertil 

Tirsdag d. 10. juni
07.00 ................. Morgenbuffet 

08.30 ................ Golflektion

08.30 ................ 1. tee, 9 huller på Old Course

12.00 ................. Frokost 

13.00 ................. Golflektion

13.00 ................. 1. tee, 9 huller på Old Course

19.00 ................. Middag

21.00 ................. Proshoppens modeshow

Onsdag d. 11. juni
07.00 ................. Morgenbuffet

08.30-11:30 ....... Golflektion

08.30 ................ 1. tee, 9 huller på Old Course

12.00 ................. Frokost

13.00 ................. Golflektion

13.00 ................. 1. tee, 9 huller på Old Course

19.30 ................. Middag

21.00 ................. Underholdning ved pro’erne 

Torsdag d. 12. juni
07.00 ................. Morgenbuffet

08.30-11:30 ....... Golflektion

12:00 ................. Gunstart på Old Course 

19.30 .................  Festmiddag, præmieover- 
rækkelse og underholdning

Fredag d. 13. juni
07-10.00 ............ Morgenbuffet

11.00 ................. Check out og afrejse

Der er naturligvis mulighed for at slutte ugen af 
med en privat runde golf. Husk at bestille en tee 
off tid!

Med forbehold for ændringer.
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Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af headgreenkeeper Johnny Kristensen

I dette øjeblik venter vi spændt på fredag 
den 28. marts, dagen hvor vores store ”Bob-
bys” pro/am skydes i gang. Med fyldt delta-
gerliste og alle i Himmeland Golf & Country 
Club oppe på mærkerne, er det med som-
merfugle i maven og håbet om, at Kong Vin-
ter forbliver rolig. Efter en noget problemfyldt 
påske, vil vi jo gerne i gang med sæsonen.

Påsken var et kapitel for sig. Åbnede og luk-
kede greens i én forvirring. Stor turnering 
fredag, Old Course lukket til gunstart - gæ-
ster på hotellet, som også skulle spille golf. 
Fredag var begge baner åbne uden de store 
problemer, som vejrguderne ellers havde 
forudset. Heldigvis lod uvejret vente - men 
det kom! Fredag aften besluttede vi at lukke 
New Course, så weekenden gik med spil på 
Old Course med sommergreens i sne... Påske-
turneringen søndag med det imponerende 
store fremmøde, trods det ikke alt for venli-
ge vejr - det kan man da kalde Himmerland-
ånd i ordets bedste betydning, så stor respekt 
til dem, der gennemførte!

Tilbage til nutiden - ”Bobbys” pro/am. De 
sidste par dage, har vi prøvet at gøre nogle 
tiltag for, at fjerne sneen. Men der har ikke 
været meget forståelse fra oven. Vi kæmper 
videre! Der skal mere end lidt modvilje fra 
oven og en mængde sne til at stoppe os. Hvis 
alt går vel, så får vi en kanon pro/am. Mand-
skabet står klar i døgndrift, så spillerne kan 
få de bedst mulige betingelser at spille un-
der. Banerne er trimmet og klar.
 

For at springe lidt i 
tiden, så er det ikke 
uden problemer, vi er kommet i gang. I for-
rige blad fortalte jeg lidt om, hvad vi lavede. 
Nævnte lidt om mandskabssituationen. Den 
har så ændret sig drastisk siden hen. Mistede 
desværre 3 mand lige inden sæsonstart den 
1. marts. Årsagerne var forskellige, men 3 
mand, som tilsammen udgjorde ca. 50 års 
greenkeepererfaring giver en udfordring 
mere, for hvor finder jeg 3 mand inden 14 
dage med mest mulig erfaring… ?! Det posi-
tive er, at jeg nu kan begynde at forme min 
egen stab. Jeg nævnte mandskabsmanglen 
på et af vores stabsmøder og Helle Brødslev 
var kvinde for den sag!!! Hun tog på job-
messe i Aars og vupti, så væltede vi i ansøg-
ninger…Respekt!

Lidt baneinfo. Klippede greens første gang 
22. februar og ligeledes er fairways og tee-
steder nu også klippet. Bunkerkanterne er 
skåret, men vi mangler endnu at fylde nyt 
sand i. Der er gødsket greens, tee-steder og 
bunkerkanter. Vi er begyndt, at lave nogle af 
alle de opgravninger som banen bærer præg 
af, og arbejdet er ikke blevet nemmere med 
det hvide forårs vejr. Planen er, at vi - på de 
mest udsatte steder – lægger græstørv og el-
lers bliver det sået. Vi mangler dog at få de 
store arealer fræset igennem og jævnet ud, 
men dette sker forhåbentlig inden for kort 
tid. Ellers ser det fornuftigt ud og vi venter 
spændt på at komme i gang med nye tiltag 

Så er vi i gang – eller er vi..?

Fortsættes side 14
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i mange år!i mange år!i mange år!i mange år!i mange år!
der holderder holderder holderder holderder holder

Træbeskyttelse

PINOTEX SUPERDEC
Superdækkende træbeskyttelse med utrolig 
lang holdbarhed. Mulighed for totalt farve-
skift - også fra mørke til helt lyse farver. Giver 
samtidig optimal beskyttelse mod vind og 
vejr, samt angreb af skimmelsvamp. Hindrer 
afskalninger. 5 ltr.

www.xl-byg.dk

629,-

PINOTEX SUPERDEC PLUS
Heldækkende træbeskyttelse med op til 12 
års holdbarhed. Udviklet specielt til det bar-
ske nordiske klima, med en helt unik paten-
teret teknologi. Giver optimal beskyttelse 
mod vind og vejr samt angreb af skimmels-
vamp. Perfekt at anvende til farveskift. Fås i 
mange farver. 5 ltr.

839,-

PINOTEX CLASSIC - 
HELDÆKKENDE
En heldækkende udendørs træbeskyttelse, 
som er velegnet til facader, beklædninger, 
vinduer, døre, plankeværk og lign. Pinotex 
Classic giver dit træværk god beskyttelse 
mod vejrlig og angreb af skimmelsvampe og 
blå-splint. 5 ltr.

629,-

PINOTEX TRÆTERRASSER
En transparent oliebaseret træbeskyttelse. 
Indeholder et anti skrid middel (let nubret) 
som gør færden på vandrette fl ader mere 
sikker, specielt hvis overfl aden er fugtig. Be-
skytter også mod vind og vejr samt angreb af 
skimmelsvampe. Fås i natur, sort, pine, teak 
og imp. grøn. 5 ltr.

629,-

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 ·   9640 FARSØ   ·   TLF. 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 12.00
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på vores super skønne anlæg.
 Jeg vil gerne give en stor ros til sti-folket 
med Johannes i spidsen, for de har virkelig 
gjort en stor indsats på vores mange stier, og 
den fortsatte hjælp vil være meget velkom-
men resten af året…

Men kan man læse lidt mere om vores nye 
tiltag i forrige klubblad, og planerne er man-
ge. I den sammenhæng kan jeg ikke rose 
mandskabet nok! De har taget godt fat fra 
starten, og jeg forventer en endnu bedre sæ-
son end 07. Vi skal højne standarden på alt 
det, vi laver. Vi skal have nogle baner, som 
bare er i top og jeg er ikke i tvivl om, at vi 
nok skal nå endnu længere end sidste år.
 

Jeg fornemmer en summen og begejstring i 
Himmerland i år. Alle er klar og venter på at 
vise hvad de/vi duer til. Nye ansigter er kom-
met til – spændende at få dem integreret i 
Himmerland Golf & Country Club. Den posi-
tive ånd og forventningen om noget stort, 
skyldes selvfølgelig også tiltrædelsen af vo-
res nye direktør Claus, for der er sat nogle 
tiltag i gang, som gør det særligt at være en 
del af Himmerland GCC og dét at være med 
i den spændende udvikling.

Nu ser vi ikke begrænsninger - men udfor-
dringer…

Vi sælger golfhuse og andele i Himmerland!

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

Erfaring: 25 år på stedet 
med salg af golfhuse

Fortsat fra side 12
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www.MUCHBETTER-GOLF.dk

Vi forhandler golfbiler af mærkerne Fairplay 

og Yamaha, samt tilbehør og reservedele. 

Du kan købe golfbilerne på vores hjemmeside: 

www.muchbetter-golf.dk eller kontakte 

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

Vi kører gerne ud og viser dem frem!

MUCHBETTER-GOLF.DK
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Receptionens rundeReceptionens runde
af hotelchef Birgitte Kronborg

Som vi stod der med store forventninger til 
et brag af en sæsonstart med tidlig påske, 
mildt forårsvejr siden januar, god belægning 
på hotellet og mange tilmeldinger til turne-
ringerne - ja så fik vi i næsten bogstaveligste 
forstand en spand koldt vand/slush ice lige i 
hovedet!!

Hvad bilder vejrguderne sig egentlig ind? 

Heldigvis blev vejret fredag til grundejertur-
neringen ikke så slemt, som meteorologerne 
havde spået, og til påsketurneringen søndag 
var folk optimistiske på trods af de forringe-
de baneforhold.

For os betød vejrsituationen imidlertid, at vi 
dermed fik god mulighed for at vise vort 
værd i de andre afdelinger i huset. Restau-
ranten brillerede og viste linjen for 2008, 
hvilket vi har fået utrolig meget positivt 
feedback for, og velværeklinikken var på nul 
komma fem fuldt booket både fredag, lør-
dag og søndag.

Velværeklinikken
Vi har fået helt ny stab i velværeklinikken og 
vi har haft en fantastisk marts måned.
 
Anicetta M. Mortensen er lægeeksamineret 
massør og kranio-sakral terapeut. Udover 
vores massagemenu med velværemassager, 
ansigts- og fod massage, hovedbundsmassa-

ge osv. kan Anicetta tilbyde sin egen be-
handling, som er en kombination af fysiurgisk 
massage og kranio-sakral. Hun kalder den 
”Aldrig mere ondt i ryggen”. Indtil videre 
har Anicetta haft stor succes med denne. 
Både husejere, beboere i Gatten og omegn 
samt personalet har været på briksen og fået 
”kærlig” behandling af den gæve polak, 
som har boet i Danmark i 18 år.

Kom og besøg velværeklinikken! Vi er nu 
åbne på fuldt blus – og vi ser frem til at give 
jer velværeoplevelser ud over det sædvanli-
ge. 

Jeg vil godt klage over 
det danske forårsvejr!

Anicetta tager folk under ”kærlig” 
behandling i velværeklinikken.
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Vi har vedlagt den nye velværebrochure for 
2008. Der vil løbende blive lavet specielle til-
bud og behandlinger, så husk at checke vo-
res hjemmeside fra tid til anden.

Receptionen
Vi byder, traditionen tro, også i år velkom-
men til nye ansigter i receptionen.

Anette Diana Fabricius fra Farsø, Jeanette 
Sigvardsen fra Haubro, Pia Granfeld fra Farsø 
og Rikke Blaaberg fra Løgstør er alle klar til 
at servicere og hjælpe alle vores gæster.

Af  ”gamle” kendinge finder I selvfølgelig 
stadig Anja og Vibeke bag skranken.

Receptionen vil i år vende tilbage til at have 
åbent 24 timer i døgnet. Dog vil det være en 
rengørings-/nattevagt der huserer mellem 
23:00 – 7:00.

Receptionen glæder sig til en spændende 
sæson hvor mange nye tiltag og produkter 
sættes i søen. Og vi er klar!!

Bookingregler for 
starttider 2008
For lige at sikre os at der ikke hersker nogen 
tvivl om de stadigt eksisterende regler for 
booking af starttider, kommer hermed en 
kort beskrivelse

Husejere 14 dage før
Medlemmer 7 dage før
Greenfee gæster 5 dage før

Hvis husejere låner deres hus ud, har gæster 
stadigvæk kun samme rettigheder som 
greenfee gæster. Hvis der skal bookes 14 
dage før, er det husejeren der selv skal boo-
ke, og han/hun skal selv spille med. 

RCI-gæster har samme rettigheder som oven-
stående, altså 5 dage før.

Bonuskort
Lige et par remindere med hensyn til bonus-
kortene.

Bonuspoint og rabatter optjenes kun ved 
kreditkøb på kortet. På allerede rabatterede 
ydelser og varer, ydes der ikke bonuspoint 
og rabat jf. brevet udsendt i uge 9.

Husk altid at have bonuskortet med, da det 
kun er ved fremvisning at bonuspoint optje-
nes.

De ekstra kort der er blevet bestilt i receptio-
nen, fremsendes så snart de er færdige.

Nu glæder vi os for alvor til at byde gæster, 
medlemmer og husejere velkommen.

Mange ”småkolde” forårshilsner
Birgitte Kronborg

De nye receptionister er klar til sæson 2008. Fra venstre ses Pia Granfeld, Anette Diana Fabri-
cius, Rikke Blaaberg og Jeanette Sigvardsen.
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19. hul19. hul
af restaurantchef Helle Brødslev

Påskematch med 78 deltagere på sneklædte 
baner… Super flot gået af alle der med deres 
optimisme trodsede vejret!

Grundejerturneringen forløb hyggeligt og 
roligt.

Det er dejligt, når sæsonen starter på den 
måde. Det er lige som om hele familien er 
hjemme på påskeferie!

I køkkenet rumsteres der gevaldigt. Deres 
kreativitet får lov at udfolde sig, og det har 

givet pote. Rigtig 
mange af vores 
gæster er vilde med den nye stil!

Som alle ved, er arbejdskraft i Danmark en 
mangelvare. Vi i restaurationsbranchen er 
også ramt af dette. Jeg har fået ansat nogle 
rigtig søde unge mennesker, som vil blive 
lært op i forretningen, og beder om jeres 
forståelse! Husk på, at Rom ikke blev bygget 
på én dag! Viljen til at lære service og gæste-
håndtering er stor, så det skal nok komme.

I skrivende stund har vi netop sendt 96 pro/
am-deltagere på banen, og vi har 130 gæster 
på weekendophold så jeg må hellere komme 
tilbage til Restauranten… 

Vel mødt til en glad sæson med 
Helle

Hu hej hvor det går!

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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19. hul
KVALITET 
TIL TIDEN

� KØKKENER

� DØRE & VINDUER

� GULV & LOFT

� EFTERISOLERING

� TAGPAP

� NYBYGGERI

� LANDBRUGSBYGGERI
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Info om Starters HouseInfo om Starters House
af club manager Maria Fjelstrup Kallesø

Først og fremmest skal bydes velkommen til 
vor nye mand i Starters House, Poul J. Ander-
sen, der sammen med Børge Fuglsang, Erik 
Rynkeby og Jørn Overgaard nu udgør staben 
i Starters.

Hvad laver de i Starters House?
Der er tale om en service over for klubbens 
medlemmer og gæster. De er ikke blot kon-
trollører, men i høj grad også klubbens an-
sigt udad til. De hjælper greenfeespillere på 
rette vej og de besvarer regelspørgsmål efter 
bedste evne. De er her for at hjælpe klub-
medlemmer og gæster til at få en god ople-
velse på Himmerland Golf & Country Club’s 
baner, og det hele gøres med et smil, for de 
er altid venlige – også over for dem, der har 
dårlig samvittighed… Et af nøgleordene i 
starters-stabens arbejde er konduite! Vi be-
skæftiger os alle sammen med noget af det 
mest dyrebare der er – nemlig folks fritid. 
Derfor gælder det om at få tingene til at 
køre så gelinde som muligt – også når der 
egentlig er ’skideballer’ i luften.

Kontrolfunktionen kommer vi selvfølgelig 
ikke udenom. Den vigtigste opgave er at 
kontrollere, om spillerne er i besiddelse af 
gyldigt bagmærke eller greenfeekvittering, 
om spillerne holder tempoet på banen, og 
overholder det tidsskema, som står på score-
kortet, at spillerne er i besiddelse af gyldigt 
handicapbevis (DGU-kort og lignende) og at 
spillerne overholder golfens almindelige eti-
ketteregler. Kontrollen kan foregå både ved 
1. tee og på banen. Går det trægt på banen 

har banekontrollen ret til at bede langsom-
me spillere afbryde spillet for at lade andre 
hold komme igennem. Og spillere, der ikke 
retter sig efter banekontrollens advisering 
eller bare lader hånt om almindelig, fornuf-
tig opførsel, kan i yderste konsekvens blive 
bedt om at forlade banen.

I 2008 vil vi sætte ekstra fokus på banekon-
trollen, og som noget nyt også indsætte ba-
nekontrol på udvalgte sene eftermiddage 
og aftener.  

Raske runder uden stress
Og det med at holde tempoet er ikke altid 
nemt, når man hygger sig. Her følger nogle 
rigtig gode råd, som Dansk Golf Union har 
opstillet i den nye folder ”Hurtigere Golf – 
Bedre Golf” med undertitlen ”Raske runder 
uden stress”. Det er sund fornuft, så tag bare 
de gode råd med i bag’en! Folderen kan des-
uden downloades fra DGU’s hjemmeside 
www.dgu.org/golfspillet/boger.

Behøver en golfrunde tage fire timer eller 
derover? Svaret er naturligvis nej, men me-
get tyder på, at spillet på de danske golfba-
ner bliver stadig langsommere.

Dansk Golf Union (DGU) har derfor sat sig 
for at undersøge, hvordan denne uskik er 
opstået – og ikke mindst, hvad der kan gøres 
ved den. Arbejdet forventes afsluttet i for-
året 2008, men DGU anbefaler allerede nu, 
at alle følger de fire enkle råd beskrevet på 
disse sider. Så skulle en golfrunde i rask tem-

Velkommen til Starters House
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Info om Starters House
po, men uden stress, være så godt som hjem-
me.

Vent med at gå ud på første hul!
(Gå ikke til 1. tee førend starter kalder 
frem!)
En hovedårsag til langsomt spil er, at spiller-
ne for tidligt slår ud på første hul. I officielle 
matcher skyldes det den lagte tidsplan, og 
ved private runder det lettere hektiske øn-
ske om hurtigst muligt at komme af sted.

Derfor:
•	 Tag	i	stedet	ventetiden	på	første	tee
•	 	Vent	gerne	til	alle	på	holdet	foran	er	helt	

fremme på green
•	 	Vent	med	slaget	mod	green	til	holdet	for-

an er helt væk fra green
Dette lille trick alene giver en meget bedre 
spillerytme for alle og kan fjerne stort set al 
ventetid på runden.

Slå ud før du skriver!
Et væsentligt unødigt tidsforbrug finder sted 
på hvert teested, når spillerne først skal til at 
diskutere hinandens score på foregående 
hul, lede efter nye tees eller bolde, ud i bu-
sken for at tisse, masser af prøvesving – og 
hvad tiden ellers går med.

Derfor:
•	 	Spilleren	med	honnøren	bør	gå	direkte	på	

teestedet og slå sit drive
•	 	Vent	med	at	skrive	scorekort	til	efter	udsla-

get
•	 	Find	nye	tees	eller	gå	i	busken	undervejs	i	

spillet, når de andre skal slå
Blot to minutter sparet på hvert teested vil 
korte runden af med 36 minutter.

Vær klar til at spille!
Megen unødig tid bruges på, at alle fire spil-
lere på samme hold følges ad ud til boldene, 
én efter én. Når første spiller har spillet vi-
dere, går gruppen samlet til næste bold osv.

Derfor:
•	 Gå	i	stedet	straks	ud	til	hver	sin	bold
•	 	Foretag	straks	den	mentale	forberedelse	

af slaget
•	 	Vær	 klar	 til	 at	 spille	 når	 turen	 kommer.	

(Hold øje bagud, så I ikke bliver ramt!)
Gennemføres denne procedure systematisk, 
kan der spares mange minutter på en run-
de.

Hold øje bagud!
Det er væsentligt at erkende og acceptere, 
at nogle golfspillere spiller hurtigere end an-
dre!

Derfor:
•	 	Hold	øje	med	om	der	nærmer	sig	hurtigere	

spillere bagfra
•	 	Find	ud	af	hvem	det	er,	og	hvor	hurtigt	de	

spiller
•	 	Er	I	ved	at	blive	indhentet,	så	spørg	om	de	

ønsker at spille forbi
•	 	Siger	de	ja	tak,	så	lad	dem	hurtigst	muligt	

gøre det. (I dag siger reglen, at hurtigere 
spillere skal have lov til at gå igennem 
langsommere spillere - uanset om de er én, 
to, tre eller fire.)

Hvis hurtigere spillere får lov at spille igen-
nem, så snart det er muligt, vil mange 
golfrunder også kunne afkortes betydeligt.

Flere gode råd:
Ved at følge de fire råd skærer du en god 
portion tid af en golfrunde, og har du øje for 
flere tidsbesparende aktiviteter, kan det bli-
ve til endnu mere. f.eks.:

•	 Behøver	vi	at	markere	30	cm	putts?
•	 Behøver	vi	at	læse	alle	putts	fra	alle	sider?
•	 	Behøver	vi	at	lede	alle	fem	minutter	efter	

hver eneste skævert?
•	 	Behøver	vi	at	tage	fire	prøvesving	før	hvert	

slag?
•	 	Kan	vi	gå	bare	lidt	hurtigere	mellem	sla-

gene?
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•	 	Kan	vi	undgå	uhensigtsmæssig	placering	
af udstyr omkring greens, når vi skal put-
te?

•	 	Kan	vi	lære	golfreglerne	bare	lidt	bedre,	så	
eventuelle tvivlsspørgsmål kan afgøres 
hurtigere?

Dette var gengivelse fra DGU’s folder. Mon 
ikke de fleste kan nikke genkendende til en 
situation eller to??

Husk at kigge forbi!
For at kunne optimere vores service over for 
jer, er de også nødt til at have ’styr’ på jer. 
Det er derfor overordentlig vigtigt, at I altid 
melder jeres ankomst til starteren, når I har 
tider / gerne vil ud inden for Starters House’s 
åbningstid. Vi skal kunne følge op på de 
foretagne bookinger – registrere udeblevne, 
dobbeltbookinger og spillere, der konse-
kvent booker to gæster ind på egen to-bold 
for at gå i fred osv. osv. Det er faktisk ikke 
småting, som folk kan finde på!

Medlemsnumre
Vi kan desværre konstatere, at folk fortsat 
har svært ved det der med medlemsnumre-
ne. 

Et grelt eksempel er såmænd fra Påsken, 
hvor en far har booket en tid til sig selv og 
sine 3 sønner. Sønnernes medlemsnumre har 

tilsyneladende ikke været helt inden for hu-
kommelsens rækkevidde, for de 3 – som for 
øvrigt alle er medlemmer af klubben – bliver 
listede som gæster. Så registrerer vores sy-
stem en forventet indkomst på 3 gange 400,- 
kr. Et beløb vi jo ikke kommer til at se 
alligevel, for når bolden tropper op, er de jo 
tydeligvis medlemmer. Det giver bøvl i stati-
stikkerne. Et andet problem netop denne 
booking afstedkommer, er at den ene søn 
kommer til at optræde på to starttider på 
samme bane inden for 5 kvarter. Nok taler vi 
om at oppe spilletempoet, men alligevel… 
Dette kunne være undgået, hvis faderen 
havde benyttet medlemsnummeret. Da ville 
bookingen blive forhindret, fordi det kunne 
registreres at dette medlemsnummer allere-
de havde en booking en smule tidligere.

Så vil I ikke nok huske numrene??!! Som 
skrevet mange gange før står sekretariatet 
gerne til rådighed med hensyn til oplysning 
af numrene. Og når I så først har dem, kan 
de simpelthen blive lagt ind i en favoritliste i 
Golfbox, så I i ro mag kan hente dem frem, 
når det ønskes.

Ku’ vi friste med en choko-bar?
Husk også, at de i Starters House ofte kan 
byde på det, du lige står og mangler inden 
start – tees, bolde, drikkevarer, chokolade og 
meget mere.

Feed back
Som alle andre afdelinger i Himmerland Golf 
& Country Club modtager de gerne ris og 
ros, så har I noget på hjerte til Staben i Star-
ters, er I velkomne til at sende en mail til 
golfklub@himmerlandgolf.dk.

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01
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Bymidten 13 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 48 85

www.marielouise-aars.dk

Marie Louise i Bymidten
– 10 skridt fra hovedgaden

Kvalitetstøj til bevidste piger

Day Birger et Mikkelsen 

Blacky Dress Berlin

Trine Kryger Simonsen

Marlboro

E: Else Thing

Johnny Q Jeans

Eterna Bluser

Hermann Lange

Zerres bukser

IZI

Pausecafé
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Bestyrelsen beretterBestyrelsen beretter
Thomas Nielsen,

Junior-, Elite- og Baneudvalg

Drømmen om
Team Himmerland

Af Erna Bavngaard

Thomas Nielsen har altid haft det med at enga-
gere sig og sige ja, når der var brug for en 
hjælpende hånd. Som ganske ung blev han 
træner for et fodbold juniorhold og for nogle 
håndbolddamer i serie tre. Han nåede også at 

være med i Gundersted Idrætsforenings besty-
relse, inden han i en alder af et par og tyve år 
overgav sig til golfspillet.
 
For seks-otte år siden, da Thomas var holdkap-
tajn for Team Himmerland, blev han af Lene 
Kandelsdorff opfordret til at gå med i bestyrel-
sen for elite- og juniorudvalget, og der har han 
arbejdet lige siden.

Jeg tænker ikke på det som et arbejde, forsik-
rer Thomas Nielsen. Når jeg trækker i Team 
Himmerland-trøjen, så er det lige som at tage 
en landsholdstrøje på. Det er ikke lige meget, 
om man bærer det tøj eller ej. Ja, jeg ved godt, 
at her er jeg ikke enig med alle.

- Vi har delegeret mange opgaver ud i Team 
Himmerland, og jeg synes, vi har fået en vel-
fungerende organisation, fortsætter han. Min 
drøm er, at rigtig mange ville slutte op om 
Team Himmerland, for så kunne vi skabe et eli-
temiljø, som var noget, man lagde mærke til, 
men det kræver, at klubben definerer en mål-
sætning. Vi må tage det lange seje træk, for vi 
kan ikke købe os til succesen. Jeg kunne fore-
stille mig, at vi blev en slags Vesthimmerlands 
Brøndby. Vi kunne godt om 10 år opnå en 
sportslig succes. Vi har unge talenter på vej op. 
Det vil kræve seks-syv superspillere for at vinde 
på herresiden.
Thomas Nielsen minder om, at klubben på da-
mesiden virkelig havde muligheder for tre år 

Hvad laver de? Hvorfor gør 
de det? Og hvad har de – 
og vi – ud af det? Det hand-
ler om Himmerland Golf 
Klubs fem bestyrelsesmed-
lemmer, som i årets løb i de 
fem numre af klubbladet 
får lejlighed til at komme 
til orde og præsentere med-
lemmerne for deres tanker 
og visioner. Thomas Niel-
sen kommer her som num-
mer 2 i rækken. Thomas er 
formand for Junior- og Eli-
teudvalg og medlem af Ba-
neudvalget. Han er 38 år, er 
opvokset i Hornum og bor 
nu i Aars med kæresten og 
deres lille datter.
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siden. Det var tæt på, hvis man havde kunnet 
fastholde Mette og nogle få andre spillere. 
Men klubben havde ikke nok at tilbyde.

For Thomas Nielsen hænger arbejdet i elite- og 
baneudvalg tæt sammen. Himmerland har rig-
tig meget at byde på med sine tre golfbaner 
og de mange tilbud i tilknytning til centret, 
mener han. Hører til inden for dansk top-20, 
men der sker hele tiden en hel masse rundt om 
os, så vi står i fare for at ryge ud af det fine 
selskab, hvis der ikke målrettet udvikles og in-
vesteres. Den totaloplevelse, golfgæsten får, 
skal være af en sådan art, at han eller hun med 
det samme får lyst til at komme igen en anden 
gang.

I bestyrelsen har Thomas Nielsen aldrig lagt 
skjul på, at han gerne ville have sæde i bane-
udvalget. Han har lyst til at blive klogere på 
baneforhold – i dialog med greenkeeperen. 
Hvis der ikke er en løbende dialog mellem le-
delse, greenkeeper og medlemmer, så opstår 
der myter og brok, mener han.

Når man spiller på eliteplan, kommer man me-
get omkring og ser, hvordan det også kan væ-
re, fortsætter Thomas. Det er selvfølgelig ikke 
det hele, der kan overføres til Himmerland, 
men det er spændende at komme med ideer. 
Som klubbens medlem af baneudvalget for-
venter jeg, at greenkeeperen klæder mig på til 
at forklare tingene, når medlemmerne spør-
ger. Det er vigtigt at skabe forståelse for, at 
greenkeeperens arbejde er langsigtet under 
nogle givne forhold.

Team Himmerlands tur til Sydafrika sidste år 
var, som det også er fremgået af klubbladet, 
en kæmpeoplevelse. Spillerne oplevede bane-
forhold, som stadig giver stjerner i øjnene, når 
deltagerne fortæller om det. Det var klimaet, 
pragtfulde græstæpper og sværhedsgrader, 
som Thomas godt ved, ikke bare kan overføres 
til Himmerland, men mindre kan også gøre 
det.  Der er kommet mere vilje bag nogle ba-
neprojekter, mener han. Himmerland har fak-
tisk kanon-faciliteter, hvis vi ser på hele 
paletten.

Synes du, at bestyrelsesmedlemmerne får en 
rimelig tak for deres indsats?

- Det må helt bestemt aldrig blive en økono-
misk gevinst, der driver værket for et bestyrel-
sesmedlem, lyder svaret. Derfor kan man da 
godt blive glad, hvis man føler, at en indsats 
bliver værdsat. Det er  fint med fritspilskort og 
nedsat kontingent, men det er ikke det, der får 
mig til at fortsætte. Derimod er jeg en stor for-
taler for, at klubben laver en ”pakke”, som vi 
kan påskønne de frivillige ledere med, dem 
der trofast uge efter uge knokler med at hjæl-
pe for eksempel juniorer og nybegyndere. Det 
har vi aldrig kunnet finde ud af, og det synes 
jeg, er for dårligt. 

I næste klubblad vil bestyrelsesmedlem Jens 
Chr. Præsius fortælle om arbejdet i Begynder-
udvalget.

Standerhejsning i Team Himmerland 2008. En del af teamtruppen – Danny Pedersen, Mikkel Busk, 
Claus Pedersen, Flemming Laustsen, Heine Holm Pedersen, Morten Krogh, Phillip Røssel, Keld Donald 
Thomsen, Søren Farsinsen, Niels Graarup og teamchef Thomas Nielsen – markerer sæsonstarten.
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Golfklubbens generalforsamlingGolfklubbens generalforsamling
Klubben har holdt skindet på næsen

Af Erna Bavngaard

Kurven er knækket, og Himmerland Golf Klub 
er sluppet nådigt gennem de problemer, som de 
senere års mange ny golfbaner i lokalområdet 
har skabt. Sådan lød meldingen fra formanden, 
Preben Aaen, på generalforsamlingen palme-
søndag. Det aktuelle medlemstal i Himmerland 
er 819 mod 865 sidste år, og i den senere tid har 
sekretariatet kunnet notere tilgang.

- Sidste år nævnte jeg de udfordringer, vore nye 
nabobaner og klubber stod overfor, sagde Pre-
ben Aaen. Hvis I har fulgt med i pressen, så har 
min frygt vist sig velbegrundet. Det er ikke mu-
ligt at få tilstrækkeligt medlemsgrundlag til-
strækkelig hurtigt. På landsplan er der i året 
kommet 11 nye baner, og tilgangen af golfspil-
lere i Danmark i 2007 har været lige knap 6000. 
Men de nye baner har kun bidraget med i alt 
1600 golfspillere! Altså i gennemsnit 150 med-
lemmer pr. bane. Det sidste normtal, jeg har 
hørt for at en bane skal kunne forrente sig, er 
ca. 700 medlemmer, så de nye klubber står over 
for nogle gevaldige udfordringer.

Om kontingentet, der reguleres efter prisindek-
set, oplyste formanden, at det vil stige med ca. 
1,5%. Det betyder 5020 kr. for seniorer, og det 
ligger stort set på linje med naboklubberne.

Der var ros til chefgreenkeeper Johnny Kristen-
sen for hans indsats i hans første år på banen.

- Vi medlemmer kan se en tydelig forbedring på 
baneanlægget, lød det. Og de tiltag, der er sket 
her i vinter, vil yderligere befæste Himmerland 
som et af landets flotteste og bedste golfan-
læg.

Preben Aaen benyttede også lejligheden til at 
byde aktieselskabets nye administrerende di-
rektør, Claus Birk Larsen, velkommen. Fra den 
kant lyder fremtidsvisionen på bedre service, 
bedre mad og medlems- og grundejerfordele.

Teamspillerne eller deres chef, Thomas Nielsen, 
har haft for vane at love oprykning år efter år, 
og i 2007 lykkedes det for andetholdet, som 
rykkede fra Danmarksserien og op i 4. division. 
I øvrigt er Team Himmerland AM/AM i år alle-
rede 27. april, så det er bare at melde sig til og 
opleve vore – næsten – professionelle teamspil-
lere for fuld udblæsning.

Formanden benyttede lejligheden til at slå et 
slag for fællestræningen og nævnte kanintræ-
ningen, hvor nogle af teamspillerne har lovet 
at stille sig til rådighed og demonstrere teknik 
og slagstyrke. I øvrigt er træningen af kaniner 
og juniorer i gode hænder hos Karin Havemose 
og Jens Chr. Præsius, og det fortjener de tak 
for.

Sponsorerne fik også pæne ord med på vejen, 
og formanden opfordrede til at sætte kryds i 
kalenderen den 7. maj, da der er sponsor-
match. 

Optimisme prægede velbe-
søgt generalforsamling, 
hvor vedtægtsændring gav 
ikke så lidt hovedbrud
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- Men den største sponsor er alligevel dig, Lars 
Larsen. Tak fordi du fortsat vil involvere dig, 
sluttede han.

Vedtægtsændringerne, der handler om formu-
ens fordeling i tilfælde af klubbens afvikling, 
gav anledning til en del diskussion og hoved-
brud. Palle Hove mente, at det ikke var korrekt 
at indkalde til ekstraordinær generalforsam-
ling, sådan som det er sket, og det blev fra flere 
sider ytret betænkelighed ved, at 
der var sket ændringer i teksten, 
efter at den var sendt ud.

Fra bestyrelsens side blev det un-
derstreget, at vedtægtsændrin-
gerne har en skatteteknisk 
baggrund og skyldes et ønske fra 
DGU, efter at unionen har haft et 
projekt i gang, hvor man har 
gennemgået medlemsklubber-
nes love. Ordstyreren Børge Fugl-
sang foreslog, at man udsatte 
den ekstraordinære generalfor-
samling. Jens Haase mente, at 
generalforsamlingen burde ved-
tage ændringerne i den oprinde-
lige form. Så kunne bestyrelsen 
arbejde videre med sagen, og 
der kunne evt. indkaldes til eks-
traordinær generalforsamling i 
forbindelse med udsendelse af et 
klubblad. Det vedtog forsamlin-
gen, og dermed blev der sat et 
foreløbigt punktum for den sag, 
således at bestyrelsen får den 
fornødne tid til drøftelser med 
sagens parter.

Regnskabet gav ikke anledning 
til kommentarer. Svend Schrøder 
oplyste, at kontingenter, green-
fee og matchfee i alt havde ind-
bragt 11.186.067 kr. i det forløbne 
år. Heraf er 10.312.213 kr. indbe-

talt til aktieselskabet, således at nettoindtjenin-
gen b lev  873 .854 kr.  Lønninger, 
aktivitetsomkostninger og administration teg-
ner sig for 790.093 kr.

Også valgene gik let og smertefrit idet Svend 
Schrøder, Thomas Nielsen og Jens Chr. Præsius 
alle var villige til at modtage genvalg, og så 
klappede forsamlingen.
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De 3 opstillede bestyrelsesmedlemmer var alle villige til genvalg, så også i 2008/2009 består klub-
bens bestyrelse af (fra venstre): Vagner Mortensen – ugeklubber og turneringsudvalg, Preben Aa-
en – formand, Svend Schrøder – handicapudvalg og kasserer, Jens Chr. Præsius – begynderudvalg 
og Thomas Nielsen – baneudvalg, junior og elite.

Suppleanterne Børge Fuglsang og Simon Schrø-
der samt klubbens revisionsfirma blev ligeledes 
genvalgt.

Under eventuelt pegede Ingrid Madsen på et 
problem omkring størrelsen af klubøller og vin-
flasker. Pigerne vil gerne have en valgmulighed 

med mindre indhold, og det lovede forman-
den, at den mandlige bestyrelse vil tage op til 
velvillig overvejelse.

Ordstyrer Børge Fuglsang takkede for en rolig 
generalforsamling, der også var særdeles vel-
besøgt.
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TIL OPSLAGSTAVLEN · TIL OPSLAGSTAVLEN

Himmerland Bowlingcenter
som ligger op ad hul 2 Old Course

med direkte stiforbindelse fra hele Golfsvinget
 har nu udvidet med en velbeliggende udsigtsterrasse
 her tilbydes bl.a. grill-buffet samt god solid dansk mad
 10 nyrenoverede bowlingbaner
 4 pool borde
 Forskellige morskabsautomater
 Bar
 Selskabslokaler
 Restaurant
 Hjemmelavet mad ud af huset
 Bistro
 samt selvfølgelig hul 19
 Smokers Corner (etableret rygerum)
 Indendørs golftræningslokale
 Storskærm
  Vi har åbent alle ugens dage

 – søndag-torsdag kl. 12.00-22.00
 og fredag-lørdag kl. 12.00-23.00

Vi glæder os til at tage imod jer.

Helle & Jens
E-mail: mail@himmerland-bowling.dk

BOWLING OG
FAMLIE CENTER

Gatten Møllevej 80 · 9640 Farsø

Tlf. 98 66 16 50
Fax 98 66 17 50

mail@himmerland-bowling.dk

Bane- ogbordreservationpå tlf. 98 66 16 50
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Hvem styrer din varmeregning her til vinter?
– vi har danmarks præmiere på  
TOSHIBA Super Power varmepumpen 

SJÆLLAND
Korshøj 10, 
3600 Frederikssund
Telefon 47 31 32 21

JYLLAND
Vinkelvej 4, 
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 34 22

31 år
i Danmark

TOSHIBA Super Power varmepumpen  
har denne gang alt incl.

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

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

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

Aut. el- & køleservice
Anpartselskab

TOSHIBA kvalitets varmepumper
– eliten indenfor miljørigtig energibesparelser

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

www.gidex.dk

Nu også 

med 8°c funktion til 

sommerhuset

73%
SPAR

OP TIL

på varmeregningen
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RegelspaltenRegelspalten
af Thyge “Sam” Samuelsen

Identifikation af bold
Nu er det tilladt at identificere sin bold i en 
hazard, både i en vandhazard og en bunker. 
Husk at markere bolden, hvis den skal drejes 
lidt eller løftes. Klæber der sig jord eller sand 
til bolden, er det kun tilladt at fjerne netop 
så meget at en identifikation er mulig. Pas 
på med at fjerne ”lidt ekstra” sand eller jord. 
Det vil blive betragtet som ”Rensning af 
bold”. Det giver et straffeslag! (Regel 21).

Nu er det således også blevet strafbart at 
spille en forkert bold i en hazard. 2 straffe-
slag, eller tabt hul i hulspil.

Bunkere
Man må ikke teste en bunker før man udfø-
rer et slag!
Man må ikke rive i en bunker før man udfø-
rer et slag!
Man må ikke teste en anden lignende bun-
ker før man udfører et slag!
Man må ikke stikke riveskaftet ned i bunke-
ren!

Man må gerne tage riven med ned i bunke-
ren, lægge den fra sig, eller slippe den fra 
hoftehøjde.
Man bliver ikke straffet for at kaste riven 
ned i bunkeren.
Man må gerne anbringe sine køller i bunke-
ren.
Man må tage sin stance et andet sted i bun-
keren.
Man må godt læne sig op af riven.

Her er et par eksempler til at belyse hvad 
man må og ikke må!

Hul tre Old Course, 
højre fairway bun-
ker. Jeg ligger i 
bagenden af den. Jeg duffer mit slag og bol-
den kommer kun 4 m frem. Jeg må gerne ri-
ve inden jeg udfører det næste slag!

Hul 11 Old Course, den dybe bunker foran 
green. Jeg ligger i venstre side af den. Jeg 
spiller bolden, men jeg får den ikke ud. Den 
ligger nu i højre side af bunkeren. Jeg river 
efter mig, som ovenfor beskrevet. Det må 
jeg godt, men pas nu på alligevel.

Er jeg nu så uheldig, at mit andet slag heller 
ikke kommer ud af bunkeren, og bolden 
kommer til at lande der hvor jeg lige har re-
vet, ja så får jeg 2 straffeslag, eller tab af hul 
i hulspil.
Konklusion; Lad være med at rive i denne 
bunker før bolden er ude!

Hul 11 Old Course, den dybe bunker foran 
green. Jeg ligger i venstre side af den. Jeg 
spiller bolden. Den tager turen ind over 
greenen og lander i bunkeren til venstre, 
den ved siden af hybenbuskene. Jeg river ef-
ter mig, det må jeg gerne!

Jeg går over til den venstre bunker og spiller 
bolden, uheldigvis ryger den tilbage i den 
første bunker og lander der, hvor jeg lige har 
revet. Nu får jeg ingen straf! Decision 
13-4/38.

Send eventuelt spørgsmål, kommentarer, el-
ler forslag til emner på E-mail: sam@gwt.dk
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Bang & Olufsens golfturnering BeoMasters 
spilles nu for 5. gang og Bang & Olufsen glæ-
der sig fortsat over den store opbakning fra 
landets golfklubber. I år bliver BeoMasters af-
viklet i 30 golfklubber landet over, og det er 
de lokale butikker, der står som sponsor for 
turneringen i klubberne. 
 
Igen i år har en række partnere valgt at bak-
ke op om BeoMasters.

SEB Pension er genganger fra 2006 og 2007 
og er meget glade for at være en del af tur-
neringen. SEB vil i år være aktive med egen 
indlagt ”Hit the Green”- konkurrence samt et 
flot bidrag til startpakke og præmiebord.

Ligeledes er hotelkæden Radisson SAS med i 
2008. Og igen i år vil Radisson SAS bidrage 
med en ”Closest-to-the-pin”-konkurrence og 
meget flotte præmier.

Braastad Cognac vil også være at finde i årets 
turnering, og igen vil man kunne nyde de 
gyldne dråber i startpakken samt på præmie-
bordet.

Callaway Golf leverer igen i år 3 stk. bolde til 
startpakken og bidrager med flotte præmier 
til finalen.

Peak Performance er ny partner, og du vil 
kunne se afviklere og turneringsledelse i spe-
cialdesignet BeoMasters-beklædning fra 
Peak Performance. Derudover bidrager Peak 
Performance også til præmiebordet samt 
med en indlagt konkurrence. 

Bang & Olufsen er glade for tilsagnet fra dis-
se partnere, 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 Bang & Olufsen-for-
handler – Expert Aars v/Jesper Nielsen, var 
grundlaget for at gennemføre BeoMasters 
ikke tilstede. 

Køber du dine B&O-produkter hos din lokale 
BeoMasters-sponsor, er gennemførelse af 
BeoMasters09 en stor mulighed.

BeoMasters afvikles den 1. juni 2008 i Him-
merland Golf Klub. I kan tilmelde jer på www.
beomasters.dk (og på opslag i klubhuset). 
Her kan I også se, hvad startpakkerne inde-
holder i år og hvilke præmier, der er i spil.

Ved tilmelding gælder først til mølle princip-
pet. Ved eventuel overtegning vil de, der har 
meldt sig til på nettet have første prioritet. 
Der vil igen i år blive spillet med 7/8 handi-
cap.

Turneringen vil som tidligere år blive afviklet 
i 3 rækker, en damerække, en herre A og 
herre B række.

De 3 vindere fra de indledende turneringer 
går videre til finalen. Du kan læse mere om 
finalen på www.beomasters.dk.

Vi glæder os til at se jer til BeoMasters 2008.

BeoMasters 08BeoMasters 08

Velkommen til BeoMasters 08
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Kræmmerens KlummeKræmmerens Klumme
af Jørgen Højrup Jensen

Så blev sæsonen i Himmerland skudt i gang 
med Kop&Kande Open, hvor det helt utroli-
ge skete, nemlig at der var venteliste. Om-
kring 15 blev sluset ind løbende, men der 
stod 17 på perronen da toget kørte. Det er 
aldrig sket før i Himmerland, selv om vi går 
seks generationer tilbage. Selv Købmanden 
stod på venteliste til det sidste og mente 
egentlig, at det var mærkeligt at eje sin egen 
golfbane, og så ikke måtte spille på den… Vi 
var meget heldige med vejret, og banen var 
16 % bedre end jeg havde forventet. I skri-
vende stund er jeg netop kommet hjem fra 
husejermatchen langfredag, og jeg synes 
faktisk, at på bare denne uge mellem disse 
to matcher, kan man mærke forskel på 
greens. De er dygtige, those greenkeepers. 
Grundejerforeningens bestyrelse havde sat 
en fin match op med greensome, dejlig vari-
eret aftergolf mad, musik, drinks og general-
forsamling i antenneforeningen. Må jeg på 
Tvergaard, Kande og egne vegne takke Veg-
gerby og Overgaard for den flotte pengedo-
nation til børnenes uddannelse vedrørende 
matchen. 

Jeg lagde mærke til i baren efter husejer-
matchen, at langt de fleste hev deres hus-
ejerkort med Coop rabatten frem. Man får 
rabat ved årets afslutning, jo mere du køber, 
jo større rabat. Og det er faktisk essensen af 
det min klumme skal handle om i dag, bare i 
et lidt større perspektiv. Vi har inden længe 5 
(skrives fem) golfbaner i vor lille Vesthim-

merland kommune. Langt de fleste medlem-
mer i disse fem klubber ser det som et 
problem, at der er så mange baner, men jeg 
synes det er fantastisk. Det giver os store mu-
ligheder for at tiltrække mange turister, som 
et slags golfmekka. Men den tese er jo op-
fundet, og mit forslag er mest for at tilgo-
dese lokale spillere og de fire klubber med 
de 5 baner. Løgstør, Aars og Hvalpsund har 
hver en stor 18 hullers bane og Himmerland 
har som bekendt to. Min drøm er, at man 
kan købe et guldkortmedlemskab for kr. 
10.000,- og så være medlem på alle 5 baner. 
Hver klub modtager kr. 2.000,- og HG&CC får 
så kr. 4.000,- da her er to baner. Det vil give 
disse guldkort medlemmer mange fordele. 
Man vil ALTID kunne få en starttid, man vil 
kunne spille afvekslende golf med 2 baner 
direkte ved vandet i Hvalpsund og Løgstør, 
parkbane på Old Course, mesterskabsbanen 
New Course og banen på den åbne mark ved 
Aars. Man kan deltage i matcher stort set 
hver eneste weekend, man kan sammensæt-
te et superelite hold, man kan lave en kæm-
pe Vesthimmerland Open for hold eller 
individuelle, hvor alle baner spilles og der så 
til slut kåres samlet vinder med fest. Der vil 
kunne deltage RIGTIG mange spillere fra 
hele landet, da der er oceaner af sengekapa-
citet i Gatten, Løgstør, Rønbjerg og Hval-
psund. Jeg har meldt mig parallelt ind i 
Hvalpsund Golfklub, men fortsætter natur-
ligvis med Himmerland som hjemmeklub. 
Jeg tror, at mange har det som mig, at man 

Himmerland 
– nu med guldkort
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gerne vil blive i Himmerland forever, men vil 
også støtte golfbanen i sin egen ”gamle” 
kommune. Vi har set en stor medlemsafgang 
til Aars og Løgstør af denne årsag. Hvis man 
har dette medlemsguldkort, er prisen faktisk 
som HG&CC plus sin ”byklub”, og så får man 
to baner ”gratis” oven i hatten. Om man så 
får spillet mere end fem runder om året på 
dem i alt er en anden sag. Der er sikkert 
mange flere fordele for medlemmerne, men 
for klubberne vil det også være en gevinst. 
Der vil komme et flow på alle banerne, og 
der vil blive brugt penge i alle klubhusene. 
Måske vil der gå intern konkurrence i den 
blandt greenkeeperne om hvem der leverer 
den bedste vare. Og det vil jo være svært at 
blive sur over. Mit bedste bud er, at der vil 
være 250 potentielle medlemmer i denne 
kategori, hvilket vil give en halv million til 
hver klub og det dobbelte til HG&CC. Nå, det 
var bare en ide og et forslag 

Nå, men ellers er næste golf hovedprojekt 
turen til Marbella i april. Vi bliver 32 perso-
ner, som siden sidst i halvfemserne har været 

lidt rundt i verden og spillet mange spæn-
dende baner. Der har vel været omkring 150 
forskellige personer med gennem tiden, og 
årets tur hedder BIT2008. BIT står for Back In 
Time, og er arrangeret af Købmanden og 
Klumpen. Det jeg glæder mig mest til, bliver 
at skulle dele værelse med Ernst ”Kanin” 
Hansen. Det er jo pragtfuldt at vågne om 
morgenen sammen med Ernst, og høre ham 
sige mellem 2 slurke af sin 8 cl morgenwhi-
sky ”Jooorrnnn – ska jæ oss smøre en spege-
pølsemad til daaj?” Så får man serveret et 
stykke dejlig dansk rugbrød med dansk spe-
gepølse bundet sammen med smør stjålet i 
morgenmadsrestauranten pakket ind i sølv-
papir hjemmefra Inger, som man så kan nyde 
mens man sidder på bænken på hul 12 på 
Los Naranjos og ser ned på søen til højre for 
green , og ser Kande putte ud for en bogey, 
mens han skælder ud på alt og alle. Jeg glæ-
der mig, som et lille barn til juleaften.

Vi ses på green!
Kræmmeren

� 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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Påsketurneringerne 2008, hvor vejrguderne 
bestemt ikke har været venlig stemt over for 
golfspillet,  er måske en af årsagerne til at 
flere golfere bruger vinteren på at spille bil-
lard.

Se bare vedlagte billede.

Har golf og billard da noget til fælles? Nu 
taler vi ikke om værtshus-billard.

Ja, der spilles i begge sportsgrene på et grønt 
underlag, og det drejer sig delvis også om at 
få bolden i hul. 

Så hører ligheden nok også op.

Vi troede bestemt, det måtte være noget let-
tere at spille billard frem for golf. Der er jo 
visse fordele i billard.

1.  Boldene er større i billard, og der er end-
da 2 at vælge i mellem.

2. Der er ikke mindre end 6 huller.
3.  Man skal aldrig ud for at lede efter sin 

bold.
4. Bolden ligger altid på et plant leje.
5. Ingen bunkers.
6. Ingen rough.
7. Ingen hazarder.
8. Ingen modvind.
9. Ingen regn og sne.
10. Der er tillige 5 flag (kegler) at gå efter.

Efter en enkelt sæson med billard, er vi nu 
kommet på andre tanker. Det er på ingen 
måde lettere!  Dog er det som i golf - alle ens 
sanser og følelser kommer til udtryk under 
en runde billard. 

I Aars Billard Klub, der er en meget seriøs 
sports klub, med både elite- og breddeidræt, 
kan man få en grundig instruktion i spillet, i 
regler og ikke mindst etikette regler. 

Du kan gratis få lov til at prøve nogle gange, 
for at se om det er noget.  Alle kan deltage, 

uanset alder og køn, men 
pas på! Du kan meget let 
blive grebet af sporten!

Golf eller billard?

LæserbrevLæserbrev
af Erik Rynkeby Knudsen

På billedet ses: Frode Ege-
kvist, Erik Rynkeby Knudsen, 
Erling Frandsen og Dan Leo 
Nymand.
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HIMMERLANDSGADE 33

Mandag til lørdag kl. 11.00 - 17.00 . Også åbent fredag aften
NB: Tirsdag aften: Stegt flæsk

... vi ses!    Eva og Peter

www.restaurant-noerlund.dk

Nørlund Slot • Roldvej 142 • 9610 Nørager • Telefon 98 65 66 11
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I sne står urt og busk i skjul, men ikke vores 
påskeæg, der igen i år -  forhåbentlig - har 
glædet mange golfere og andre gæster, der 
er gået forbi hus 63 ved hul 12, Old Course. 
Denne tradition har vi nu haft siden 1995 – i 
år blev de dog hængt lidt sent op, syntes 
mange af medlemmerne, der er vant til, at 
træet er pyntet allerede fra weekenden før 
Påske. Det vil vi så forsøge at råde bod på til 

næste år. Traditionen er meget lidt dansk og 
stammer fra Tyskland, hvor alle haver op til 
Påske er dekoreret med flotte påskeæg i alle 
farver og størrelser. Jeg kalder det også mit 
”kontakttræ”, da mange stopper op – ja, så-
gar tager billeder af det, og på den måde får 
man jo en hyggelig snak og lærer andre at 
kende.

Påske ved hus 63

LæserbrevLæserbrev
af Susanne Bangsund Simon

Susannes flot pyntede ”kontakttræ” ved hus 63.
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Mosevej 22, 9600 Aars 

Tlf.: 9865 6111

Vi har tøjet til den
voksne pige

fra:



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

eller Aggersundvej.

www.krukkehuset.dk

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

et glas champagne.
Ring til Inger for aftale
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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

”HVOR ER VORES FREDAGSTURNERINGER?!” 
Jo, der bliver talt med store bogstaver, når 
der ”pilles” ved ’det vi plejer…’ Og nej, de er 
skam ikke sparet væk eller på anden måde 
taget fra os. En Fredagsturnering skal – for 
at leve op til sin betegnelse – afvikles en fre-
dag. Så langt så godt. Et andet kriterium er, 
at den skal ligge i ferien. Sidst – men absolut 
ikke mindst – skal turneringen have gunstart 
og efterfølges af hyggelig fællesspisning. 
Kaster man et blik på stedets kalender – og 
det kan man gøre på hjemmesiden (www.
himmerlandgolf.dk  Himmerland Golf Klub 
 Arrangementer) eller på opslagstavlen i 
gangen ved Members Only – får man et over-
blik over hvilke fredage, der rent faktisk står 
til rådighed i juli måned.

Fredag den 4. juli – nej, det er for tidligt. Folk 
er ikke kommet herop endnu. Industriferien 
er jo rykket. Fredag den 11. juli. Her havde 
turneringsudvalget rent faktisk lagt en Fre-
dagsturnering, men klubbens bestyrelse 
gjorde opmærksom på, at dette var en dårlig 
ide, da folk fredagen før JubilæumsSlaget 
formodedes at være fuldt optagne af forbe-
redelser og indøvning af hånende slagsange. 
Fredag den 18. juli – jamen hov! Dér har vi jo 
en turnering. Gunstart og med efterfølgen-
de spisning. Ja, den hedder Kaffe Cup’en, 
men det er blot for at understrege, at vores 
sponsor er Merrild. Altså i grunden en fre-
dagsturnering. Fredag den 25. juli – her læg-
ger vi baner til semifinalerne i den 
landsdækkende turnering Victory Golf. Fre-
dag den 1. august – her må vi ikke holde no-

get  s tørre  på 
banen, da der skal 
kunne prøvespilles til de to dages DGU-ar-
rangeret Royal Tour og Faxe Kondi Tour i 
den efterfølgende weekend.

Og så løb vi tør for fredage… Til gengæld 
har vi en ’Onsdagsgolf’ onsdag den 23., hvor 
konceptet er fuldstændig ligesom ved en 
fredagsturnering. ”Jamen de er jo en onsdag 
– folk er mere sindet at holde (tidligt) fri en 
fredag, hvis det er det, det kommer an på!” 
Til det kan jeg blot sige, at eksempelvis Chi-
vas Golf (tidligere Jameson) altid har ligget 
midt i ugen, vi har aldrig haft problemer 
med at få den fyldt op, fordi det er ferietid, 
så vi håber, det samme kan gøre sig gælden-
de for Onsdagsgolfen. Og så byder vi des-
uden på Carlsberg Am/Am, Ægteparturnering, 
Junior Cup, Sommerturnering og Sparekas-
sen Farsø Cup. Der skal jo også gerne levnes 
et par huller indimellem, så I rent faktisk kan 
holde FERIE… Det der golf – det er jo hårdt 
arbejde, eller hva’ ??!

DGU-numre – medlemsnumre
Når vi i opslag til klubbens turneringer beder 
om jeres DGU-numre (frem for bare ’med-
lemsnummer’), er det egentlig mest af hen-
syn til de spillere, der IKKE er medlemmer af 
Himmerland, så vi på denne måde får både 
klubidentifikation og medlemsnummer i 
samme snuptag. Er du medlem af Himmer-
land, så meld dig til turneringerne med dit 
Himmerlands-nummer – uanset at du even-
tuelt har hjemmeklub i en anden klub end 

Fredagsturneringer
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Himmerland. Så optræder du nemlig som 
”Himmerlænding” på startlisten, og risikerer 
ikke at blive bedt om at betale greenfee. I 
denne forbindelse betyder DGU-nummer 
altså ikke partout hjemmeklub-nummer!

Medlemsgruppers retningslinier
Jeg hører desværre indimellem kedelige ryg-
ter om passive medlemmer, der spiller i ud-
landet fordi ”…der tjekker de jo ikke 
alligevel…” og hverdagsmedlemmer, der – 
uden at blinke – synes det er helt i orden at 
spille om søndagen. Sidstnævnte er skam 
også helt i orden – hvis der vel at mærke er 
betalt halv greenfee, som vore retningslinier 
over for vore egne hverdagsmedlemmer 
foreskriver.

Så længe det kun er rygter, kan sekretariatet 
ikke skride ind over for de personer, det dre-
jer sig om. Skal der gøres noget direkte, må 
vi have en konkret henvendelse. Jeg kan der-
for blot – endnu en gang – opridse vore ret-
ningslinier og anspore folk til at følge dem. 
Og så for øvrigt bede de medlemmer, der 
ikke overholder dem, om at skamme sig!

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

Hverdagsmedlemmer må frit spille mandag 
til torsdag. Fredag til søndag kan spilles mod 
betaling af halv greenfee. Dette tilbud gæl-
der dog kun Himmerlands egne hverdags-
medlemmer. 

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

Regulering efter 9 huller
Med de nye muligheder for regulering efter 
9 huller, skal vi her forsøge – ganske kort – at 
klarlægge proceduren.

Går en spiller fra handicapgruppe 4, 5 eller 6 
(HCP 18,5 – 54) 9 huller og får mere end 18 
points SKAL scorekortet indleveres til regule-
ring.

Indleveres et scorekort for 9 huller reguleres 
der for 9 huller. Indleveres et scorekort for 18 
huller reguleres for 18 huller.

Dette gør så at en spiller, der går en privat 
runde over 18 huller og laver for eksempel 
20 points på forni, men totalt for 18 huller 
mindre end 36 points ikke skal indlevere kor-
tet til regulering. Ønsker spilleren alligevel 
at blive reguleret på de første 9 huller, kan 
man jo ikke forbyde den pågældende at ind-
levere et nyt scorekort med kun de første 9 
huller. Handicapkomiteen vil så regulere kor-
tet på normal vis, idet scorekortet jo vil blive 
betragtet som et 9 hullers kort.

Go’ Golf!

Stram skruen og tjen
penge

Dekor Ask/0500
Ekskl. blandingsbatteri, vask,

lys og hvidevarer

PRIS FOR DEN VISTE OPSTILLING

7.384,-

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

Ny Gør Det Selv HTH butik i Aars.
I weekenden den 4. og 5. maj kl. 10-16 åbner Gør Det Selv HTH en helt ny køkkenbutik i Aars.
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Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012

Pro News 2008Pro News 2008
af chefpro Robert “Bobby” Kristensen

Sæson 2008 er mit 28. år som cheftræner i 
Himmerland Golf & Country Club A/S

Jeg glæder mig til et nyt og dejligt år her i 
Himmerland, hvor træningen på trods af 
vejrguderne så småt er kommet i gang.

Trænerstaben består af undertegnede, Ro-
bert ”BOBBY” Kristensen og af Stig Schwartz, 
som jeg ansatte i juni 2007.

Stig Schwartz kommer fra en stilling som 
cheftræner i Kalø Golfklub, og da familien 
gerne ville tilbage til Nordjylland, var Him-
merland en oplagt stilling at tiltræde. Stig 
har ansvaret for golfcollege og eliten. Han 
underviser med mig på golfskoler - herunder 

Grå Pantere – og kan give privatlektioner.
 
Til sommer kommer der en ny trænerelev, og 
i travle perioder får vi ekstern hjælp udefra.

På nuværende tidspunkt er træningen i fuld 
gang og der kan bestilles lektioner via Re-
ceptionen eller på mail

bobbythepro@himmerlandgolf.dk

eller

stigschwartz@himmerlandgolf.dk

I kan også komme forbi vores prokontor og 
få en lille hyggesnak.

Fællestræning vil være onsdage fra 18.30 til 
19.30 og søndage fra 14.00 til 15.00. Pro-
grammet vil blive hængt op ved ”Members 
Only” med start den 2. april.

KEEP SWINGING AND KEEP SMILING
Kærlig hilsen 

Bobby & Schwartz
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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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LUKSUS GOLFHUSE
I Himmerland Golf & Country Club
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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.

Bestil et prøveophold i et fuldt monteret hus og spil en  

runde golf under opholdet for kun DKK 396,- per person.

KØB NU - OG BO GRATIS HELE 2008

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk

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
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runde golf under opholdet for kun DKK 396,- per person.

KØB NU - OG BO GRATIS HELE 2008

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk

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
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Og mere Pro News...Og mere Pro News...
Med tak til – og naturligvis ifølge aftale med – skribenten bringer vi 
her et uddrag af Jens “Keeper” Christensens indlæg i Erhvervsbladet.

De to professionelle golftrænere, Robert Kri-
stensen og Howard Barton, svinger ikke kun 
godt på golfbanen, men også udenfor. Det 
sidste har de nu bevist gennem 25 år, hvor 
de, som sangere, har optrådt sammen - pri-
mært ved festlige lejligheder i Himmerland 
Golf & Country Club, men også i andre golf-
klubber og ved privatfester for golfspillere. I 
morgen (28. marts, red.) fejrer de deres fæl-
les sangerjubilæum med udgivelsen af - end-
nu - en cd med den i golfteknisk sammenhæng 
finurlige titel »The Hookers Faded.« 

Presley og Kaye
Selvom det efterhånden er 11 år siden, at en-
gelske Howard Barton forlod Himmerland 
Golf & Country Club for at blive cheftræner i 
Hals Golf Klub, har han holdt forbindelsen 
ved lige til Himmerland og optrådt jævnligt 
sammen med vennen Robert Kristensen. Ikke 
mindst kursistgrupperne »De grå pantere« - 
ældre spillere - nydt godt af, at både de to 
venner elsker at synge - i en sådan grad, at 
de snakker mere musik end golf, når de mø-
des udenfor golfbanen.

Robert Kristensen: - Da jeg var dreng, ville 
jeg enten være rockmusiker eller golftræner. 
Jeg blev det sidste, fordi min far - Henning 
»Sprinter« Kristensen - ansporede mig til 
det, men jeg har aldrig tabt interessen for 
musik, som i sin tid opstod, fordi jeg blev to-
talt forblændet af Elvis Presley.

Howard Barton: - Jeg voksede op i London, 
mens den populære skuespiller og sanger 

Danny Kaye udbredte kendskabet til til H. C. 
Andersens eventyr. Mine forældre sang san-
gene fra eventyrerne for mig, og derfor kun-
ne jeg i en meget tidlig alder selv synge »The 
Ugly Duckling.«

H. C. Andersen
Faktisk har Howard Barton selv optrådt som 
H. C. Andersen. Han debuterede som sådan 
ved en 25 års jubilæumsfest for Robert Kri-
stensen i Himmerland Golf & Country Club 
nøjagtig på 200 års-dagen for digterens fød-
sel (2. april 2005) - en debut, der i øvrigt 
skyldtes, at ejeren af klubben, Lars Larsen, 
havde spottet den slående lighed rent udse-
endemæssigt mellem Barton og H. C. Ander-
sen. I lånt kostume fra Aalborg Teater - som 
fik ham til at ligne eventyrdigteren på en 
prik - optrådte han bl.a. som speaker ved VM 
i bueskydning i Aalborg med så stor succes, 
at mange børn ville tale og fotograferes med 
ham og ikke mindst høre ham synge »The 
Ugly Duckling.«

Successen var ikke helt tilfældig, for der er 
tilsyneladende gået en god skuespiller tabt i 
Howard Barton. Den opfattelse har i hvert 
fald de golfspillere, der har set ham optræde 
med golfshowet »Mad Mack & Hugey« og 
som den uheldige, golfspillende hovedrolle-
indehaver i tv-reklamen for »Bilglas« om-
kring reparation af knuste bilruder.

Valsemusik
Robert Kristensen kunne f.eks. have gjort 
karriere som Elvis Presley-fortolker. Dels for-

Syngende golftrænere på banen igen
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di han kan synge næsten alle Elvis-numrene, 
og dels fordi han kan efterligne legendens 
karakteristiske hoftebevægelser. 

- Jeg elsker musik så højt, at jeg simpelthen 
synger mig glad, hvis jeg er sur, forklarer Ro-
bert Kristensen. Han og Howard Barton 
brugte rent faktisk musik til deres golfun-
dervisning, mens de var trænerkolleger. - 
Men det var nu ikke Elvis Presley, der lød fra 
vores ghetto-blaster, men valsemusik, der 
passer bedre til den glidende rytme i golf-
svinget. Faktisk tror jeg, at mange selvtræ-

nende golfspillere kunne have fordel af at 
træne til valsemusik fra en walkman, fordi 
musikken afleder tankerne fra teknikken i 
golfsvinget, lyder det fra sangglade golftræ-
ner, som bl.a. har sunget irske folkesange på 
hjemmebanen i Himmerland sammen med 
den irske legende Johnny Logan - et celebert 
besøg, som et medlem af klubben fik i gave, 
da han fejrede et 25 års jubilæum.

Nej, det har aldrig været kedeligt i Himmer-
land - bl.a. takket være Robert Kristensen og 
Howard Barton.

De to syngende ”blues brothers”, Robert Kristensen (længst til venstre) og Howard Barton (længst 
til højre) akkompagneres på cd’en af Henning Jensen (med guitaren) og Olav Gudnason (med bas-
sen), som udgør husorkesteret The Riffkicks i Himmerland Golf & Country Club.

The Hookers ”Faded”

kr. 100,-
Kan købes via prokontoret!
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

1

”Kræmmeren” 
– nu med venteliste…
Rosendahl / Kop & Kande Open
Søndag den 16. marts 2008
Turneringsledelse: Alice og Thyge Samuelsen
Turneringshjælpere: Inger Andersen og John U. Petersen
Præmiesponsor: Kop & Kande, Farsø

Resultaterne så således ud:
A-rækken: 1. Ernst ”Kanin” Hansen 39 points
 2. Steen Rabøl 38 points
 3. Christian Bæch Christensen 36 points
 4. Hans Degn 36 points
 5. Christopher Bühl Hansen 35 points

B-rækken: 1. Tommy Nielsen 40 points
 2. Walther Højbo 40 points
 3. Bjørn Terje Pettersen 39 points
 4. Lars Holm Jensen 36 points
 5. Frode Egekvist 35 points

C-rækken:  1. Magne Henriksen 40 points
 2. Thorkil Skals 40 points
 3. Nicolas Simmons 40 points
 4. Jan Flemming Andersen 39 points
 5. Bent H. Frederiksen 35 points

Tilslutningen var overvældende til vores åb-
ningsturnering. Allerede en uge før tilmel-
dingsfristens udløb var turneringen 
fuldtegnet og venteliste blev oprettet. De 
100 deltagere stillede op til gunstart søndag 
den 16. marts, og alle modtog en smuk Ro-
sendahl fyrfadsstage i start-gave samt pølser 
og brød undervejs på runden. Sponsor, Jør-
gen Højrup Jensen a.k.a. ”Kræmmeren”, fra 

Kop & Kande i Farsø Rådhuscenter, deltog 
selv i slaget, og håndterede på vanlig under-
holdende vis præmieoverrækkelsen – godt 
bistået af dagens turneringslederkvartet 
Alice Samuelsen, Thyge ”Sam” Samuelsen, 
Inger Andersen og John U. Petersen. Flot til-
slutning – flotte præmier – flot start på tur-
neringssæsonen!
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Så blev sæsonen slået i gang på behørig vis. Et udsnit af de dygtige præmietagere ved Rosen-
dahl / Kop & Kande Open ses her - bagerst fra venstre: Hans Degn, Christian Bæch Christen-
sen, Tommy Nielsen, Bent H. Frederiksen og Jan Henrik Svendsen. Anden række fra venstre: 
Christopher Bühl Hansen, Steen Rabøl, Nicolas Simmons og Thorkil Skals. Forrest fra venstre: 
Gitte Lorentzen, Anne-Marie Skals, Gunhild Mølgaard og den glade giver, ”Kræmmeren” - 
Jørgen Højrup Jensen fra Kop & Kande i Farsø Rådhuscenter. En herlig start på turnerings-
sæsonen.

D-rækken: 1. Gitte Lorentzen 32 points
 2. Anne-Marie Skals 32 points

Nærmest Pinden:
 6. hul: Claus E. Frederiksen 3,31 m
 8. hul: Ernst “Kanin” Hansen 2,01 m
 11. hul: Preben Næsgaard 1,20 m
 13. hul: Jan Henrik Svendsen 1,49 m
 15. hul: Vagner Mortensen 1,70 m
 17. hul: Karsten Lorentzen 0,65 m

Længste Drive:
4. hul damer: Gunhild Mølgaard
4. hul herrer: Mikkel Busk
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I sne står urt og BOLD i skjul…
Påsketurnering
Søndag den 23. marts 2008
Turneringsledelse: Mona og Erik Rynkeby Knudsen
Præmiesponsor: Proshoppen
Forplejningssponsor: Restaurant Green

Resultaterne så således ud:
1. Judy og Walther Højbo 34 points
2. André Kjærgaard og Leif Nielsen 32 points
3. Bo Christiansen og Johnny Borup 31 points
4. Bente og Niels Graarup 31 points
5. Christopher Bühl Hansen og Poul-Erik Mathiesen 28 points
6. Christian og Kaj Ole Sørensen 28 points
7. Annegrete og Leif Bjørn Nielsen 28 points
8. Marianne Høi og John Rossen 28 points

Der var spænding til det sidste. Ville det sne 
eller ville det ikke sne? Og hvor meget sne 
skal der egentlig til, for at en turnering i 
Himmerland Golf Klub bliver aflyst? Svaret 
på sidstnævnte er ’en hel del’, for selvom det 
oprindelige felt på 124 deltagere langsomt 
faldt i takt med snefnuggene, var der allige-
vel 78 spillere, der var friske og valgte at 
bakke op om klubbens arrangement søndag 
den 23. marts. Turneringsformen var – lige-
som vejret – noget ganske særligt. ’Kombi-
partner’ stod der på turneringsopslaget, og 

deltagerne kastede sig par-vis ud i 6 hullers 
foursome, 6 hullers fourball og 6 hullers 
greensome. En anderledes form, hvor en 
klog strategi kan være givtig. Efter runden 
sponsorerede Restaurant Green en let anret-
ning til deltagerne med - blandt meget an-
det – herlige påske-sild. Andre gode ”sild” 
kunne nydes ved det efterfølgende mode-
show, hvor præmiesponsor – Proshoppen – 
gav inspiration til brugen af de dygtigste 
deltageres netop vundne gavekort.

Hvor meget sne skal der til, for 
at en turnering i Himmerland 
Golf Klub bliver aflyst? Der skal 
i hvert fald mere til end der 
kom søndag den 23. marts, for 
de 78, der valgte at stille op, var 
klar på lidt snegolf og efterføl-
gende hygge. Her er brave spil-
lere på vej op ad 18. fairway.
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Flot opbakning!! Og de dygtigste ses her: Leif Bjørn Nielsen, turneringsleder Mona Knudsen, 
John Rossen, Marianne Høi, Georg Ravn, André Kjærgaard, Leif Nielsen, Annegrete Nielsen, 
Niels Graarup, Kaj Ole Sørensen, Judy Højbo, Bente Graarup, Christian Sørensen, Walther 
Højbo, Poul-Erik Mathiesen, Bente Duedal Ravn, Johnny Borup og Alexander Wodstrup. Til-
lykke – godt kæmpet!!

Nærmest Pinden:
 6. hul: Alexander Wodstrup 2,20 m
 8. hul: Bente Duedal Ravn 1,50 m
 11. hul: Johnny Borup 11,65 m
 13. hul: Georg Ravn 3,10 m
 15. hul: Steen Rabøl 4,80 m
 17. hul: Judy Højbo 2,47 m

Efter turneringen blev 
der velfortjent gået til 
fadet. Restaurant Green 
sponsorerede en let an-
retning til alle deltager-
ne, og herunder afholdt 
Proshoppen sit vanlige 
Påske-modeshow, så 
præmietagerne kunne 
få inspiration til brug af 
de netop vundne gave-
kort. Her hygger Steen 
Rabøl, Bo Christiansen, 
Johnny Borup og Bjarne 
Rønnow.
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Tirsdagsherrerne

Torsdagsklubben

Tirsdagsherrerne

Torsdagsklubben

af Frode Egekvist

af Bente Duedal Ravn

Husejere, gæster og greenfeespillere er alle 
meget velkomne til at deltage i Tirsdagsher-
rernes ugeturnering!

Man skal blot huske at indskrive sig i map-
pen for Tirsdagsherrerne. Den er i mellem-
gangen ved Members Only, hvor programmet 
for Tirsdagsherrerne også er ophængt.

Matchfee er 50 kr. ved almindelig tirsdags-
match og 100 kr. ved matcher med fælles-
spisning.

Gæstende spillere deltager på lige fod i præ-
mierækken.

Udflugterne for 2008 er nu på plads.

Torsdag den 15. maj går turen til Mariager-
fjord Golfklub

Torsdag den 28. august skal vi til Ørnehøj 
Golfklub

Begge dage starter med morgenbuffet kl. 
9.00. Første bold går ud kl. 10.00

Efter golfrunden - ca. kl. 16.00 - er der fro-
kostbuffet efterfulgt af præmieoverrækkel-
se.

Egenbetaling bliver ca. kr. 175,00 pr person.

Som noget nyt i år skal egenbetaling betales 
ved tilmelding. Ved afbud senere end 8 dage 
før udflugten refunderes egenbetaling ikke.

Er du endnu ikke medlem af Torsdagsklub-
ben, har lyst til at spille golf hver torsdag 
året rundt - dog ikke i juli måned – og del-
tage i hyggelige udflugter, så mød op tors-
dag i ”Members Only” mellem kl. 8.15 og 
8.30. 

Torsdagsklubben er for alle medlemmer af 
Himmerland Golfklub med spilletilladelse.

Kontingent fra 1. april er kr. 150,00. Turne-
ringsfee pr gang kr. 20,00.

Gæstespillere

Udflugter 2008
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SøndagsklubbenSøndagsklubben
af Knud Erik Christensen

Søndagsklubben har afholdt afslutning på 
sæson 2007-08 med match og fest lørdag 
den 15. marts.

Afslutningsmatchen blev spillet på Old Cour-
se i 1 række med følgende resultater:
Nr. 1 Per Jensen 42 point
Nr. 2 John Nielsen 37 point

Pindpræmier:
Hul 6: Anne Marie Skals
Hul 17: Simon Michelsen

Gennemgående match i 2 rækker:
A-rækken: Nr. 1 John Andersen
 Nr. 2 Jens Chr. Præsius
 Nr. 3 Per Jensen

B-rækken: Nr. 1 Hans Hyldig
 Nr. 2 Anne Marie Skals
 Nr. 3 Preben Havemose

Hans Hyldig er som bekendt flyttet til Sjæl-
land, så søndagsklubafslutningen var hans  
sidste gøremål i Himmerland. Men Søndags-
klubben flytter ikke, for den overtages/vide-
reføres af Karin Heilesen.

Ved afslutningsfesten blev de begavet med 
et par påskeæg og en ”Emma” som tak for 
en god og velledet sæson 2007-08.

Vinderne. Fra venstre – Anne Marie Skals, Hans Hyldig, John Andersen, Per Jensen og Preben 
Havemose.

Hans Hyldig og Karin Heilesen
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GrundejerforeningenGrundejerforeningen
af Inge Lise Søndergaard

Grundejerturneringen 2008
Vi fulgte spændt vejrudsigten i 
dagene op til Langfredag. Kom-
mer der sne eller gør der ikke – 
skal vi aflyse turneringen eller 
skal vi ikke.

En del meldte fra, for det så faktisk ud til, at 
der ville komme sne. Men størstedelen trod-
sede vejr og vind, og mødte friske op fredag 
morgen, og man kan godt sige, at vejret var 
med os. Det var kun på de sidste 4 – 5 huller, 
hvor vi blev mødt med lidt regn og kulde, 
som dog ikke påvirkede den gode stemning.

Centret stod klar med en dejlig frokost, del-
vist sponseret af Garant i Løgstør v/Lars Dre-
jer, der også var hovedsponsor for 1 – 2 – 3 
præmierne i A og B rækken.

Bestyrelsen havde 
valgt at lave lidt 
om på traditionerne, og efter en spændende 
generalforsamling, fortsatte vi i Green Bar 
med tapas, og dejlig underholdning af Olav 
og Henning, samt vores helt specielle duo – 
Robert og Howard.

En stor tak til Helle og hendes stab, for fan-
tastisk dejlig mad og super servering.

Referatet fra generalforsam-
lingen, samt forhold omkring 
kabel-TV og tilbud på maling 
af tag, kan ses på grundejer-
foreningens hjemmeside.

Vinderne i A og B rækken – Erhard og Annelise Kristensen til venstre samt Henrik Vinther 
Jensen og Lis Petersen til højre sammen med hovedsponsor Lars Drejer.
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Salget af Robert og Howards nye CD gik stry-
gende. Peter Grinsted (i midten) holder øje 
med, at Jan Sondrup gør en god handel med 
Birte Bech.

Bobby & Howard - den gamle 
duo i topform

På opfordring af flere husejere, har vi set 
på hustagenes tilstand. Mange tage er ikke 
malet siden husene blev bygget for 25 – 30 
år side. Det er tydeligt at nogle tage er ved 
at gå til. Tage, såvel som træværk, skal 
vedligeholdes. Og så ser det altså rigtig 
godt ud i mange år, når taget får en gang 
algefjerner og maling.

Vi har derfor spurgt os for hos adskillige 
malere, hvad sådan noget må koste. Vi har 
spurgt på afrensning, algefjerner og 2 gan-
ge maling. Kvalitet og garanti er nogen-
lunde det samme, men der er ret stor 
prisforskel. Vi har valgt at henvise til 2 af 
de billigste.

Jysk Industri Rengøring v/ Vagn Jensen an-
vender ca. ½ ltr. sort Linoliemaling pr. m². 
Han tager 9.500,- kr. + moms pr. hus. Hvis 
der er 2 – 5 huse, som entrerer i en ordre, 

giver han 5 % rabat. Ved 6 eller flere huse i 
samme ordre giver han 15 % rabat. Vagn 
Jensen har tlf.: 98 66 13 25 eller 40 59 81 
16.

Nordjysk Tagmaling v/ John Wiffert Jensen 
anvender vandbaseret akrylmaling. Han 
tager kr.80,- + moms pr. m². ved 1 – 9 huse, 
og kr. 70,- + moms pr. m² ved 10 huse og 
derover i samme ordre. Prisen er jo så af-
hængig af, hvor mange kvadratmeter tag 
huset har. Nordjysk Tagmaling har tlf.: 98 
43 98 44 eller 24 40 88 86 

De to tilbud er tæt på hinanden, så nu er 
det op til jer, om I vil have malet med lin-
olie eller vandbaseret akrylmaling.

Gå flere sammen, og udnyt de gode til-
bud!

Maling af hustage



56

Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af Klyngekaptajn Carl-Erik Stubkier og Slangekaptajn Bent Østergaard

Det bliver et Braavalla slag i festlige farver fra 
tidlig morgen til ud på natten: Champagne på 
1. tee, øl og pølser under runden, overraskel-
ser under matchen,  præmieoverrækkelsen 
og middagen, store præmier til vinderne og 
mange præmier til de øvrige deltagere.
Det vil være stort at vinde det 25. slag og det 
gør de bedste! Men det kræver forberedelse 
og den bør starte allerede nu: Intensiv prak-
tisk og mental træning. Søg psykolog hjælp, 
hvis I føler behov herfor. Find de bedste pro-
er til at rette på svinget, så det sidder på da-
gen.

Hvem kan deltage i dette slag? Det kan hus-
ejere med deres familie i lige op og nedgå-
ende linie. Tilmeld bedsteforældre, børn og 
børnebørn, hvis de er golfspillere, og I tror 

deres sving er i orden! Invitationen gælder 
også Golfvænget og Golfparken, der spiller 
for Klyngen, samt Søhusene, der spiller for 
Slangen. Uanset udfaldet af dette store slag, 
skal der festes igennem om aftenen - og nat-
ten med. Herrerne forventes at møde i smo-
king og damerne i langt.

Stor sponsorinteresse for det 25. 
”Slaget om Himmerland”
har der endnu ikke været. Men de, der har 
tilmeldt sig sponsorlisten, har ydet store bi-
drag bl.a. champagnen, øl og pølser samt 
stort orkester. Vi kan bruge mange flere 

Husejere!
Rust jer til det 25. ”Slaget om Himmerland”
lørdag den 12. juli 2008

I skal få
skal I!

Kom bare an!
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Total renoveret villa/sommerbolig med udhus. Der er fra
huset gåafstand til golfbanen, træningsbanen og Golf-
centreret. Indret: Entre med flot trappe til 1. sal. Dejlig lys
stue med bræn-
deovn og udgang
til terrasse. Åbent
køkken. Lyst ba-
deværelse. 1. Sal:
Gang. Værelse.
Soveværelse med
lofter til kip og
med trægulv.

CHARMERENDE VILLA/SOMMERBOLIG I GATTEN�

GATTEN STATIONSVEJ 11

98 63 26 66

67 m²Bolig
1460 m²Grund 1895Opført

SAG 96405143

775.000/40.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
3.517/2.691Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

4.889/3.853Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Nyopført fritidshus, m/status som
helårsbolig! Entre. Flot badevær.
Soveværelser. Åbent køkken/alrum.
Stue med brændeovn: 1. sal: 2 væ-
relser. Stue. Trægulv overalt.

NYOPFØRT HELÅRSHUS

GOLFPARKEN 7

98 63 26 66

106 m²Bolig
330 m²Grund 2005Opført

P R Ø V 
Boligen

SAG 96406293

1.495.000/75.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
7.722/6.012Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

9.730/7.701Brt./Nt. v/Obligation

4/3Rum/værelser

Hyggeligt etplansvilla i Gatten by. Desuden udhuse med
73 m2 garage, fyrrum, hobbyrum, pergola/havestue mv.
BEL.: I attraktivt bysamfund tæt ved Himmerlands Golf &
Country Club -
Nordeuropas
største golfanlæg.
Indretning: Entre.
God vinkelstue (
evt. 1 ekstra vær.)
. Soveværelse
med skabe. Pænt
nyere køkken.
Lyst badeværelse.

HYGGELIG ETPLANSVILLA�

GATTEN STATIONSVEJ 17

98 62 24 00

90 m²Bolig
732 m²Grund 1944Opført

SAG 91307129

425.000/25.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
2.356/1.922Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

2.985/2.483Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Godt belig. golfhus. Renov. m/nye
døre/vinduer og endegavle samt nyt
bryggers. Indeholder: malet køkken.
Badeværelse. Stue m/brændeovn.
1. sal: Repos og 2 store vær.

STORT GOLFHUS

GOLFSVINGET 267

98 63 26 66

80 m²Bolig
234 m²Grund 1983Opført

SAG 96406057

1.145.000/60.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.583/4.292Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

7.175/5.621Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Pragtfuld belig. golfhus i et af Dan-
marks bedste golfområder. Indret:
Entre. Nyt flot åbent køkken. Bad.
Dejlig stue m/udgang til terrasse
med flot udsigt over banen. 2 vær.

SÆRDELES VELBELIGGENDE GOLFHUS�

GOLFSVINGET 138

98 63 26 66

77 m²Bolig
285 m²Grund 1980Opført

SAG 96406311

1.275.000/65.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
7.270/5.304Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

8.742/6.607Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

 edc.dk

Farsø
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sponsorer til udvidelse af både størrelse og 
mængde af præmier, samt events over da-
gen. Interesserede sponsorer for denne helt 
særlige match bedes snarest henvende sig til 
enten Inge Lise Søndergaard (is@hv.dk), Gur-
li Haandbæk (gh@ehs.dk), Dorte Strøjer (ds-
troejer@forum.dk) eller Carl Erik Stubkier 
(ces@jysk.com).

Tilmeldinger til dette formidable arrange-
ment udsendes primo maj med tilmeldings-
frist 2. juni 2008. Tilmeldingerne sendes til 
husejerne og ”første mand” på listen i Time-
share husene. Programmet for dagen vil 
fremgå af den udsendte tilmeldingsblanket. 
Vi glæder os til denne uforglemmelige 12. 
juli 2008!

Klyngekaptajn Carl Erik Stubkier,
ces@jysk.com

Slangekaptajn Bent Østergaard,
bok@ki.au.dk

Sådan!

Vi vinder!!!
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På årets generalforsamling i Hole in One 
foreslog Lars Larsen en kontingentforhøjelse 
med henblik på en kvalitetsforbedring af 
vore husområder til glæde og gavn for os 
selv og vore gæster, men også som en god 
investering. Generalforsamlingen opfordre-
de derfor grundejerforeningens bestyrelse 
til at nedsætte et udvalg til at fremkomme 
med en handlingsplan.

Jeg har talt med flere herom, blandt andre 
Peter Lorenzen, og vi er af den opfattelse, at 
det i hvert tilfælde er en god idé at få under-
søgt mulighederne og de økonomiske kon-
sekvenser heraf. Under alle omstændigheder 
vil det være af stor betydning, at så mange 

som muligt deltager med idéer - store som 
små - og gerne bredspektret, så idéerne om-
fatter hele områdets udvikling, inklusive ba-
nerne, centret m.v.. Det er faktisk en 
knaldhamrende god idé, så kom frem med 
jeres forslag og send dem til grundejerfor-
eningens bestyrelse eller deltag i debatten, 
som jeg har startet under samme overskrift 
på foreningens hjemmeside.

Vi deltager gerne i et sådant udviklingsar-
bejde.

Med venlig hilsen
Peter Lorenzen, hus 52

Svend Schrøder, hus 190

Kvalitetsforbedring

LæserbrevLæserbrev
af Svend Schrøder

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

Stram skruen og tjen
penge

Dekor Ask/0500
Ekskl. blandingsbatteri, vask,

lys og hvidevarer

PRIS FOR DEN VISTE OPSTILLING

7.384,-

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

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



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

NYHEDER

ÅBNINGSTIDER I PROSHOPPEN
Mandag-torsdag kl. 8.00-18.00 · Fredag-søndag kl. 8.00-18.00

Daily
SPORTS

Proshoppen byder velkommen
til en ny spændende sæson

med en masse spændende mærker:


