
Læs også.....
Golfklubbens ordinære gene-
ralforsamling havde alvorlige 
ting på programmet. Læs Erna 
Bavngaards referat fra side 32.

Himmerland Company Club 
vokser støt. Læs mere om Him-
merlands attraktive klub for 
erhvervslivet fra side 14.

Tilmeld dig til årets slag NU! 
Der er tilmeldingsblanket til 
Slaget om Himmerland midt i 
bladet.

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 2 • April 2009

Påske i Himmerland – så står den på golf, hygge, god mad og selvfølgelig Proshoppens mode-
show. Dette års veloplagte modeller – Karla, Benitta, Steffen og Kasper – omdannede den flot 
opdækkede Arkade til catwalk for en dag og viste forårets tendenser i golftøj til stor fornø-
jelse for påsketurneringens deltagere.



2

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 / jokr@himmerlandgolf.dk

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

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

Tryk:
Grafisk Hus Løgstør A/S

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste klubblad, 
som udkommer ultimo juni, er fredag den 5. 
juni.

Grundejerforeningen
Bestyrelsen
Formand:

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

Kasserer:

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

Sekretær:

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

HG & CC A/S
Bestyrelsen
Formand:

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

Administrerende direktør:

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

Himmerland 
Golf & Resort Hotel
Hotelchef:

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

Receptions- og bookingchef:

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

Øvrige nyttige numre
Prokontor .......................................... 96 49 61 17
Proshop .............................................. 96 49 61 09
Reception .......................................... 96 49 61 00
Restaurant Green .............................. 96 49 61 14
Starters House ................................... 96 49 61 08
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SØNDAG DEN 3. mAJ Team Himmerland Am/Am
ONSDAG DEN 13. mAJ Backtee Race to Himmerland
TORSDAG DEN 14. mAJ Backtee Race to Himmerland
LØRDAG DEN 16. mAJ  Danmarksturnering

– kom og hep på klubbens elite
FREDAG DEN 29. mAJ Netværksarrangement
SØNDAG DEN 31. mAJ Pinsemorgenturnering
FREDAG DEN 5. JUNi Deadline for næste klubblad
LØRDAG DEN 6. JUNi  Danmarksturnering

– kom og hep på klubbens elite
SØNDAG DEN 28. JUNi Eva Trio / Kop & Kande Cup

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

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22
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Kort nytKort nyt
af clubmanager Maria Fjelstrup Kallesø

De første på banen! Selvom kalenderen sagde 6. marts var der ikke meget forår i luften da 
disse kække nordmænd som de allerførste gæster i 2009 betrådte New Course. Humøret var 
højt hos flokken, der med Sigmund Hadland Jr. i spidsen samme formiddag havde tilbagelagt 
en runde på Old Course. Det var deres første besøg i Himmerland – vi håber ikke, det bliver 
det sidste!



5

Alt i
cane-line
havemøbler

BLACK ’N WHITE
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Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af Claus Birk Larsen

Endnu engang – fristes man til at sige – var 
vejret med os, da startskuddet til årets golf-
sæson lød fredag den 3. april med Bobbys 
Forårs Pro/Am.

En dejlig start efter en tid, hvor vi alle har 
gået og ventet på, at det nu igen blev forår i 
Himmerland – og dermed besøg fra masser 
af golfgæster den kommende tid – og når 
Bobby så samtidig er tæt på det ”gamle” ni-
veau – hvis ikke over!!! - så må det absolut 
være et godt tegn på en spændende sæson.

Som mange sikkert har bemærket, er vinte-
ren blevet brugt til at få opjusteret mange 
punkter – ikke kun omkring centret – men i 
høj grad også på vores fantastiske banean-
læg, der i den kommende sæson vil lægge 
tæppe til mange spændende turneringer og 
ikke mindst Backtee Race to Himmerland. 

Pr. definition kan vi ikke kalde os Danmarks 
bedste golfanlæg – det overlader vi trygt til 
andre om at vurdere!! – men vi kan med en 
vis selvtilfredsstillelse kalde os Danmarks 
bedste golfoplevelse – ikke mindst set i lyset 
af de nye tiltag vores serviceorgan har gen-
nemgået, og den store indsats hele persona-
let har lagt i et internt kursusforløb vinteren 
igennem – med den eneste dagsorden; at op-
levelsen ved at gæste Himmerland er – og vil 
være – noget ganske særligt.

Vi har til denne sæson ønsket at tilpasse vo-

res koncept lidt ud fra ”Back to Basic” prin-
cippet, hvor vi har taget udgangspunkt i det, 
der er omdrejningspunktet. Uanset om man 
er på banen eller besøger restauranterne, så 
tilstræber vi at kunne opfylde alles ønsker og 
forventninger – og forhåbentlig bliver det 
krydret med lidt ekstra, ud over forvent-
ningsniveauet.

På trods af den efterhånden altoverskyggen-
de finanskrise, ser vi lyst på fremtiden og på 
de bookinger der tikker ind i ordrebogen, 
som giver os et billede af, at fremtiden ikke 
ser så dyster ud, som da krisen begyndte at 
sætte sine tydelige spor rundt omkring i lan-
det.

Med forandringer følger også nye måder at 
håndtere tingene på, og i den forbindelse vil 
det glæde mig, hvis der fra starten bliver ud-
vist lidt forståelse – men omvendt er perso-
nalet ”klædt på” til at afhjælpe spørgsmål 
– så tøv ikke, vi hjælper hellere end gerne på 
alle områder.

Med en god mavefornemmelse i bagagen, 
ser jeg frem til med stolthed at byde alle vel-
kommen til det fantastiske Himmerland og 
de forbedringer og tilpasninger vi har gen-
nemgået – og som gerne skulle være til stor 
glæde for alle der ønsker en god oplevelse.

På gensyn i Himmerland 
og til en fantastisk sæson

Kære læser
Forventningernes sæson!
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Tirsdag, onsdag, fredag kl. 12.00-17.30
Torsdag kl.12.00-20.00 
Lørdag kl. 11.00-15.00 

1. søndag hver måned kl. 11.00-15.00


Mosevej 22, 9600 Aars 

Tlf.: 9865 6111

Vi har tøjet til den
voksne pige. 

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

eller Aggersundvej.

www.krukkehuset.dk

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

et glas champagne.
Ring til Inger for aftale.








 WALDER

Marc Aurel





C´A R L A
D  U    N  O  R  D
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Westergaards waggleWestergaards waggle
af golfmanager Jacob Westergaard

Bobbys Forårs Pro/Am
Klokken slår 07.00 fredag den 3. april. Tågen 
ligger stille og tungt over Himmerland Golf & 
Country Clubs smukke baner. Deltagerne til 
Bobbys Forårs Pro/Am begynder så småt at 
møde op i arkaden. Glæden ved de snart skal 
ud og spille årets første turnering, lyser i de-
res øjne, som hos heste der for første gang 
skal ud og græsse efter en lang vinter.

Gensynsglæden er ikke til at tage fejl af. Alle 
smiler, krammer og ønsker hinanden velkom-
men tilbage til deres andet hjem – Himmer-
land Golf & Country Club. Snakken om, at 
den lange vinter snart er ovre går lystigt på 
folks læber.

Kl. 09.00 er alle mødt og Robert alias ”Bobby 
The Pro”, byder på vanlig vis velkommen 
med morgensang og dessiner om turnerin-
gens forløb. På grund af tågen måtte starten 
udsættes en time.

Klokken nærmer sig 11.00. Alle sanser be-
gynder at skærpes, koncentrationen kan 
mærkes hos deltagerne. Alle er lige så 

spændte som en tyr ved en rodeo. Endelig 
lyder starterhornene gennem den tykke tå-
ge, og Bobbys Forårs Pro/Am er skudt i gang.

På banen forløb alt som det skulle. Deltager-
ne roste endnu engang banens beskaffen-
hed. En stor ros skal lyde til hele 
greenkeeperstaben. Chefgreenkeeperen 
Johnny Kristensen har hele vinteren gået og 
lavet små, sjove ændringer på New Course. 
Det har givet banen nyt liv og ikke mindst 
gjort den en lille smule mere udfordrende. J
 
Efter at have besteget det lille bjerg fra 9. 
green op til 10. teested, blev man mødt af et 
nyt prægtigt halfway house, hvor man kun-
ne nyde en varm pølse og lidt at drikke. Half-
way housene på både Old Course og New 
Course vil med sikkerhed blive en stor succes 
hen over sommeren.

Efter runden var solen brændt igennem tå-
gen og foråret viste sig fra sin bedste side. 
Spillerne kunne på den nye terrasse nyde en 
velfortjent øl efter anstrengelserne på ba-
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nen. Alle havde gjort deres bedste og kunne 
nu kun vente spændt på resultaterne.

Som ved enhver turnering er der et hold der 
har gjort det lidt bedre end de andre. I år gik 
sejren til holdet ”Kop & Underkopperne” an-
ført af Jørgen Højrup Jensen aka ”Kræmme-
ren”. Han havde specielt udvalgt Kristian 
Tvergaard, Finn Veggerby og proen Jesper 
Thuen som sine soldater til at udkæmpe den 
vigtige kamp. Holdet lavede 120 points. Den 
individuelle række blev vundet af en Team 

Himmerland-spiller, nemlig teamchefen selv 
- Thomas Nielsen - som præsterede hele 42 
points, der for hans vedkommende er 2 un-
der banens par. Hos de professionelle måtte 
de unge håbefulde golfere igen i år se sig 
slået af en af Danmarks mest rutinerede pro-
er, Søren Rolner fra Mollerup Golfklub, som 
lavede 40 points - 4 under banens par.

Dagen sluttede med en fest, som folk sent vil 
glemme. Sæsonen 2009 blev igen i år skudt i 
gang med et brag.

Alle ønskes en rigtig god sæson. Vi ses på 
Himmerlands dejlige baner.

Med venlige golfhilsner
Jacob Westergaard 

Golfmanager

Stor tak til alle vore generøse præmiesponso-
rer: Sun-Air, Carlsberg, Backtee, Abacus, Top-
tier, Cleveland, Puma, Bridgestone, Adidas, 
Tommy Hillfiger, Callaway, Nickent, Birdie og 
ikke mindst Tømrer- og Snedkerfirmaet Son-
drup & Kastberg for hole in one præmien – 
en Ford Mondeo – der var udsat på 7. hul.

Se alle resultaterne på www.himmerland-
golf.dk

Rutineret vinder hos de professionelle. 
Søren Rolner holder winners speech.

De vandt overbevisende Bobbys Forårs Pro/Am 2009: Jesper Thuen, Kristian Tvergaard, 
Jørgen Højrup Jensen og Finn Veggerby modtager fortjent deres førstepræmie fra præ-
mie-master Robert ”Bobby the Pro” Kristensen.
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Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af chefgreenkeeper Johnny Kristensen

Så kom vi i gang, Bobby’s pro/am har skudt 
sæsonen ’09 godt i gang. Til en forandring 
har vi haft et fornuftigt vejr op til turnerin-
gen, og kunne derved gøre tingene lidt an-
derledes i forhold til sidste år, da 
2008-opstarten jo gik med at rydde sne på 
New Course, så vi kunne gennemføre vores 
pro/am. Men i år har vi kun haft lidt natte-
frost til at dæmpe væksten i græsset. Ja, og 
løb så ind i lidt tåge, så turneringsstarten 
måtte udskydes 1 time - men det gav vist po-
te i baren…. 

Tilbage til banen, jeg har aldrig set så flotte 
greens så tidligt på året. De har overvintret 
helt forrygende. Dog er Old Course lidt mere 
slidt i forhold til New Course. Så vintergolf på 
på greens er ikke optimalt. Men det er et 
valg vi har taget, og må så leve med at de li-
ge skal have lidt ekstra tid til at komme op på 
det niveau som vi ønsker. Men ikke nogen 
katastrofe - de er lidt ujævne pt. 

Tilbage til pro/am’en. Alle mine gode folk 
gav den virkelig gas, de arbejdede virkelig 
hårdt for, at vi kunne få afsluttet vores løse 
ender. Vi havde jo søsat en del projekter, men 
vi fik lagt det sidste tørv på vores nye bun-
kers, fik bygget en bro og ellers fik banen i 
gear. Vi havde lånt nogle tromler til greens af 
Sebberkloster GK, så vi kunne få greens i 
bedst mulig stand – New Course løb 8 på 
stimpmeter. Det må siges at være ganske 
pænt til den hurtige side (Old Course løb 6). 
Man kan læse mere om dette ved Starters 
House. Der bliver taget målinger hver man-

dag og fredag - 
man kan også der 
læse om, hvad det betyder. 

Angående dette med stimpmeter, så er vi i 
gang med en trappe til hul 9 Old Course - i 
samarbejde med Kræmmeren. Der er også 
sat et nyt forsøg i gang med hensyn til pin-
placering. 3 farver - hvide/gule/blå - den blå 
bliver skiftet ud med en rød senere. Hvidt 
flag betyder at flaget står i bagerste tredje-
del af green, ved gult flag står flaget i mid-
terste tredjedel og når det blå flag vejrer, står 
flaget i forreste tredjedel. 

Af færdige projekter kan nævnes, fairway-
bunker på hul 4 New, fairwaybunker på hul 
10 Old, greenbunker på hul 9 New, græstørv 
på greenbunker hul 18 New, lukket fairway-
bunker på hul 10 Old og hul 16 Old samt to 
nye fairwaybunkers på hul 14 Old og 16 Old  
(de mangler at få lagt græstørv på kanterne). 
Vi har plantet nogle træer mellem 18 tee 
New og 18 tee Old, plantet lidt mellem 18 
green Old og hul 1 New, sået græs omkring 
den ene sø hul 6 New, lagt tørv omkring sø-
kanten hul 18 Old (ved ny sti), sået græs bag 
13 tee Old (mellem tee og sø), repareret nog-
le drænrender på fairways med nye tørv og 
fået lavet ny terrasse. 

Af kommende projekter kan nævnes: Green-
område hul 1 Old skal have en gennemgri-
bende renovering, flere drænrender skal 
repareres (de har sat sig), have lavet en plan 
over nyt shortgame area, lidt nyt på driving 

Endelig...vi er i gang!
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HoteLtiLbud
til husejere og medlemmer

Himmerland Resort Hotel tilbyder frem til 30. juni 2009 hver-
dagsovernatninger til absolut kostpriser!!!

Pris per person i dobbeltværelse
inkl. stor morgenbrunchbuffet ......................................... 195,-

Tillæg for enkeltværelse ................................................... 145,-

Tilbuddet gælder fra søndag 
til torsdag.

Det skal være en husejer eller 
et medlem, der bestiller, men 
det må godt være til familie og 
bekendte.

Vi ses 
i himmerland!
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range, opgradering af Bette Course, opgra-
dering af teesteder…..men nu vil jeg ikke 
nævne alt - der skal jo også være lidt overra-
skelser til, når I kigger forbi paradise on earth 
næste gang… Men det bliver ikke kedeligt! 
Selvfølgelig kan alle ikke være enige i, at det 
er gode tiltag - men vi prøver på bedste vis at 
gøre banen til en udfordring for alle. De dår-
lige slag skal straffes og de gode slag skal be-
lønnes, om man så er HCP 0 eller 40. 

I skrivende stund står påsken for døren. Ba-
nerne/Himmerland er klar. Selv solen har 
booket tid. Nu begynder vi så småt at kigge 
frem mod vores nye turnering Backtee Race 
to Himmerland 13.-14. maj. Vi har indgået en 
samarbejdsaftale med Toro Danmark, som 
gør, at vi får stillet ekstra maskiner til rådig-
hed. Men for os handler det stadig om, at 
vores fantastiske baner holder høj standard 
hele tiden. 

Vi skal til at lave nogle forsøg på enkelte 
greens og teesteder med hensyn til dræning. 

Green 17 New, 13 Old, 8 Old og 16 Old har 
store problemer med vandet… J Tee 17 New 
og 9 Old har samme problem - og det til 
trods for at det er steder, som ligger højest 
på banen… Men vækstjorden er så lerholdig, 
at den holder på vandet. Så vi skal i gang 
med at lave forsøg med nogle drænkanaler 
lodret ned. Det bliver meget spændende, 
men mere om det i næste blad.

Jeg vil også lige til sidst sende en kæmpe tak 
til Johannes og Poul Jørn (Tage) for en stor 
hjælp her i opstarten - uden deres hjælp var 
vi ikke kommet så langt i vores projekter...

Ja, og også tak til min kære fader, som har 
renoveret alle vores flotte teeskilte i vinter - 
flot arbejde!

God sæson til alle - gæster som medlemmer...

Med venlig hilsen 
Johnny Kristensen
Headgreenkeeper

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

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

Gattenvej 5 
Flejsborg

9640 Farsø
Tlf. 98 62 62 20 

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

www.chsbyg.dk
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Nyt IVT Naturvarmecenter i Farsø
Åbent hus d. 6. - 7. marts

www.naturvarme.dk

Øgaard El A/S åbner nu Himmerlands 
første IVT Center med udstilling af 
Nordens mest solgte varmepumpe-
program fra IVT Naturvarme. Du kan 
spare mange penge på dit årlige varme-
budget ved skift til en varmepumpe.

Dette fejrer vi med åbent hus: 
Fredag den 6. marts kl. 13.00-17.00
Lørdag den 7. marts kl. 10.00-15.00

Præmie til de hurtige: 
Til de 4 første som køber en IVT Nordic 
Inverter luft/luft varmepumpe udlover 
vi en Nintendo DS inkl. 1 spil. Til den 
første som køber en Premiumline eller 
en Greenline jordvarmepumpe medføl-
ger der 1 stk. Nintendo Wii inkl. spillet 
Wii Sports.

Så besøg os på Th. Eriksens vej 7, Farsø 
og se vor nye udstilling. Vi har opstillet 
en pølsevogn og serverer forfriskninger, 
mens vi udregner, hvor meget 
du kan spare.

Th. Eriksens Vej 7 • 9640 Farsø
Tlf. 98 63 19 11 • www.oegaard.dk
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Hotel-nytHotel-nyt
af hotelchef Birgitte Kronborg

Det har været både sjovt og dejligt at se alle 
husejernes reaktioner på de seneste måne-
ders tiltag for at gøre terrassen, arkaden og 
restauranterne klar til sæson 2009. Det er en 
sand fornøjelse at kunne gå en påske i møde 
med så gode forudsætninger som vi har i år. 
Alle er klar til husejernes, medlemmernes og 
gæsternes ankomst. Vi har fået optimeret vo-
res fysiske rammer, vi har fået alle nye med-
arbejdere på plads og de er spændte og 
tændte på at sæsonen går i gang. Vi har så 
vidt muligt klædt dem på det bedste vi kan, 
og vi håber at I vil tage godt imod dem.

Vi har fået en ny servicemedarbejder, som er 
vores hurtigløbende blæksprutte, og hvis I 
holder øjnene åbne og er på vagt, så kan I 
måske nå at se hendes stribede Backtee-polo 
idet hun suser gennem arkaden. Hun hedder 
Astrid Schrijver og er hollænder. Hun flyttede 
til Danmark med sin mand og 5 børn for et 
par år siden. De bor på et dejligt landsted 
ved Fjerritslev. Astrid er en glad og smilende 
person, og hun har faktisk selv spillet lidt 
golf også, så nu må vi se om hun tager det op 
igen! Astrids danske ordforråd er allerede 
stort, og hun håber at arbejdet her på cen-
tret giver hende endnu større forståelse for 
vores sprog. Tag vel i mod Astrid, hvis I på 
trods af de raske skridt, når at hilse på hende.

Velværeklinikken er klar til en travl sæson. Vi 
har skiftet Darphin produkter og behandlin-
ger ud med Ole Henriksen – og det må siges 

at have sat godt og grundigt gang i motiva-
tionen hos både Eszter og Anicetta, som beg-
ge er helt vilde med de nye produkter og de 
spændende behandlinger. Som Ole ville have 
sagt: ”I love it!”

Vi har afsluttet vores interne kursusforløb og 
det har været utroligt inspirerende. Dette 
har virkelig givet sammenholdet blandt med-
arbejderne et boost, og det er fantastisk at se 
hvordan de støtter op om hinanden og hjæl-
per på tværs af afdelingerne.

Himmerland Company Club vokser sig større 
hver måned og vi håber at denne positive ud-
vikling fortsætter resten af året. Som I kan se 
på Sponsorlisten, er der kommet nogle nye 
sponsorer. Det er en fornøjelse at opbaknin-
gen til Company Clubben har været så stor, 
og vi kan allerede nu se at de eksisterende 
sponsorers engagement giver pote i form af 
nye referencer, nye potentielle sponsorer og 
medlemmer Samtidig står det klart, at de nu-
værende sponsorer er grundstenen for hele 
Company Clubbens eksistens. EN STOR TAK 
TiL ALLE SPONSORER!

I sidste klubblad skrev jeg at man kunne kon-
takte mig, hvis man ønskede yderligere in-
formationer omkring Himmerland Company 
Club. Den vælger jeg nu selv at følge op på 
ved at indsætte vores prospektmateriale i 
klubbladet. Mine kontaktoplysninger fore-
findes på side 2 i klubbladet.

Himmerland Paradisets have
– her er altid noget, man kan lave!!!
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Jeg er selv kun passivt medlem i disse dage, 
men jeg må sige at det trækker lidt i mig, når 
jeg ser ud på banerne i dag, med solen der 
skinner på velklippede greens og vinden der 
må være gået på påskeferie. Men så kommer 
jeg i tanke om mit horrible spil, og skylder 
nok både min arbejdsplads og jer, kære hus-
ejere og medlemmer, ikke at gøre mig selv 
komplet til grin ved at gøre de skønne Him-
merlandske baner usikre. 

I skrivende stund håber jeg at I alle har haft 
en fabelagtig påskeferie.

Mange hilsner og forårsfornemmelser
Birgitte Kronborg

Månedens
medlemstilbud!
Himmerland Golf & Country Club

har dejlige tilbud hver måned,
der stiles ene og alene til klubbens medlemmer.

Se månedens favorable medlemstilbud
på opslagstavlen i Members Only

eller på hjemmesiden!
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Dankemi i Kolding, sponsor siden 2007, har 
været så elskværdig at sponsorere kølervæ-
ske, sprinklervæske og lignende produkter til 
Greenkeepernes maskinpark. Det i sig selv er 
en fantastisk flot gestus. Men det stopper 
ikke her. Vi har også fået sponsoreret den 
miljø-kølervæske, som viceværterne bruger i 
anseelige mængder til lukning af huse om 
vinteren. Tilbuddet om sponsorering kom 
helt uopfordret fra Finn Ravn, ejer af Dan-
kemi.

Vi takker mange gange for den flotte gestus 
og ser frem til et fortsat godt samarbejde!

Hvem er Dankemi?
Dankemi producerer og forhandler vinterva-
rer, affedtning og bilplejemidler etc. til auto-
mobil- og industri sektoren. De tilbyder at 

lønfylde en lang række produkter, enten 
med råvarer leveret af kunden eller helt fra 
idé til distribution, efter kundens ønske.  
 
Dankemi har et meget moderne og hurtigt 
produktionsanlæg. Fyldelinierne kører fuld-
automatisk og blandekarrene er udstyret 
med digitale flow-computere. ”Just in time” 
levering er et stadig stigende krav fra kun-
derne og det lever de naturligvis op til. Der 
er således dag-til-dag levering af lagervarer i 
hele landet
 
Dankemi  lever selvfølgelig op til alle myn-
digheders krav og forsøger med ændringer 
og optimeringer i produktionen og recepter 
at kunne levere mere miljøvenlige produkter.

SPONSOROmTALE

OVERLADE
 PLANTESALG

 STORT UDVALG
AF  HAVEPLANTER
LÆHEGN, KRUKKER
OG HAVEARTIKLER

ÅBNINGSTIDER
HVERDAGE    10-17
WEEKEND      9-15

PADKÆRVEJ 59  
9670  LØGSTØR
TLF. 50 70 80 20
WWW.OVERLADE-PLANTESALG.DK
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Himmerland Company Club     
Sponsorer 2009

BEIERHOLM
WILLIS

NØRRESUNDBY BANK
EXIDE TECHNOLOGIES

CARL THØGERSEN
NORDEA BANK

XL BYG A/S
ANDRESEN & CO. NATURSTEN

CARLSBERG DANMARK A/S
DANKEMI
MPI PACK

NHP Consult
SONDRUP & KASTBERG

INTERIOR DIRECT
DKI LOGISTICS

INTER-CONNECT
GREEN2GREEN

DAMGAARD DEVELOPMENT
ACTIVE TOOLS A/S

PEUGEOT AARS
HØJFELDT EL
HEGNETTO
DYKON A/S

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

HERNING VARMFORZINKNING
ERNST & YOUNG

HIMMERLANDS VVS
FLEJSBORG AUTOSERVICE
GRAFISK HUS LØGSTØR

SONHØJ BYG – NY
GOLFPROMOTE –  NY
ASTRUP DESGIN –  NY

ARKITEKTFIRMA N. K. MADSEN A/S  -  NY
WOODWAYS –  NY

BERGMAN SMIT -  NY

...og flere sponsorer er på vej...
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Fra ProshoppenFra Proshoppen
af Georg Ravn

Om dette er et hjertesuk eller en opsang la-
der jeg være op til læserens opfattelse…

Som medlem af Himmerland Golf Klub er 
man fritaget for at betale depositum, når 
man lejer en golfbil. Dette er et privilegium 
vi gerne vil give vore medlemmer, men det er 
under forudsætning af, at vore medlemmer 
er med til at fremstå som gode eksempler, 
når det gælder håndteringen af golfbilerne.

Golfbilerne skal sættes på plads i kælderen 
efter brug – nøglen skal afleveres i Proshop 
(eller uden for Proshoppens åbningstid i re-
ceptionen) – bilerne må ikke køre på træ-
ningsbanen eller i husområderne.

Disse regler skal re-
spekteres. Overhol-
des det ikke kan en greenfeegæst få frataget 
sit depositum, men hvad kan vi gøre, når vi 
gang på gang ser medlemmer, der ikke føl-
ger retningslinjerne??

Vi må derfor nu henstille til, at alle – også 
medlemmer uden betalt depositum – over-
holder de udstukne regler omkring de lejede 
golfbiler, da vi ellers må se os nødsaget til at 
begynde at opkræve depositum fra alle.

medlemmers leje af golfbiler

ELFIRMAET

KENN KROGH
HIMMERLAND

Tlf. 98 35 16 55
Døgnvagt

Aalborg - Nibe - Vegger - Hvalpsund - Aars - Hornum
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medlemmers leje af golfbiler
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Gastronomisk setGastronomisk set
af F&B chef Laila Qvist

Endelig kom det lune forårsvejr, hvilket for 
os i F&B afdelingen betyder endnu flere her-
lige gæster.

Vi er kommet godt i gang, mange af vores 
nye tiltag er positivt modtaget af vores gæ-
ster.

Som i sikkert har bemærket er der rigtig 
mange nye ansigter. De er gennem en oplæ-
ringsproces, hvor der er mange ting de skal 
indvies i, ikke mindst medlemmer, ugeklub-
ber, traditioner og historie om perlen Him-
merland. Vi håber I vil tage godt imod alle 
vores nye kollegaer.

Vi har gennem den seneste tid fået en del be-
mærkninger vedrørende vores øl. At det ta-
ger for lang tid. Dette problem opstår, når vi 
skal skifte fustage. I vores ydersæson er vi 
nødt til at have Carlsberg på fustage. Vores 
flow i ydersæsonen er for lille til at vi kan 

tanke 1000 liter af gangen. Øllet vil ganske 
enkelt blive dårligt, og det sidste vi ønsker er 
at servere dårlig øl for jer. Men nu hvor golf-
sæsonen er i fuldt sving…så har vi selvfølge-
lig øl på tank.

Men men men…Carls Special, som er den vi 
får flest kommentarer til, leveres ikke på 
tank. Den er ikke udviklet til at kunne holde 
sig frisk.
Så her er vi nødt til at servere fra fustage 
hele året rundt. Vi ville rigtigt gerne selv ha-
ve det på tank, da det er en af de øl vi sælger 
rigtigt meget af. Derfor har vi ”Heldigvis” tit 
fustage-skift…og det tager lidt tid. Og pud-
sigt nok er det ”…altid de samme det går ud 
over…” J
Vi ved dog at Carlsberg har det højest oppe 
at vende, om det måske kan lykkes en dag. Vi 
krydser fingre.

Vi ved, at det giver gener for jer som gæster, 
men håber på forståelse.
Vi fristes til at bruge Faktas slogan - lidt om-
formuleret.

”Det er fordi vi vil så gerne have I bliver lidt 
længere” J

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Øllets Historie

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01
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Vi har i hvert fald fået hans produkter på hylderne og fået 
hans fantastiske behandlinger på programmet.
Oles personlige ankomst udsætter vi lidt endnu –
vi har masser af spændende tiltag omkring velvære,
som vi løbende vil holde jer opdateret med i vores
nyhedsmail i 2009.

Prøv en af de lækre behandlinger
og få i forbindelse med behandlignen
25% rabat på køb af
et Ole Henriksen produkt.

NB!
Hvis du ikke nåede

at få et af de sidste Darphin
produkter, så har vi stadig
et lille udvalg med priser

fra ÷30%
Gælder i

april og maj
2009

Ole Henriksen
er kommet til Himmerland
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Torbens LakeviewTorbens Lakeview
af Torben Haglund

Det er midt i marts…. Udenfor pisker regnen 
imod ruden, det blæser, det er koldt, under-
ligt at tænke på, at foråret startede for over 
2 uger siden… Og så alligevel.

Jeg er på kundebesøg i Ruhr området, og sid-
der nu her på mit hotelværelse, med et glas 
rødvin, og Bobby the Pro på IPoden, (det 
minder da lidt om Himmerland)

Jeg har lige talt med Vibeke, som er på for-
retningsrejse i fjernøsten, og lige nu befinder 
sig i 30 graders varme i Bangladesh, men jeg 
misunder hende ikke. 

For når jeg kører rundt i dette kedelige – grå 
– beskidte industriområde, dukker der nem-
lig små forårsbebudere op rundt omkring.

Forsytia buske begynder at blomstre – krokus 
dukker op af utallige græsplæner, som lang-
somt bliver grønne i det tiltagende dagslys, 
og de små buske langs med Autobahnen er 
begyndt at springe ud.

Jo den er god nok, den femte årstid nærmer 
sig…. Golfårstiden.

Snart skal vi på græs igen, snart skal vi til 
Himmerland, og trave rundt, spille golf, den 
skønneste hobby man kan have, synes jeg.

Vibeke og jeg har nu været medlemmer af 
Himmerland Golf Klub i 26 år.

Hvis nogen for 27 år siden, havde fortalt mig, 
at jeg skulle blive så glad for at spille golf, at 
mine golfkøller ville ligge i min bil fra april til 

oktober – at mine 
ferier ville blive 
planlagt efter hvor 
der ligger gode 
golfbaner – at jeg 
ofte ville gå en eftermiddagsrunde på en el-
ler anden golfbane her i Tyskland… ja, så vil-
le jeg have grinet højt.

Men det er en realitet at det er sket.

Men uanset hvor jeg har spillet golf, og uan-
set hvor gode banerne har været, har Him-
merland altid stået som det sted på jorden, 
som jeg glæder mig allermest til at vende til-
bage til.

Når vi når april skal huset lukkes op, og vi 
skal op og se om alt er ved det gamle - om alt 
er som da vi forlod det.

Nogle gange kan man glæde sig over nye til-
tag på banen, og især de sidste par år, er der 
sket mange ændringer på vores smukke ba-
ner, tak for det Johnny! Det har været en 
glæde at opleve, hvordan fairways – greens 
– søer langsomt, men sikkert bliver en nydel-
se at se og spille på igen. Vi glæder os til dine 
nye forbedringer, som du har skrevet om i 
året s første blad.

Vi glæder os også til at komme op og hilse på 
det personale som er med til at gøre Him-
merland til et paradis, når vi skal slappe af. 
Allerede nu går de sikkert og planlægger en 
masse ting, som skal gøre vores ferier til nog-
le dejlige oplevelser - tak fordi de gider!



25

Men allermest glæder vi os til at komme op 
og møde alle vores Himmerlands-venner 
igen.

Vi glæder os til at, nyde en stille pils eller et 
godt glas vin sammen med jer igen, sidde og 
grille med et dejligt Lakeview, spille en hyg-
gelig runde golf, få en hyggesnak ”over 
hækken”, ja bare det at hilse på jer igen, og 
se at I er vendt tilbage, glæder vi os til.

Og hvorfor er det så sådan?

Jo, jeg tror at Himmerland ganske enkelt har 
den virkning på os ”stamgæster” - at vi slap-
per så forbandet dejligt af deroppe.

Der er ingen stress - ud over den vi udsætter 
os selv for når vi vil opnå en lav score, og ikke 
kan.

Eller lige skal spille 20 – 20 – 20 med Ernst 
Hansen, velvidende at pengene er tabt på 
forhånd.

Eller når jeg sætter mig det mål, at jeg i år 
skal ned i HCP 9, og på trods af, at Vibeke har 
givet mig en flot ny rescue wood i julegave, 
til oktober må se i øjnene, at det heller ikke 
blev i 2009 at det skete.

Eller når klyngen tror, at de kan feje os af ba-
nen til slaget, selv om alle ved, at losseplad-
sen bliver liggende hvor den ligger.

Kære venner…. For vores skyld, kan de byg-
ge alle de flotte baner og store golfcentre de 
vil.

Vibeke og jeg har fundet vores ”Drømme-
land” og det hedder Himmerland, og hvor vi 
glæder mig til at se det og jer igen.

Skal dit hus males ude eller inde så kontakt

Gatten Malerne
Lave priser – hurtigt udført

MOBIL 40 74 35 65
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Er vi købt eller solgt? Det spørgsmål kan 
medlemmer af Himmerland Golf Klub med 
god grund stille, efter at de på generalfor-
samlingen blev orienteret om en kæmpereg-
ning fra SKAT, der vil pålægge klubben 
registreringspligt for moms pr. 1/8 2008 samt 
kræve 8.517.994 kr. i for lidt indbetalt moms 
for en treårig periode. Sagen er anket til 
landsskatteretten og har allerede påført 
klubben væsentlige udgifter.

Klubbens formand, Preben Aaen havde ellers 
tænkt, at han efter tre perioder i formands-
stolen ville takke af ved dette års generalfor-
samling, men så kom der i maj sidste år fra 
SKAT et brev på fire sider plus 15 sider sags-
fremstilling og 19 sider kontrolrapport, der 
redegjorde for kravene mod golfklubben. 
Sagen har siden holdt bestyrelsen travlt be-
skæftiget, og det er umuligt at gætte på, 
hvordan den ender. I betragtning af sagens 
alvor og kompleksitet var bestyrelsens med-
lemmer indstillet på at følge sagen til dørs, 

hvis det var medlemmernes ønske, og de fik 
generalforsamlingens fulde opbakning.

Om henvendelsen fra SKAT sagde Preben 
Aaen, at det kort og godt betyder, at green-
fee  og kontingenter skal pålægges 25 pct. 
moms, og at klubben skal udrede det enor-
me millionbeløb, som den ikke har.

Efter at have modtaget det famøse brev, tog 
bestyrelsen kontakt til revisionsfirmaet Beier-
holm, der er specialist på området, og fik for-
anstaltet et møde med SKAT i Thisted i juni 
med påstand om momsfrihed i lighed med 
andre amatøridrætsforeninger. Så fulgte 
endnu et brev en måned senere, hvori SKAT 
fastholder sine krav.

Henstand med betalingen
DGUs jurist har derefter gennemgået sagen 
og fremfører,  at påstanden ikke harmonerer 
med reglerne for momsfritagelse for virk-
somheder, der ikke drives med gevinst for 
øje. Derfor er sagen indklaget for landsskat-
teretten, og klubben har fået henstand med 
betaling af den beregnede moms og skat til 
ultimo 2012.

Preben Aaen oplyste, at man desuden har la-
vet et tillæg til aftalen med aktieselskabet, 
således at klubben fremover undgår det 

Bestyrelsen orientererBestyrelsen orienterer
Referat af golfklubbens ordinære generalforsamling 3. april 
af Erna Bavngaard

Grotesk skattesag 
truer golfklubben
millionregning og krav om 
momsbetaling har bragt 
Himmerland i umulig situa-
tion. Sagen anket til lands-
skatteretten
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stridspunkt, som Skat har påpeget, og såle-
des at klubben ikke forbløder økonomisk i 
perioden indtil landsskatteretten har talt. Vi 
kan naturligvis ikke kræve 25 pct. mere end 
naboklubberne i såvel greenfee som kontin-
gent og indskud, sagde han.

medlemmerne er sikret
–  Skulle landsskatterettens kendelse gå os 

imod, så har vi en ny situation, og det ar-
bejder bestyrelsen med, fortsatte Preben 
Aaen. Foreløbig har aktieselskabet accep-
teret, at hvis noget sådant skulle ske, vil 
medlemmerne kunne spille videre året ud, 
så kontingentet ikke vil være spildt. Der-
næst bliver spørgsmålet, om klubben kan 
køre videre, skal der etableres en ny klub 
eller noget helt tredje. Under alle omstæn-
digheder må vi arbejde med tanke på et 
nødberedskab.

–  Sideløbende forhandler vi med aktieselska-
bet om en ny aftale, som ikke indeholder 
problemer i relation til SKAT, sagde for-
manden. Som bestyrelse kan vi indgå en 
sådan aftale, men der vil nok blive nogle 
vedtægtsmæssige ændringer, og det kan 
betyde indkaldelse til ekstraordinær gene-
ralforsamling. Aktieselskabet har vist sig 
som en positiv samarbejdspartner i denne 
situation.

–  Formanden gav udtryk for stor undren 
over, at SKAT ser et formål i at kaste grus i 
maskineriet hos en amatørgolfklub og hos 
dens samarbejdspartner, aktieselskabet, 
der driver et foretagende, der er godt for 
både sundhed og turisme i Vesthimmer-
land. Det er en sag, som golfklubben me-
get gerne havde været foruden.

Konkurrencen bliver hårdere
Også medlemstallet har i det forløbne år gi-
vet anledning til panderynker. Det er faldet 
fra 819 til 745. Nye nabobaner trækker fort-

sat medlemmer ”hjem”, og det er noget af 
en udfordring, fordi Vesthimmerlands be-
folkning passer som underlag for én golfba-
ne, og der fire, plus yderligere fem inden for 
kort afstand.

Kontingentet i Himmerland er 5.200 kr. for 
voksne, 2.600 kr. for hverdagsmedlemmer og 
ungdom samt 1.300 kr. for juniorer. Det ad-
skiller sig ikke meget fra nabobanerne, men 
nogle er begyndt at tage medlemmer ind 
uden indskud. Konkurrencen om de ny golf-
spillere strammer til, mens Himmerland net-
op nu er tvunget til at bruge de fleste kræfter 
på sagen om SKAT.

Og så var der da også noget, som formanden 
kunne omtale med glæde, nemlig de forbed-
ringer, der er sket på de i forvejen glimrende 
baneanlæg. Godt gået Johnny.

Teamspillernes chef, Thomas Nielsen, måtte 
endnu en gang høre lidt for manglende op-
rykning, så både 3. og 4. division er i samme 
række i år. Men ikke til næste år lovede Tho-
mas med overbevisning i stemmen. Teamspil-
lerne viser sig frem 3. maj som proer i Team 
Himmerland AM/AM.

ingen nemme løsninger
Da formandens beretning blev sat til debat, 
faldt der, ikke overraskende, adskillige vrede 
bemærkninger om SKATs fremfærd. Først på 
banen var N.K. Strøyberg, der mente, at det 
ville have klædt den offentlige myndighed, 
hvis man indledningsvis havde indkaldt klub-
ben til en orientering. Han rejste også spørgs-
målet, om klubben kunne løse problemerne 
ved at erklære sig insolvent, starte en ny klub 
og lade SKAT kigge i vejviseren efter millio-
nerne.

Preben Aaen fandt tankerne sympatiske, 
men desværre ikke realistiske. Også en kon-
kurs vil være en kompliceret affære.
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Svend Strøyberg ville vide, om Himmerlands 
situation er enestående. Hertil var svaret, at 
det er den ikke. Andre kan følge efter, hvis 
SKAT vinder sagen, men Himmerland er 
sandsynligvis valgt, fordi banerne har rigtig 
mange greenfeespillere.

Kassereren, Svend Schrøder, redegjorde for 
regnskab og budgetter, der også er præget 
af de aktuelle problemer.

Under debatten om regnskabet udtrykte Pre-
ben Havemose bekymring over udgiften til 
rådgivning, der helt ekstraordinær beløber 

sig til 160.250 kr. Formanden 
gav ham ret men understrege-
de, at klubben er nødt til at 
støtte sig til sine rådgivere. In-
gen ved, hvor vi havner, men 
der er søgt om fri proces.

N.K. Strøyberg pegede på 
teamudgifterne på godt 
137.000 kr. og spurgte, om 
medlemmerne mon bakker op 
om det beløb. Formandens 
svar var et klart ja. Uden en eli-
teafdeling har man ikke en 
golfklub, sagde han og under-
stregede, at pengene bliver 
administreret med omhu.

Både formandens og kassere-
rens beretninger blev enstem-
migt godkendt.

Preben Aaen og Vagner Mor-
tensen blev genvalgt uden 
modkandidater. De fik også en 
klapsalve med på den stenede 
vej. Suppleanter blev Bente 
Duedal Ravn og Judy Højbo.

Generalforsamlingen, der var 
særdeles velbesøgt, blev myn-
digt ledet af Poul Uldall Jen-
sen.
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Går du i byggetanker? Og vil du gerne forkæle dig selv og din familie med lidt luksus i hverdagen, så skulle 
du overveje et Livsstilshus. 

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

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

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

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

Nyd tilværelsen 
– også udenfor golfbanen…

Træhuse i Herregårdsstil

Livsstilshuse Aps       Holmevej 86 - Holme       DK 9640 Farsø        Tlf.: +45 29 26 63 41       olejensen@livsstilshuse.dk       
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Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Kære klubmedlem og læser
I sidste klubblad beskrev jeg hvordan Teamet 
ville gå en stor sæson i møde baseret på re-
sultatet af første tee off til vores Team sæson 
åbning, som var lige midt i banen uden slin-
ger i valsen.

Og det ser ud til at der er noget om snakken. 
På de første par træningssamlinger har det 
været tydeligt, at flere spillere har selvtræ-
net en del hen over vinteren. Og de øvrige 
har haft nemt ved at finde grundsvinget 
frem igen og tage fat, hvor efteråret slutte-
de. Så stort set alle føler de er længere frem-
me end de plejer at være her først i april. Det 
kan også allerede ses på de scores der løben-
de kommer for dagen af diverse teamspillere 
lige pt. Der trænes og spilles runder som al-
drig før, og den interne konkurrence ser skar-
pere ud end nogensinde. De unge presser de 
ældre spillere og de ældre slår retur. Vi trim-
mer konkurrencen og formen yderligere 
med en træningsweekend i Himmerland den 
18.-19. april inden turneringsstarten står for 

døren i weekenden 
den 16.-17. maj. 
Begge hold spiller 
hjemmekamp om lørdagen. 3 division med 
tee off kl. 8.00 mod Randers. 4. division med 
tee off kl. 9.10 mod Sebber Kloster. Vi håber 
at mange af jer vil tage en tur ud på banen 
som tilskuere og bakke os op.

Jeg håber i skrivende stund at se mange af 
jer til vores AM/AM den 3. maj. Vi teamspil-
lere glæder os altid til denne turneringsform 
og at vi den ene gang om året kan få lov til 
at føle os lidt som ”semi-pro’er” for en dag 
sammen med jer og vores sponsorer. Ser frem 
til en god turnering.

I ønskes alle på vegne af Team Himmerland 
en rigtig god sæson 2009.

Med venlig hilsen
Thomas Nielsen

Teamchef 

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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til hytten!
ALT

Vi har

• ALT I TRÆBESKYTTELSE

• ALT I MALING

• ALT I HAVEMØBLER

• ALT I GRILL

• ALT I VÆRKTØJ

• ALT I VARME/VENTILATION

• ALT I KØKKEN OG BAD

• ALT I BRÆNDEOVNE

• ALT I GULVE

• ALT I DØRE OG VINDUER

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

www.xl-byg.dk

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

Køkkencenter
Mandag - fredag  9.00 - 17.00
Lørdag  9.00 - 12.00

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 · 9640 FARSØ · TLF. 98 63 16 99 · www.arnoldd.dk
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Elite Cup 2009Elite Cup 2009
af eliteudvalgsmedlem Søren Farsinsen

Sparekassen Himmerland 
Elite Cup 2009
Afløseren for turneringen Hvid Tee er nu på fundet...

Gennem efterhånden en del år, har turnerin-
gen Hvid Tee været spillet i Himmerland Golf 
Klub. Turneringen har henvendt sig til spille-
re med handicap 18 eller lavere og har altid 
været spillet som slagspil på New Course. En 
misforståelse er, at turneringen har været 
forbeholdt Team Himmerlands spillere, altså 
dem der spiller på klubbens divisionshold. 
Alle der har lyst til at blive testet i slagspil fra 
de hvide klodser har kunnet deltage i turne-
ringen. Turneringsformatet er dog efter min 
opfattelse ved at være udvandet, hvorfor vi 
er en gruppe der har set på, hvordan der kan 
laves noget mere spændende og afvekslen-
de. Ud af disse overvejelser er der kommet 
Sparekassen Himmerland Elite Cup 2009.

Den gennemgående turnering afvikles over 
10 runder og spilles skiftevis på Old Course 
og New Course. Hver runde spilles som Brut-
to slagspil. Formatet vi er nået frem til gør, at 
man kan vælge at spille enkelte af de 10 run-
der, eller dem alle. For at kvalificere sig til 10. 
runde, som er finalerunden, skal man dog 
have spillet minimum 2 runder på Old Course 
og 2 runder på New Course. Vinderen af Spa-

rekassen Himmerland Elite Cup 2009 er den 
spiller, der har de 5 bedste runder brutto (2 
fra Old, 2 fra New samt finalerunden). Har 
man spillet alle 9 runder inden finalerunden, 
kan man altså smide 5 runder væk i den sam-
lede stilling.

Turneringen er åben for alle med et handicap 
på 15,0 eller lavere. Tilmelding sker via Golf-
box, hvor startlister også offentliggøres.

Jeg vil opfordre alle interesserede til at mel-
de sig til en eller flere af runderne i turnerin-
gen. Selvfølgelig vil mange teamspillere 
deltage. men vi vil hellere end gerne have 
andre med i turneringen, så vi kan vise hvad 
vi er for nogle størrelser.

Hver enkelt runde kan maksimalt have 28 
deltagere. Så der bliver forhåbentlig rift om 
pladserne. Første runde er, når I læser dette, 
netop afviklet, men flere runder venter for-
ude. Disse vil være opslået på www.golfbox.
dk. Så gå ind og tilmeld jer, såfremt I er inte-
resserede i at være med i denne nye turne-
ring.
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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Kan man have andet end en god følelse i ma-
ven, når fuglene kvidrer, knopperne springer 
ud, solen skinner og sæsonen er sat i gang 
med manér? Nej vel?! Når først man som tur-
neringsarrangør når ud over de der kold-
svedne opvågninger natten før årets første 
turnering – ”Guuuuud – fik jeg nu sat labels 
på de rigtige scorekort…” og ”…huskede jeg 
nu også at lægge pengekasse-nøglen med i 
turneringstasken…” - så er der intet skønne-
re end at se golfsæsonen udfolde sig foran 
øjnene på en.

En hjertesag
Og vi er klar til sæsonen – både på godt og 
ondt. Klubben har nemlig investeret i en 
hjertestarter og når vi skriver ultimo maj, 
skulle ”hele huset” gerne være klædt på til 
at bruge denne – vi får nemlig behørig in-
struktion i håndteringen. 

Starttidsintervaller
Forårets spilleflow tyder på, at 10 minutters 
intervallerne fungerer efter hensigten. Husk 
at overholde tiderne – også selvom 1. hul sy-
nes frit – og tag ventetiden på 1. tee!

EDS
Med foråret kom også ophævelse af lokal-
reglen om lejeforbedring, så nu kan der igen 
spilles private runder med mulighed for op-
reguleringer. Derfor napper vi lige en genop-
friskning af nogle af EDS-reglerne:

•  I skal skrive jer på listen (der hænger på tav-
len under konverteringstabellerne i gan-
gen mellem Members Only og Jacobsen Bar 
& Snack Lounge) iNDEN I går ud.

•  EDS kan KUN spil-
les på hjemmeba-
ne

•  Der skal gå 6 DAGE mellem hver EDS. (Spil-
ler du EDS en torsdag kan du først spille ny 
EDS den efterfølgende torsdag).

Se i øvrigt den fulde ordlyd af reglerne her-
om. De er ophængt samme sted som før-
nævnte liste.

Åbningstider
Sekretariatet har indtil primo november 
åbent mandag til fredag fra 09.00 til 15.00 
og torsdage også fra 16.00 til 19.00.

Pøj-pøj på ”plænerne”!

Forårsfornemmelser

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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Pro News 2009Pro News 2009
af chefpro Robert “Bobby” Kristensen

PRO’S CORNER er i skrivende stund lige på 
trapperne… Og når du, kære læser, ser dette 
blad, skulle vi gerne være etableret i vores 
hjørne af Arkaden.

I PRO’S CORNER kan man få sig en helt ufor-
pligtende og uformel snak med en af klub-
bens golfprofessionelle. Der kan spørges ind 
til alt, der omhandler GOLF – skafter, sving-
tempo, bolde… Kun fantasien sætter græn-
ser – der kan snakkes udstyr, teknik, tips og 
tricks. 

Vi vil være at træffe i vores hjørne inden for 

nogle givne tids-
rammer, som I kan 
læse mere om på hjemmesiden og på opslag 
i Arkaden.

Vi glæder os til at se jer i PRO’S CORNER!

Trackman
I forbindelse med vores golfskoler har vi lejet 
en Trackman, og der vil være gode tilbud på 
at få målt sit sving i disse perioder. Se mere 
på hjemmesiden eller ring til proerne. Og al-
le er selvfølgelig velkomne på vores prokon-
tor – anytime! 

Pro’s Corner

Kasper, Bobby og Stig er klar til jer i Pro’s Corner.
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The Hoovers
Howard Barton og jeg har lavet endnu CD! 
Denne gang en dejlig irsk / skotsk en af slag-
sen sammen med Olav og Henning. Vi kalder 
os her The Hoovers ”Catching up on some 
Schottisch ’n’ Irish requests” for vi elsker at 
støvsuge og har det samme støvsugermær-
ke... CD’en kan købes på prokontoret.

Love Bobby

The Hoovers
Catching up on some Schottish’n’Irish requests

Recoded in Hasserisstudierne
March 2009 by Henning jensen
Producer: Henning Jensen

Henning Jensen:  Guitar, banjo background vocals, 
flute, pennywhistle.
Olav Gudnason: Doublebass, background vocals.
Howard Barton.  Lead & background vocals.
Bobby The Pro: Lead & background vocals.

Olav Henning

HowardBobby

book4&1.indd   1 12/03/09   21:00:27

Nu bliver der endnu mere at  tage til Gatten 
efter.Tæt ved Himmerland Bowling Center 
og Himmerland Golf & Country Club åbner 
St. Bededag den 8. maj et nyt kunstgalleri. 

Det er ægteparret Hanne og Sv. Bendtsen, 
der har indrettet en af længerne i deres pri-
vate ejendom, som de har renoveret gennem 
den sidste halve snes år. Efter en karriere som 
hhv. økonomichef og reklamefotograf i År-
hus førtidspensionerede ægteparret sig og 
slog sig ned på ejendommen Gattenvej 85 i 
Gatten.

Åbningsudstillingen i Galleri Himmerland bli-
ver med arkitekt og billedkunstner Finn Gra-
bowski, Århus, der er kendt for sine 
arkitektoniske abstraktioner samt som opfin-
der af en ny “isme” –  sur-realistisk realisme.

Der er fernisering St. Bededag kl. 15-18. Gal-
leri Himmerland i Gatten vil fremover være 
åbent torsdag til søndag kl.13-18  eller efter 
aftale på tlf. 40 19 78 78.

Kunst i Gatten
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

1

Sæsonstart – nu uden sne...
Rosendahl/Kop & Kande Open
søndag den 5. april 2009
Turneringsledelse: Inger Andersen og John U. Petersen
Turneringshjælpere: Elda og Jens Chr. Haase
Præmiesponsor: Kop & Kande, Farsø Rådhuscenter 

Der var efterhånden ved at være tradition 
for, at Himmerlands sæsonstart skulle foregå 
i sne eller slud. En tradition, Himmerland ik-
ke var meget for at have på sig. Men i år blev 
det anderledes. Solen skinnede ned på de 
små forårsbebudere, der tittede op af jor-
den, og på de 100 deltagere i Rosendahl / 

Kop & Kande Open, der stod klar på Old 
Course til gunstart søndag den 5. april kl. 
09.00. Undervejs kunne deltagerne nyde pøl-
ser og brød fra et af Himmerlands nye half-
way houses, der står godt placeret ved 7./12. 
tee. Sponsor – Jørgen Højrup Jensen fra Kop 
& Kande i Farsø Rådhuscenter, der blot to 

Sol på næsen og sus i håret. Præmietagerne ved Rosendahl / Kop & Kande Open 2009 tog sig 
således ud – bagerst fra venstre Danny Pedersen, Claus Pedersen, Søren Farsinsen, Jacob We-
stergaard, Jonas Tersgov Rasmussen, Steen Rabøl (alle I deres flotte Team Himmerland elite-
outfits) samt Jan Jørgensen. Forrest fra venstre: Michael Loria Kjær, Jens Wodstrup, sponsor 
himself – Jørgen Højrup Jensen fra Kop & Kande i Farsø Rådhuscenter, Preben Buus Have-
mose, John Uhrenholt Petersen (der også var turneringsleder), Anette Sørensen, Jørgen 
Brunsborg, Anne Marie Skals, Søren Christensen, Annegrete Nielsen, Poul-Erik Mathiesen, 
Rene Durafour, Kristoffer Kaalund og Ove Spliid. Anker Nielsen var lige nået at smutte uden 
for kameravinklen.
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Resultaterne så således ud:

A-rækken: 

1. John U. Petersen 38 points

2. Jan Jørgensen 35 points

3. Steen Rabøl 34 points

4. Jonas Tersgov Rasmussen 33 points

5. Danny Pedersen 32 points

6. Søren Christensen 32 points

7. Jacob Westergaard 30 points

B-rækken:

1. Preben Buus Havemose 34 points

2. Anette Sørensen 34 points

3. Jørgen Brunsborg 33 points

4. Jens Wodstrup 32 points

5. Poul-Erik Mathiasen 32 points

6. Annegrete Nielsen 32 points

7. Rene Durafour 31 points

C-rækken:

1. Michael Loria Kjær 30 points

2. Ove Spliid 29 points

3. Kristoffer Kaalund 28 points

4. Anne Marie Skals 28 points

Hul 6 Anker Nielsen 1,41 m

Hul 8 Poul-Erik Mathiasen 1,50 m

Hul 11 Claus Pedersen

Hul 13 Annegrete Nielsen 1,65 m

Hul 15 Jacob Westergaard 0,50 m

Hul 17 Søren Farsinsen 0,21 m

dage før havde brilleret med sit hold i årets 
første pro/am – holdt sig denne søndag be-
hørigt fra præmierækken og nøjedes med – 
godt bistået af turneringslederkvartetten 
Inger Andersen, John Uhrenholt Petersen, 
Elda og Jens Chr. Haase – at uddele de mange 

smukke præmier til dagens dygtigste. Og ik-
ke kun de dygtigste fik noget med sig hjem 
denne dag – Rosendahl/Kop & Kande havde 
nemlig sørget for en lille overraskelse til alle 
deltagere i form af et glas til herrerne og et 
smykke til damerne.
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Golf & mode går hånd i hånd 
i Himmerland…

Påsketurnering søndag den 12. april 2009
Turneringsledelse: Inger og Svend Schrøder
Præmiesponsor: Proshoppen
Forplejningssponsor: Brasserie 19. Tee 

Og påskevejret viste sig fortsat fra sin flotte-
ste side, da Himmerland Golf Klubs Old Cour-
se lagde velfriseret plæne til årets 
påsketurnering søndag den 12. april. Star-
terne satte i gang kl. 09.00, og de 100 spillere 
kastede sig ud i en kombi-partner-turnering 
– en makkerkonkurrence, hvor der spilles 
foursome på de 6 første huller, four-ball på 
de næste 6 og greensome på de sidste 6 af 
banens huller. En hyggelig og anderledes tur-
neringsform, hvor strategien indimellem og-
så spiller ind. Proshoppen var sponsor, og 
havde sørget for, at alle deltagere fik noget 
med hjem – også selvom svinget måske ikke 

lige sad denne dag. Turneringslederne Inger 
og Svend Schrøder kunne nemlig udlevere en 
dejlig startpakke til alle indeholdende 3 bol-
de og en cap, en visor eller et bælte fra Back-
tee. Derudover blev deltagerne udstyret med 
en kupon, der gav 10 % rabat på alle nye for-
årsvarer fra Backtee. Præmierne fra Proshop-
pen bestod af gavekort, og vinderne fik rig 
lejlighed til at lade sig inspirere til indkøbene 
under modeshowet, der blev afholdt efter 
runden. Under modeshowet bød dagens for-
plejningssponsor, Brasserie 19. Tee, på en 
skøn, let anretning, der blev nydt i Arkaden.

De store smil var fremme hos påsketurneringens præmietagere. Bagerst fra venstre ses 
Henrik Sørensen, Hanne Westergaard, Niels Ole Rasmussen, Steen Thomsen, Kai Ole Sø-
rensen, Sebastian Damm Thoning og Sascha Damm Thoning. I midterrækken finder vi 
John Uhrenholt Petersen, Johnny Borup, Bo Christiansen, Bente Graarup og Niels-Erik 
Mathiesen. Forrest står Merete Thomsen, Inger Andersen samt Solveig og Chr. Ting Lar-
sen.
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Resultaterne så således ud:

1. Merete og Steen Thomsen 40 points

2. Johnny Borup og Bo Christiansen 38 points

3. Solveig og Chr. Ting Larsen 38 points

4. Inger Andersen og John Uhrenholt Petersen 38 points

5. Bente Graarup og Poul-Erik Mathiesen 38 points

6. Hanne Westergaard og Niels Ole Rasmussen 37 points

7. Sascha og Sebastian Damm Thoning 37 points

8. Kai Ole og Henrik Sørensen 36 points

Hul 6 John Uhrenholt Petersen 0,06 m

Hul 8 Chr. Ting Larsen 2,71 m

Hul 11 Ulla B. Høllund 0,91 m

Hul 13 Jens Wodstrup

Hul 15 Christopher B. Hansen 1,39 m

Hul 17 Hilde Boltau 2,16 m

Påsketurneringens vindere fik inspiration til brug af deres præmier – gavekort til Pros-
hoppen – under modeshowet. Her giver pro-elev Kasper Park Pedersen et bud på golfmo-
den anno 2009.
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TorsdagsklubbenTorsdagsklubben
af Bente Duedal Ravn

Solen skinner, der er mange ”golfere” på ba-
nen, greenkeeperne har gjort banen super-
flot, og Kop & Kandes åbningsturnering er 
blevet afviklet – med andre ord:  Golfsæso-
nen 2009 er i fuld gang.

Torsdagsklubben har på nuværende tids-
punkt 48 medlemmer. Skulle du have lyst til 
at komme og spille sammen med os torsdag 
formiddag, så mød endelig op senest kl. 8.30. 
Årskontingent er kr. 100,00. Derudover beta-
les der 20 kr. pr. gang.

Torsdagsklubbens udflugt den 14. maj går til 
Hvalpsund Golfklub. Vi mødes i Hvalpsund 
og spiser en dejlig morgenmad, inden vi går 
på banen. Efter golfrunden vil der være præ-
mieoverrækkelse og frokost. Husk at skrive 
dig på tilmeldingslisten, der hænger ved 
”Members Only”.

Vi ses i Hvalpsund til en god golfdag – og for-
håbentlig med godt golfvejr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi sælger golfhuse og andele i Himmerland!

Gatten Stationsvej 10, 9640 Farsø

Erfaring: 25 år på stedet med salg af golfhuse

INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSEVI TILBYDER:

- hurtigt salg

- højeste pris

- laveste salær

- no cure - no pay
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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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SøndagsklubbenSøndagsklubben
af Knud Erik Christensen

Søndagsklubbens Sæsonafslutnings-
match søndag den 22. marts 2009

Søndagsklubbestyrer Karin Heilesen ved det 
overdådige præmiebord.

Afslutningsmatchen blev spillet i to rækker 
med 13 deltagere i hver række:

Vinderne blev:

A-rækken 
1. Søren Have, 35 point
2. John Andersen, 34 point
3. Per Jensen, 33 point

B-rækken
1. Peter Gertsen, 33 point
2. Gunhild Mølgaard, 31 point
3. Anne Marie Skals, 27 point.

Præmiesponsor: Proshoppen.

Vindere af afslutningsmatchen: Anne Marie 
Skals, John Andersen, Søren Have, John An-
dersen og Per Jensen.

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012
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Gennemgående match 2008-09:

Søndagsklubbestyrer Karin Heilesen med vinderne af den gennemgående match: Søren Have, 
Steen Rabøl, Laila Andersen, John Nielsen, Knud Erik Christensen, Hans Degn, Preben Have-
mose, Simon Michelsen, Petra Christensen og Per Jensen.

I sæsonen er der gennemført 14 runder. Gen-
nemgående afgøres på den enkelte spillers 8 
bedste runder med følgende resultater:

A-rækken
1. Hans Degn – 133 point
2. Søren Have – 128 point
3. Per Jensen – 127 point
4. Simon Michelsen – 120 point
5. Steen Rabøl – 120 point

B-rækken
1. Preben Havemose - 151 point
2. Laila Andersen – 115 point
3. John Nielsen – 109 point
4. Petra Christensen – 108 point
5. Knud Erik Christensen – 104 point.
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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.

køB Nu - oG Bo GraTiS HeLe 2009

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



51

Luksus GoLfHuse
I Himmerland Golf & Country Club

2

SOLGT

Hul 2 - Old Course

SOLGT
SOLGT

14

6
SOLGT

58

7

10
9

11

13

15
SOLGT

1721
23

25

14

12

SOLGT

19

3

SOLGT

SOLGT

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

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

Nyopførte luksushuse med helårsstatus, men uden  

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

køB Nu - oG Bo GraTiS HeLe 2009

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

10

SOLGT
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Slaget 2009Slaget 2009
af Slangekaptajn Niels Helmer Petersen

Lyset skinner ubarmhjertigt og dog velkom-
ment ind af mine vinduer i mit hus i Himmer-
land. Smukt syn. Og på alle måder en nydelse, 
hvor også det renvaskede indtryk siver ind i 
min påskelignende tilstand.

Første del af den Store Hovedrengøring er i 
gang. Huset er blevet støvet af, vasket rent, 
støvsuget og i det hele taget gjort klar til 
endnu en sæson i Himmerland. Jeg har nået 
at kigge ind til adskillige af de snedigt smi-
lende Slanger, der har ren samvittighed og 
ikke mindst et rent og pænt og smukt belig-
gende golfhus. Budskabet om Hovedrengø-
ring er hørt, og forberedelserne er således i 
fuldt sving.

Jeg har haft sat mig for at ville spørge en el-
ler anden om, hvordan det står til i Klyngen, 
men jeg har ikke haft tid… eller skyldes det 
måske at det er ligegyldigt hvordan husene 
ser ud indenfor?

Nå – i skrivende stund er der 3 måneder til 
Slaget skal slås. Og Slangerne vil gøre rent 
bord. Ikke så overraskende, da vi fører stort i 
det samlede regnskab… 13-12! Så det 25. års 
Slag om Himmerland skal føre til at Slanger-
ne vil rykke alvorligt i stillingen og komme 
på 14-12.

I den mellemliggende tid kan vi alle nyde det 
flotte vejr, som påsken forhåbentlig kun var 
en budbringer om og hele det dejlige og vel-
fungerende anlæg som vi har til rådighed til 
golf, wellness og oceaner af socialt og kam-

meratligt samvær. Glemt er vinterens trælse 
mangel på varme og sollys og nu gælder det 
om at nyde tilværelsen og samtidig skærpe 
golfsanserne, så sejren kan skures og skrub-
bes i hus!

Glæd jer til arrangementet den 11. juli. Vi 
kan for øvrigt sove en time længere den dag, 
da selv Klyngekaptajnen har erkendt at det 
ikke vil tage så lang tid som det plejer for 
dem at tabe til Slangerne. Så vi starter først 
kl. 8 men ellers er det de gamle traditioner 
der er pudset af til lejligheden og vi vil få en 
festlig og sejrrig dag ud af det.

Der vil være renskurede nyheder til jer alle 
når vi kommer lidt nærmere på dagen, men 
brug tilmeldingslisten her i bladet eller den 
mulighed invitationen åbner op for ved at 
tilmelde sig online!

Slyngende smuk salut 
til smilende smidige Slanger fra

NHP

Ren besked!
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KVALITET 
TIL TIDEN

 TOTAL LØSNINGER

 KØKKENER & BAD

 DØRE & VINDUER

 GULVE OG LOFTER

 UDVIDELSER

 TERRASSER & SKURE

 EFTERISOLERING

15 års erfaring med golfhuse



54

Slaget 2009Slaget 2009
af Klyngekaptajn Michael Kjær

Så blev det påske og gensynet med både 
Himmerland og alle jer dejlige Klynger var-
mer i denne skønne forårstid.

Med forårets komme er det rigtig gået op for 
mig, at der faktisk er en mening med slan-
ger… jo, jo, det er helt uden at rødme at jeg 
kan tage sådanne ord i min mund. Det er 
godt at være gode venner med slanger.. spe-
cielt når der skal gøres hovedrent. Der er bå-
de støvsuger-slanger, haveslanger og 
højtryksslanger. Alle nogle jeg har haft brug 
for i forbindelse med hovedrengøringen i 
disse skønne forårsdage. Slangerne mod 
Vest..? Tja, de er velsagtens stadig i vinter-
hi… hvor de pudser glorier?

… og netop dette vil vi benytte os af. Det vil 
være stort at vinde det 26. slag - og det gør 
de bedste (læs: Klyngen)! Men det kræver 
forberedelse og den bør starte allerede nu: 
Intensiv praktisk og mental træning. Find de 
bedste pro’er til at rette på svinget, så det 
sidder på dagen. Og husk at pudse putter og 

driver godt af, for igen i år skal Slangen have 
Klynge Klask så vi kan tage hul på nye 25 år 
med ”ren” samvittighed og lige i points med 
de slibrige Slanger. Lad os gøre slangernes 
snuskede slagord (bedst gennem 25 år) til 
skamme og vise at vi vil ”skrubbe og gnub-
be” til vi vinder dette historiske slag med en 
overvældende ren sejr og dermed sætter en 
stopper for de støvede anekdoter der omgi-
ver Slaget.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til at I alle mel-
der jer til Slaget om Himmerland – hvem 
drømmer ikke om at se Super Slangen Niels 
Helmer i lårkort…!!?? Se også andetsteds i 
bladet for en teaser… 

PS: Vi efterlyser fortsat sponsorer da der pt. 
kun er en enkelt, som har meldt sig. 

Sponsorater kan være: 
• Rækkepræmier, A, B, C, D og Junior
• Længste drive på hul 4, herrer + dame
• 7-9-13, herrer + damer
• Bedste par, Slange + Klynge
• Bedste udklædning
• Velkomstdrink
• Osv.

Vi ser frem til at høre fra jer og modtage je-
res tilmeldinger.

De K(j)ærligste Klynge hilsner
Kaptajn Kjær

E-mail: m_kjaer@yahoo.com

Kære Kloge Kampklare 
og Kærlige Klynger
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Slaget 2009Slaget 2009
af Slangekaptajn Niels Helmer Petersen

Slaget om Himmerland! Den Endegyldige 
Test! Kampen om et års håne- og blære-ret!

Hvad er det for en størrelse, vil en del nye 
husejere nok spørge og i tilgift en del af de 
ældre og højt værdsatte af slagsen nok også?

Det er en tradition som startede i 1984, hvor 
Birdie Thinggaard og Palle Hove på terrassen 
fandt på, at der skulle udkæmpes en golfdyst 
mellem de to grupper af huse. Klyngen mod 
Slangen.

Og med Birdies aldrig svigtende sans for at 
sikre at taberen i enhver form for konkur-
rence skulle ydmyge sig selv – om det så var 
fordi man havde tabt i kortspil og skulle løbe 
rundt om huset i pyjamas eller om det var det 
tabende hold i Slaget om Himmerland, som 
skulle ydmyge sig selv ved at afsynge Losers 
Song i bare fødder stående i bunkeren på det 
nuværende 18. hul på Old Course – bare vin-
deren kunne nyde sejrens sødme og taberens 
erkendelse af sit eget nederlag!

Det er grundlaget for Slaget om Himmer-
land. Det er en væsentlig del af hele det so-
ciale liv som udspiller sig i HGCC og det er en 
væsentlig del af det gemytlige drilleri der 

sker på tværs af vore husgrupper. Når vi har 
investeret vores medbragte – nu nedbragte 
– formuer i et af de 300 (plus det løse) huse, 
følger retten og pligten til at deltage i Sla-
get.

Talrige er de historier og anekdoter der er en 
del af arven omkring HGCC. Den lange for-
tælling om drabelige golfslag, om herostra-
tisk korte drives på 1. hul, om kreative 
udklædninger, om fantasifuld underhold-
ning og om kammeratligt samvær på tværs 
af samfundsskel og i visse få tilfælde også på 
tværs af hus-grupperingerne…

Derfor er Slaget om Himmerland en vigtig 
tradition, som føres videre – nu på 25. år og i 
år altså for 26. gang!

Det er meget simpelt: Slut op om det. Tilmeld 
jer og deltag i festlighederne som vil vare 
hele den 11. juli 2009. Så kan I selv få del i 
historien som den vil udfolde sig.

Vi glæder os til at se jer! I kan se tilmel-
dingsindstikket her i bladet – så ved I hvor-
dan og hvorledes!

Hilsen fra Slagets Kaptajnsfraktion

Hvaf’for et Slag?



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

ÅBNINGSTIDER I PROSHOPPEN:
April-september: se hjemmeside

SÅ ER ALLE NYHEDERNE VED AT VÆRE PÅ PLADS!
Kom og se det sidste inden for bags, udstyr, sko og beklædning.

Det vi ikke har kan skaffes!

GOLFSHOPPEN

Tommy Armour
komplet sæt

Bag, driver, fairwaykøller,
6 jern samt putter

1.900,-

Tommy Armour
bolde

Pr. pakke 125,-
2 PAKKER

200,-


