
Læs også.....

De yngste på banen vil 
have det sjovt.
Læs artiklen om Junior-
klubben på side 4.

Der er er masser af gode 
arrangementer på pro-
grammet. Se Klubkalen-
deren på side 12.

Læs mere om de spæn-
dende planer for vore 
baner i chefgreenkeepe-
rens indlæg på side 14.
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Starters House er klar til 
at blæse sommeren i gang...



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

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

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

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

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

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

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

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

Chefgreenkeeper:
Johnny Kristensen. Tlf. 21 78 66 60

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

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

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

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

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

Himmerland 
Golf & Country Club A/S
Bestyrelsen:
Formand Lars Larsen, tlf. 89 39 75 00

Birdie Thinggaard, tlf. 98 13 46 36

Palle Hove, tlf. 98 13 46 36

Hans Henrik Kjølby, tlf. 89 39 75 00

Jacob Brunsborg, tlf. 89 39 75 00

Administrerende direktør Niels Vester,       
tlf. 96 49 61 05

Proshop: Tlf. 96 49 61 09

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

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

Restaurant Green: tlf. 96 49 61 14

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

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste 
klubblad, som udkommer medio august er 
fredag den 3. august 2007.

Tryk: Løgstør Bogtryk & Offset ApS

Forside: Jørn Overgaard, Børge Fuglsang 
og Erik Rynkeby (sidstnævnte er dog ikke 
på billedet) er som Starters House faste 
stab klar til at servicere medlemmer og 
gæster i løbet af sommeren.

▼
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I klubbladet for april 2007 annoncerede Lars 
Larsen et godt tilbud, hvor lokale og ferie-
rende medlemmer samt greenfee-spillere i 
skøn forening kan nyde en god gang golf på 
2 af Danmarks bedste baner.

Tager Larsen ikke munden for fuld, når han 
placerer Old Course og New Course blandt 
Danmarks absolut bedste baner. Specielt når 
Danmark i denne tid overstrømmes af nye, 
store golfanlæg, som alle har én ting til fæl-
les! Nemlig fine og dyre banearkitekter med 
navne som Nick Faldo og Robert Trent Jones 
samt, men ikke mindst, enorme anlægsud-
gifter, der jo i sidste ende skal finansieres 
gennem medlemskontingenter og greenfee-
indtægter?

Svaret på dette spørgsmål vil jeg overlade til 
læserne af nærværende oplæg – men der 
skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at 
vi her i Himmerland Golf & Country Club vil 
gøre vort yderste for at kunne tilbyde opti-
male baneforhold til såvel nuværende som 
kommende golfspillere.

Som det kan læses andetsteds i klubbladet 
har vores chefgreenkeeper og hans gæve 
svende udført en kæmpe udviklingsarbejde 
her i forårets løb og ambitionerne og pla-
nerne er stadig store!

Og inden alt for længe kan vi alle nyde synet 
af blankt vand på hul 18 New Course og hul 
12 Old Course – 2 projekter som sker med 
velvilligt økonomisk tilskud fra Grundejer-
foreningen Hole-in-One (en stor tak til alle 
300 huse).

Og så var der lige 
det med de gode 
tilbud!

Jeg håber, at I alle – husejere, medlemmer, 
greenfee-spillere og andet godtfolk – også 
vil benytte Jer af de mange tilbud, turnerin-
ger, arrangementer og aktiviteter, der tilby-
des i løbet af året, bl.a. på vores hjemmeside  
– www.himmerlandgolf.dk – f.eks.:

• Jazz Golf den 30. juni til 1. juli
• Carlsberg Am/Am den 11. juli
•  ”Asfaltbal” med Heidi Willer Band den 13. 

juli 2007
• Vinsmagningsaften den 12. og 19. juli
• Chivas Golf Open den 18. juli
•  Himmerland Open for Hold den 30. og 31. 

august
• National ProAm den 14.-16. september

Og så selvfølgelig vores mange klippe- og 
rabatkort til Øl, Green-fee, Golfbiler samt 
klubturneringer! 

Rigtig god fornøjelse med sommersæsonen 
her i fantastiske Himmerland, hvor vi selvføl-
gelig også har Viasat Golf på programmet – 
både i huse og barer.

Niels Vester
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De yngste på banen
vil have det sjovt
Klubbens juniorer er en livlig flok, der samles til træning med mere 
hver tirsdag eftermiddag

Af Erna Bavngaard

En byge af gule bolde er i luften over driving 
range. Lasse, Naja, Sarah, Michael, Emil, 
Søren, 2 gange Frederik og alle de andre 
øver, så det er en lyst, mens de venter på, at 
deres ledere og træner skal dukke op. Det er 
en hundekold tirsdag eftermiddag i maj, og 
juniorerne er i gang med de ugentlige træ-
ningstimer. Flokken ligger aldersmæssigt 
mellem 8 og 13 år og de repræsenterer ca. 
halvdelen af de 25 juniorspillere, der er til-
knyttede Himmerlands Juniorklub.

Karin Havemose og John Guldbæk leder 
juniorafdelingen, og Tove Flindt Larsen står 
for træningen. De er helt enige om én ting: 
Det skal være sjovt at spille golf, så træ-
ningstimerne om tirsdagen rummer meget 
andet end øvelser med en spand bolde og 
det helt rigtige grip.

Snag Golf er en af de muligheder deltagerne 
er i færd med at udforske i dag. Spillet er 
købt på nettet, og et par store papkasser er 
ved at blive pakket ud på grønsværen. Der 
er nogle ”jern”, som vist er af plastic, og 
bolde som sætter sig fast som burrer og 
ellers mest ligner tennisbolde. Og så er der 
et par store oppustelige målskiver, der sæt-
ter Toves lungekapacitet på en prøve. Der 
dukker også en brugsanvisning op, og den 
bliver studeret flittigt, mens ungerne allere-
de er i gang med at slå ud. Det er helt sikkert 
en sjov måde at øve præcisionsspil på. Også 
selv om temperaturen kun er omkring 7 gra-
der.

John er godt tilfreds med flokken på omkring 
25 juniorer. Tidligere – inden banerne i Aars 
og Løgstør kom til – har der været op til 60 
juniorer, og det kunne godt være svært at 
håndtere. For en del år siden var det ved at 
gå helt i fisk, fordi man kun havde professio-
nelle trænere til at tage sig af de helt unge, 
og de kunne ifølge sagens natur kun tage 
sig af den rene golftræning og ikke alt det 
andet, der gør det sjovt at være i en golf-
klub, når man bare er 8-10 år. 

Så nu har Karin og John taget den del af 
opgaven på sig, og juniorafdelingens ve og 
vel er blevet en del af begges i forvejen 
meget travle hverdag. Karin Havemose er 

Juniorleder John Guldbæk, 
træner Tove Flindt-Larsen 

og juniorleder Karin Havemose.
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lærer i Farsø og også formand for skolebe-
styrelsen, og hun har en datter med på hol-
det. John er områdeansvarlig i Bilka, 
Skalborg, og hans syvårige Mika med de 
lange fletninger er med på banen om tirsda-
gen. De to ledere må erkende, at deres egen 
golfaktivitet er blevet dæmpet ned til fordel 
for juniorernes. Karin kommer vel på banen 
sådan hver 14. dag, og John mærker også, 
hvor svært det er at få tid til det hele.

John Guldbæk forklarer, at han fandt vej til 
golfbanerne efter en lang bowling-karriere 
på højt plan med mange konkurrencer i 
udlandet. Det var ikke særlig foreneligt med 
familielivet, og da lille Mika kom til, blev 
familiesporten flyttet til golfbanerne i Him-
merland, hvor den unge dame har deltaget 

med lyst, siden hun var fire år. John gik ind i 
juniorarbejdet for nogle år siden, da han 
havde bedre tid, end han har i dag. Han bli-
ver hængende, fordi det er dejligt at se, 
hvor glade børnene er og hvor flinke de er 
til at tage sig af hinanden. 

Karin Havemose er inde på det samme. Golf 
skal være sjovt, men opdragelsen på golfba-
nen skal samtidig give juniorerne en klar 
fornemmelse af, at her opfører vi os ordent-
ligt og tager hensyn til hinanden. Rigtige 
ballademagere kender vi ikke, siger hun. 
Nogle kan godt være lidt urolige i starten, 
men falder hurtigt til ro. Og vi kan sagtens 
skære det ud i pap: Sådan gør vi her.

Golfreglerne, som jo både er mange og lan-
ge, lærer juniorerne selvfølgelig også, men 
det sker på en lempelig måde i små portio-

...fortsat fra side 4

Krudtuglerne stod stille et lille øjeblik til ære for 
fotografen: Lasse, Naja, Sarah, Michael, Emil og 

Frederik. Forrest ses Søren og Frederik.
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Tvis holder... på de klassiske dyder

tvis.as

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

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

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

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

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

...til store køkkendrømme

EBBESØ’S
TØMMERHANDEL A/S

Søndergade 33 • 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag  7.00 - 17.00
Fredag  7.00 - 18.00
Lørdag  8.00 - 12.00
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� TOTALENTREPRISE
� NYBYGNING
� RENOVERING
� JORD·KLOAK·BETON

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

Gattenvej 5 
Flejsborg

9640 Farsø
Tlf. 98 62 62 20 

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

www.chsbyg.dk

ner. Søren trækker ikke uden stolthed en 
regelbog op af bag’en og demonstrerer – 
små fikse afsnit med instruktive og muntre 
tegninger. Det kan han snildt håndtere, for-
nemmer man.

Som nævnt rummer Juniorklubben 25 junio-
rer, og det er godt, for alle klubber har brug 
for ungdom til at tage over. Aldersmæssigt 
ligger medlemmerne fra omkring 6 år til 25, 
men ”voksen-juniorerne” – dem fra 17 til 25 
år - ser man ikke så meget til om tirsdagen. 
Et par stykker er på vej til at blive teamspil-
lere, og de træner med eliteholdet om ons-
dagen. Men én gang om året er det sikkert, 
at alle møder op uanset alder. Det er til den 
traditionelle lange weekend i Rønbjerg, 
hvor der overhovedet ikke bliver spillet golf. 
Men det er altså også sjovt, skulle jeg hilse 
og sige.

Fortsat fra side 6...

  Tove underviser Søren.
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Vi har i proafdelingen i de tre sidste sæsoner 
haft et fast proteam på fire pro’er.

Et efter min mening godt team, der arbejder 
godt sammen, kommunikerer godt, og ikke 
mindst har respekt for hinanden og hjælper 
hinanden, så alt arbejde i vores afdeling, bli-
ver leveret professionelt og med stor til-
fredshed fra vores kunder.

Det kan vi selvfølgelig godt blive ved med, 
her i min fjerde sæson, men det bliver jo 
som bekendt for mange, ikke helt det sam-
me.

Rolf har jo rykket teltpælene op og sat dem 
i igen på Fyns jord – i Svendborg – hvor han 
har fået et super job som assistent hos Fred-
rik Johnsson, træner for damelandsholdet. 
Rolf er også blevet tilknyttet Oure Idræts-
højskole i vinterhalvåret, hvor han skal følge 
en gruppe unge på et skoleforløb og være 
med til at udvikle dem som spillere.

Mads har haft den ”frækhed” ligeledes at 
meddele, at han forlader os – dog først per 
1. juli – til fordel for Rømø Golf & Wellness. 
Han blev tilbud stillingen som chefpro, og 
skal være med til at starte klubben op. Et 
projekt der forståeligt nok var for svært at 
sige nej til.

Der ligger helt klart mange spændende 
udfordringer klar til de to dejlige drenge, 
som jeg har haft fornøjelsen af at arbejde 
sammen med i tre år her i Himmerland. Jeg 
ved, at rigtig mange medlemmer kan sige 
det samme – de var (en af dem er lidt end-
nu…) en gevinst for os alle sammen herop-
pe…

Men Robert og jeg kan vist ikke klare os 
uden lidt hjælp, så derfor er det herligt, at vi 
nu kan byde Stig velkommen i klubben (se 
nedenfor).

Vi har i år været så heldige at få en ”lille” 

MANDEFALD…

Ny Pro…
Det er med stor fornøjelse, vil kan byde vel-
kommen til vores nye pro, Stig Schwartz, 
som startede her i Himmerland den 15. juni 
2007.

Stig er ikke helt ukendt i det nordjyske, da 
han har klaret sin uddannelse på Ørnehøj.

Ellers kan vi blot sige, at Stig fuldt ud lever 
op til basiskravet for proer her i Himmerland 
– nemlig en brugbar sangstemme!

Tag nu godt i mod Stig!

Stig Schwartz
– ny mand i Himmerlands

trænerteam
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Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11

hjælpende hånd udefra. Mads Iversen fra 
Skive Golfklub sagde ja til at hjælpe med på 
Grå Panter. Forrygende! Konceptet med Grå 
Panter har været det samme i mange år, 
men vi har god erfaring for at det virker… 
og som vi siger i vores afdeling – Don’t fix it, 
if it ain’t broken...

Robert og jeg vil fortsat være til jeres rådig-
hed resten af sæsonen, med en eller flere 
hjælpere udefra til golfskoler og store arran-
gementer og så fra næste sæson starter vi 
forhåbentlig op med fuld trænerstab igen...

Ha' en rigtig god sæson – vi ses på trænings-
banen...

På proernes vegne
Tove Flindt Larsen

...fortsat fra side 9
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Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00

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

Ring for et godt tilbud!



12

Slaget om 
Vimmerland 
07.07.07
Følg de videre strategiske planer for årets 
skarnstreger på hjemmesiden

 www.hgcc-grundejer.dk
– og medtag meget gerne jeres e-mailadres-
ser ved tilmelding.

Skarnstregshilsener fra
Emil Østergaard og Pippi Stubkier

SØNDAG DEN 24. JUNI:

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

LØRDAG DEN 7. JULI:

MANDAG DEN 9. JULI:

ONSDAG DEN 11. JULI:

FREDAG DEN 13. JULI:

BEMÆRK ÆNDRET DATO!

SØNDAG DEN 15. JULI:

MANDAG DEN 16. JULI:

ONSDAG DEN 18. JULI:

FREDAG DEN 20. JULI:

SØNDAG DEN 22. JULI:

FREDAG DEN 27. JULI:

SØNDAG DEN 5. AUGUST:

FREDAG DEN 10. AUGUST:

SØNDAG DEN 12. AUGUST:

TIRSDAG DEN 14. AUGUST:

LØRDAG DEN 25. og
SØNDAG DEN 26. AUGUST:

TORSDAG DEN 30. og
FREDAG DEN 31. AUGUST:
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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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Tilbageblik 
– 4 måneder senere...
Ja, så er der gået 4 måneder – et kvartal – i mit 
nye virke i Himmerland Golf & Country Club. 
Det har været en utrolig spændende tid og 
opstart – lære alle de nye ansigter at kende og 
lære de nye afdelinger og personalet at kende. 
Det har været meget lærerigt og spændende - 
en ny måde for mig at arbejde på. Det vil sige 
planlægning på tværs af afdelinger. Det er et 
større puslespil til tider, men det giver et sundt 
indblik og forståelse for andres problemstillin-
ger. Synes selvfølgelig at min afdeling (banen) 
er den vigtigste  men har stor respekt for de 
andre afdelinger og personale og deres arbej-
de. Jeg har kun mødt positive og tilfredse men-
nesker i Himmerland. Altid et smil på læben og 
en frisk kommentar, en fornøjelse at møde på 
job. Ikke at forglemme min egen afdeling, 
greenkeeperne. Syntes at de har taget godt 
imod og været åbne over for mine nye tiltag. 
Det skal nok blive stort. Ser meget lyst på frem-
tiden – er sikker på at vi alle har gang i noget 
stort…

Hvad er tiden så gået med?
Vi har brugt meget tid på greens. De havde en 
svær opstart. Først ramt af nogle skader fra sid-
ste år samt ramt at Anchranose (komprimering 
hvorved græsset bliver kvalt), så meget tid er 
gået med luftning, som selvfølgelig har gjort 
at spilleoverfladen ikke altid har været opti-
mal. Beklager det nødvendige onde! Oven i alt 
dette blev vi ramt af et større stankelbenslar-
ve-angreb - større end forventet. Det vil sige at 
”hullerne” på greens ikke voksede så hurtigt 
sammen som forventet. Der blev sprøjtet i 
efteråret, men på trods af det milde efterår og 

varme vinter, har larverne åbenbart overlevet. 
Men det er der styr på nu! Nu venter vi på 
næste skrækscenarie: Gåsebillerne. De er 
begyndt at sværme, så vi er spændte på den 
næste tid og er klar til at tage kampen op…

Vi har prikket antal huller i greens:
Old: 4.500.000 stk.
New: 8.000.000 stk.

Tilført antal tons topdresning:
Old: 60 tons
New: 80 tons

Verticalskåret antal -(fjerne filt = dødt materia-
le)
Old: 7 gange
New: 7 gange

Andre tiltag:
Beplantninger:
Hul 9 old - bøgeplanter på skråning til 5 tee.
Hul 17 old - ny lund ved søen.
Hul 18 old - bøgeplanter til afskærmning til hul 
1 new.
Hul 10 new - ved drive nedslag, presse spillet 
den rigtige vej.
Hul 16 new - lede spillet den rigtige vej.
Hul 18 new - i stedet for ”grøft” før tennisba-
ner.

Bunkers:
Hul 2 old - 2 nye fairway bunkers.
Udgraving af træningsbunkers på indspilsom-
råde. 
Beplantning langs ny sti til startershouse.

Greenkeeperne 
informerer…



15

National Pro Am HIMMERLAND
14. - 16. september 2007

Info & tilmelding på turneringens website. 
Green Time Tlf. 4376 0007 , mail: info@green-time.com  www.national-proam.dk 

Europatouren har ”Dunhill Links Championship”  
- PGA Touren har AT&T Pebble Beach National Pro-Am. 

Nu er det danskernes tur! 
Een amatør danner par med een professionel 
– over tre dage med cut  mellem 2. og 3. dagen!
Danmarks ældste og mest prestigefyldte Pro-Am turnering – der tæller tidligere vindere som 
Thomas Bjørn og Søren Hansen – skifter format, og vil i 2007 blive afviklet efter de samme 
retningsliner som ”Dunhill Links” og ”AT&T”. 
I går 2 amatører og 2 proer i hver bold, så du kan stadig invitere og spille med din bedste 
kunde, medarbejder, golfven, kone… 

Skal du have den unikke oplevelse at gå op ad 18 med din 
pro på �naledagen og modtage hyldesten fra publikum?

HIMMERLANDSGADE 33
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Ændringer af bane-opsætninger, det vil sige 
klipninger mm.
Begge baner bliver klippet i ens højder, det vil 
sige spillemæssigt er de to baner ens.

Old Course er tænkt som en public course – én 
som man kommer igennem med en god ople-

velse - god som dårlig spiller - uden så mange 
sværdslag, men dog med kvalitet. 

New Course er forhåbentlig en anden oplevel-
se. Et andet klippemønster, semirough foran 
green (et andet visuelt indtryk), hovedsageligt 
store og dybe bunkers med græskanter samt et 
fantastisk landskab med meget store højdefor-
skelle. Det vil sige, at har man spillet begge 
baner, så har man fornemmelsen, at man har 
været i 2 forskellige verdener - dog med sam-

me høje standard på baner-
ne.. Det vigtige her er også, 
at ingen af banerne er 
”kedelige” for nogen som 
helst spiller - god som dår-
lig. Det skal være en ople-
velse for alle og på begge 
baner.

Tiltag i nærmeste 
fremtid:
Hul 2 old - afskærmning til 
nye huse.
Nyt tee på hul 9 new 
(dame).
Beplantning ved tee 1 old/1 
new.
Bunker foran green 17 
new.
Opgradering af teesteder - 
topdresning/såning/luft-
ning.
Opgradering af forgreens - 
topdresning/såning/luft-
ning.
Opgradering af par 3 bane, 
hæve standarden.
Evt. nye græstørv på de dår-
ligste bunkerkanter.
Evt. targetgreens på driving 
range.
“Pynte” området foran køk-
kenet, ud mod gamle dri-
ving range.
Og SELVFØLGELIG gøre 
vores bane anlæg endnu 
mere spændende…

...fortsat fra side 14
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ÅBNINGSTIDER
Mandag ............ kl. 10.00-17.30
Tirsdag ......................... LUKKET
Ons.-fredag ...... kl. 10.00-17.30
Lørdag .............. kl. 9.30-13.00

Østerbrogade 12 C - Løgstør
Tlf. 98 67 15 99

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

vejledning og 100% service

Lækkert og smart tøj 
til fritid og fest

Bl.a. fra:
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Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til alle i 
Himmerland Golf & Country Club. Tak for en 
rigtig god modtagelse. Dette er medvirkende 
til, at det er en stor glæde at komme på job. 
Man ved, at der er andre der brænder for sit 
job. Det er det, der gør Himmerland unikt. 

Tak for nu, vi tager lige nogle flere måne-
der….

Med venlig hilsen
Johnny Kristensen
Headgreenkeeper

M
edle

m
sp

ri
s

kr.
 6

75,-

- din Guldbager i AARS       Tlf. 98 62 32 00

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01
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Så er Kaninerne startet, og vi har i år set ca. 
20 nye ansigter. Vi er nu nået dertil, hvor de 
håbefulde Kaniner skal finde ud af, om golf 
bare er noget opreklameret p.., eller om det 
bare lige er sporten for dem.

For os som går og hygger os sammen med 
dem hver torsdag på Bette Course, er det 
altid spændende at se, hvor mange der bli-
ver bidt af sporten. Men i år tegner det godt, 
da de fleste allerede har anskaffet sig udsty-
ret.

I modsætning til dengang vi selv var Kani-
ner, inkluderer et prøvemedlemskab i dag to 
privatlektioner hos vort trænerteam (en 
mangel vi andre lider under endnu). Som 
nybegynder har man så mulighed for at lære 
svinget rigtigt fra starten af – det er rigtig 
godt!

Vi synes virkelig, at vi hygger os sammen 
med alle de nye. Selvfølgelig kan vi ikke 
lære dem at spille golf, og det skal vi jo hel-
ler ikke – det lader vi proerne om. Til gen-

Fra Kaninklubben…

Velkommen til de nye!

Dyb koncentration inden runden…
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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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gæld kan vi lære dem lidt om reglerne, som 
jo i sig selv er en stor mundfuld, når man er 
ny. Bare det at færdes på en golfbane er jo 
et kapitel for sig. Til eksempel kan nævnes: 
Vi blev engang af én af de nye spurgt: ”Hvor-
for er der nogen som råber får? Dem er der 
da ingen af her?”

Heldigvis er der en lille gruppe, som trofast 
møder op og hjælper på disse aftener, men 
der kunne godt bruges et par stykker mere. 
Så hvis I kan huske, hvordan det var at blive 
taget godt imod, og hvor meget det betød, 
at I allerede kendte nogen, da I senere før-
ste gang stod på første tee og skulle slå ud 
på Old Course, så lad os det vide, og vi kun-
ne måske mødes om torsdagen.

Tungen lige 
i munden…

Der tælles og 
sættes streger…

Fortsat fra side 18...
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KVALITET 
TIL TIDEN

� KØKKENER

� DØRE & VINDUER

� GULV & LOFT

� EFTERISOLERING

� TAGPAP

� NYBYGGERI

� LANDBRUGSBYGGERI



22

De giver vore nybegyndere en god start på golftilværelsen. Bagerst fra venstre: 
Thorkil Skals og Aage Jensen. Forrest fra venstre: Jens Chr. Præsius og Gunhild Mølgaard.

Sidst men ikke mindst
STORT velkommen til de nye. Vi håber 
vi får en god sæson med masser af sol-
skin om torsdagen!

BEGYNDERUDVALGET
Jens Chr. Præsius

Gunhild Mølgaard
Aage Jensen
Thorkil Skals

SÅ tæt på…

Fortsat fra side 20...
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GATTEN PLANTESALG
Hedegårdsvej 2 · 9670 Løgstør · Telefon 98 66 21 21

Også weekend-åbent. Alt i haveplanter - kom og kik

DEM SKAL DU BARE PRØVE!
KARDA

MEN 40/47
WOMEN 36/41

ANDES

MEN 40/47
WOMEN 36/42

69995

69995

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33
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Come on Barbie,
let's go party...

Det' er kun for piger! "Barbie Golf" blev afholdt for 
første gang fredag den 1. juni. Konceptet var til at for-
stå – tænk Barbie – tænk pink. Slå håret ud og nyd en 
rigtig dejlig tøsedag! Initiativtagerne, Suzette Hansen, 
Karina Højbjerg Sondrup, Gitte Havsager og Rikke 
Brøndum (de skønne quinder i forreste række iført 
”Girls on Tour”-skærf) håber på endnu flere deltagere 
næste år, så piger – sæt kryds i kalenderen – "Barbie 
Golf" er kommet for at blive og er på programmet 
igen lørdag den 31. maj 2008! Og drenge... Var det 
noget med en "Ken Cup"..?

Også forplejningen var helt i 
Barbie’s ånd. Vi præsenterer 
her "Ken’s Mobile Bar".    
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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.DKCome on Barbie,
let's go party...
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Vi er nu snart midt i golfsæsonen, og rusten 
er for længst væk fra vintersvingene. Inden 
for den sidste 1½ måned har Team Himmer-
lands hold været igennem 4 af sæsonens 6 
runder i grundspillet. Resultaterne har været 
svingende fra hold til hold. Der har været 
gode og mindre gode indsatser. Der har 
været udfordringer på teamet, men også 
nogle store succesoplevelser.

Sæsonforberedelserne foregik (som tidlige-
re skrevet i klubbladet) blandt andet i 
Pecanwood, Sydafrika. Vi følte os godt for-
beredte, da turneringen startede op den 28. 
og 29. april 2007 på hjemmebane. Alligevel 
var der lidt usikkerhed omkring, hvor vi ville 
stå i forhold til de andre. 

På golfklubbens del af hjemmesiden www.
himmerlandgolf.dk kan I klikke jer ind til et 
fyldigt referat af de 2 første runder. De to 
herrehold fik en forrygende start med hver 
4 point af 4 mulige, mens dameholdet des-
værre tabte deres to første runder.

3 uger senere – nærmere bestemt den 19. og 
20. maj 2007 – blev tredje og fjerde runde 
afviklet. For alle tre holds vedkommende 
skete det på udebane. Damerne var desvær-
re ikke i stand til at stille op, og tabte derfor 
deres to runder. 3. division herrerne levere-
de skuffende indsatser mod Struer og Tange 
Sø, og måtte indkassere to nederlag. Dan-
marksserieholdet smed et point væk med et 
skuffende uafgjort resultat mod Sebber Klo-
ster, mens man tog en suveræn sejr mod 
Ørnehøj, som inden runden havde maksi-
mumpoint.

Igen kan I læse mere detaljerede referater 
om de to runder på klubbens del af hjem-
mesiden.

Status efter de første 4 runder er nu, at 
dameholdet skal være meget dygtige for at 
undgå nedrykning, mens 3. division herrer-
nes pulje er helt åben, hvad angår både 
adgang til oprykningsspil samt nedryknings-

Team Himmerlands sæson
er skudt i gang…

Jørgen Sørensen, Hornum, 9600 Aars

v/ Mogens Vedel Hansen A/S
Himmerlandsvej 24 · Vegger · 9240 Nibe · Tlf. 98 66 64 00
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Golfhus opført i A-profil. Belig. i
"Klyngen" i dejlig golfområde. In-
dretning: Entré. Køkken. Bad. Stue
med udgang til stor terrasse. 1. Sal:
Repos. Soveværelse. Værelse.

VELHOLDT GOLFHUS�

GOLFSVINGET 185

98 63 26 66

69 m²Bolig
234 m²Grund 1983Opført

SAG 96407058

945.000/50.000Pris./Udb.

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

6.557/5.452Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Absolut pragtfuld belig. golfhus!
Måske Danmarks bedste golfom-
råde. Indret: Entre. Nyt køkk. Bad
m/niche. Stue m/flot trægulv. Flot
udsigt over banen. 2 vær.

UDSIGT OVER GOLFBANEN

GOLFSVINGET 138

98 63 26 66

77 m²Bolig
285 m²Grund 1980Opført

SAG 96406311

1.375.000/70.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
7.638/5.640Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

9.256/7.050Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Pragtfuld beliggende golfhus! Op-
ført som A-hus og m/2 store terr.
Flot udsigt til golfbanen. Gåafstand
til alle aktiviteter. Indr.: Entre. Køk-
ken. Bad. Stue. 2 vær.

UDSIGT TIL GOLFBANEN

GOLFSVINGET 103

98 63 26 66

79 m²Bolig
285 m²Grund 1981/04Opf./omb.

SAG 96406076

1.125.000/60.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
6.418/5.107Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

7.795/6.297Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

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

UDSIGT TIL  GOLFBANEN OG SØEN

GOLFSVINGET 231

98 63 26 66

69 m²Bolig
234 m²Grund 1981Opført

SAG 96407013

895.000/45.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
4.989/4.109Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.090/5.059Brt./Nt. v/Obligation

4/3Rum/værelser

SOLGT

Godt belig. golfhus. Renov. m/nye
døre/vinduer og endegavle samt nyt
bryggers. Indeholder: malet køkken.
Badeværelse. Stue m/br.ovn. 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:
6.316/5.060Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

7.773/6.309Brt./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

NY PRIS

P R Ø V 
Boligen

SAG 96406293

1.495.000/75.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
7.997/6.333Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

9.899/7.967Brt./Nt. v/Obligation

4/3Rum/værelser

 edc.dk

Farsø

GOLFHUSE I HIMMERLAND - GATTEN

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Søndergade 5
9640 Farsø 98 63 26 66
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spil. I Danmarkserien skal første- og anden-
pladsen i puljen deles mellem os og Ørnehøj. 
Og vi har forhånden med Ørnehøj på hjem-
mebane i sidste runde.

De sidste to runder afvikles i øvrigt i week-
enden den 11. og 12. august 2007, hvor vi 
har hjemmebanefordel i sidste runde. Der 
tee’es ud første gang 08.00 (3. division). Vi 
har brug for alt den opbakning, vi kan få fra 
jer andre medlemmer! Så kom og støt os! Så 
kan vi forhåbentlig kvittere med noget god 
golf.

Det sidste jeg vil komme ind 
på denne gang, er de tre 
unge gutter som nu er en del 
af Team Himmerland. Jeg 
tænker her på Danny Peder-
sen, Mikkel Busk og Christian 
Bæch, som alle i år har været 
en fast del af andetholdet. 
De tre unge gutter har pres-
set nogle af os ”gamle” ud af 
holdet, hvilket også er for-
målet med Team Himmer-
land. Så vi er stolte af at have 
tre så unge spillere med på 
holdet. At de så gør det godt 
samtidig, er selvfølgelig rig-
tig skønt. Ud af de 12 mat-
cher de tre har været 
involveret i indtil videre, er 
det blevet til 9 sejre og kun 3 
nederlag - og det er impone-
rende! De tre gutter har altså 
en stor del af æren for den 
flotte placering i Danmarks-
serien i år.

Team Himmerland
Søren Farsinsen

w w w.ol e lyngga ard .dk

...fortsat fra side 26
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Gør et rigtigt sommerkup!

Se åbningstider og adresser på 
www.JYSK.dk eller ring 70 80 81 82

ORLANDO bænkesæt
Komplet sæt til haven i 
god kvalitet og klassisk stil. 
Fremstillet i kraftigt hårdt-
træ. Sættet består af bord 
B80 x L150 cm, bænk 
150 cm og 2 armstole. 
FSC-certifi ceret træ.
Bord 799,- 
Bænk 699,- 
Stol 349,-

Også

RABAT
på ekstra

stole

Bonell Medium

5 års
garanti

140x200 cm 3999,- 3000,-

BASIC C10 - continental
Få seng og madras i ét! Består af 2 box ma-
drasser med 115 bonellfjedre pr. m², en spring-
madras med 115 bonellfjedre pr. m² og
en 4 cm høj topmadras med skumkerne og
vaskbart betræk. Inkl. ben. 180x200 cm 4999,-

COMFORT sommerdyne
En rigtig lækker dundyne med 90% gåse-
dun og 10% gåsefjer, fyldvægt 400 g. 
Hvidt bolster i 100% bomuldscambric. 
Vask 60°C. 135x200 cm 399,-

Futon-hynde
Stribet stolehynde 
i 80% polyester/
20% bomuld.
40x40x5 cm.

SPAR 1499,-

180x200 cm

SPAR 946,-

ALLTID 
BILLIGST 

I JYSK

SPAR 124,-
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Bagmærker
Fakturaer for 2. halvår er på trapperne, og 
ligeså bagmærkerne for perioden 1. juli til 
31. december. Sekretariatet vil gerne opfor-
dre alle medlemmer, der har mulighed for 
det, til at afhente bagmærkerne på klub-
kontoret i løbet af juli måned. Netop i som-
mermånederne passer det oftest, at 
bagmærkerne udsendes, som modtagerne 
kommer på ferie her. Derfor vil vi vente med 
at sende ud til august. Har du behov for dit 
bagmærke, men ikke mulighed for at afhen-
te det, fremsender vi det naturligvis på for-
langende.

Værd at vide
Lad os begynde med en lille quiz:
•  Kan du nævne navnet på mindst fire af 

golfklubbens fem bestyrelsesmedlemmer?
•  Hvad koster et prøvemedlemskab for en 

voksen (over 25 år)?

• Hvad koster en 
spand trænings-
bolde?
•  Hvad sker der, 

hvis du udebliver fra en turnering uden at 
sende afbud?

•  Hvordan tilmelder du dig en turnering på 
nettet?

Svar på alle disse spørgsmål og meget mere 
findes i tryksagen ”Værd at vide om Him-
merland Golf Klub”, der blev præsenteret 
klubbladets novemberudgave i 2004. Tryksa-
gen opdateres årligt og kan hentes eller 
rekvireres på klubkontoret.

Der er afsnit om kaniner og prøvemedlem-
skaber, træningsmuligheder, proer, kontin-
gentsatser og indskud. Klubturneringer har 
deres sider, og det samme gælder generelle 
turneringsbestemmelser, Starters House og 
banekontrol. Man kan også få besked om 
elite- og juniorarbejdet samt oplysning om 

Klubsekretæren
har ordet…

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012
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HVORFOR?
vælge

golf ELLER uddannelse...

- når du kan få begge dele!

       
 (og samtidig spille for din egen klub :-)

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

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

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

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

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

eller send en mail på:
fu@esaars.dk
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navne på kontaktpersoner i diverse udvalg 
og afdelinger. 

En masse spørgsmål, som kræver en telefon-
opringning, et besøg i proshop, receptionen 
eller på klubkontoret, kan snildt klares med 
”Værd at vide...”.

DGU-numre
”Himmerland Golf & Country Club, det er 
Lise”
“Goddag, det er Hans Hansen. Jeg vil gerne 
booke en tid på Old Course. Jeg kan se på 
Golfbox, at der er en ledig tid kl. 12.42.”
”Hvor mange spillere bliver I?”
”Vi bliver fire….”

Så langt så godt. Hertil går det oftest, som 
det skal, når der bookes tid pr. telefon. Den 
ønskværdige fortsættelse på scenen er 
naturligvis denne:

”...Jeg selv er medlem i Himmerland, og har 
nummer 1345. Så er der Jens Jensen med 
DGU-nummeret 67-159, Anne Ibsen med 
DGU-nummeret 67-1854 og endelig Iben 
Nielsen med DGU-nummeret 78-1087.”
”Det er i orden. Jeg har nu booket tiden til 
jer.”
”Tak for det. Farvel.”

Det tog sådan cirka 3 minutter. Med de rette 
oplysninger kunne vores "booker" på denne 
korte tid registrere, at alle fire spillere havde 
spilleret, at alle fire spillere handicapmæs-
sigt lå på et niveau, der var egnet til den 
ønskede bane, at Iben var junior og derfor 
spiller til halv greenfee, at Anne og Jens des-
uden er medlemmer i en klub, der beretti-
ger til halv greenfee.

Flere og flere får efterhånden respekt for, 
hvad det lille nummer betyder, når tider skal 
bookes (eller tilmeldinger til turneringer 
skal foretages). Dét er vi glade for! Men det 
kan blive endnu bedre. Tag jer en snak med 
dem, I skal spille med, og få numrene med 
det samme inden I booker. Det er jo hverken 
kontonumre eller DanKort-pinkoder vi er 
ude efter…

(NB! Navne og numre i ovenstående er pluk-
ket ud af det blå. Enhver lighed med virke-
lige numre og personer er utilsigtet!)

Danske golfbaner
Danske Golfbane 2007 er kommet og kan 
afhentes på klubkontoret.

Mastere
Og så lige et hint til ugeklubber eller andre, 
der kan få brug for særligt udformede sco-
rekort, nærmest pinden-sedler eller lignen-
de til interne turneringer – der er ingen 
grund til at opfinde den dybe tallerken, så 
spørg os – det kan være, at Klubkontoret lig-
ger inde med lige præcis den master, DU har 
brug for.

God Golfsommer!
Maria F. Kallesø

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

w
w
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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.

...fortsat fra side 30
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Kvalifikation til 
Nordjysk Regionsmesterskab
Søndag den 13. maj 2007
Turneringsledelse: Karen Marie og Allan 
Møller Kristensen
Sponsor: Samarbejdende Golfklubber i 
Nordjylland

A: 1. Hardy Per Christensen 36 points
 2. Hans Degn 34 poins

B. 1. Thorkil Skals 38 points
 2. Preben Havemose 35 points

Nærmest pinden 6. hul: Karen Thillerup 2,14 m
Nærmest pinden 8. hul: Thorkil Skals 1,89 m
Nærmest pinden 11. hul: Preben Aaen 5,72 m
Nærmest pinden 13. hul: Hans Degn 5,20 m
Nærmest pinden 15. hul: Freddy Christensen 18,56 m
Nærmest pinden 17. hul: Per Jensen 5,70 m

Pinsemorgenturnering
Søndag den 27. maj 2007
Turneringsledelse: 
Palle Hove og Hans Degn
Sponsor: Grafisk Hus, 
Løgstør

1. Torben Haglund Netto 64,3062
 Jørgen A. Nielsen
 Benny Nielsen
 Frank Christensen

2. Anders Lund Netto 64,3187
 Freddy Christensen
 Jette Elvekjær
 Judy Højbo

3. Christopher Hansen Netto 65,3062
 Karin Heilesen
 Børge Graae Jørgensen
 Max Guldbæk

4. Christian Bæch Netto 65,3125
 Ulla Jørgensen
 Mie Nielsen
 Ellen Kjær Jensen

5. Steve Hansen Netto 66,3062
 Heidi Guldbæk
 Grethe Frandsen
 Hanne Dalsgaard

Resultatbørsen

Vinderne af de to rækker – og dermed de 
spillere, der får lov til at repræsentere Him-
merland ved de Nordjyske Regionsmester-
skaber i Blokhus den 5. august: Thorkil Skals, 
Hardy Per Christensen, Hans Degn og Preben 
Havemose. Bagerst ses turneringsleder Allan 
Møller Kristensen.

▼



35

i mange år!i mange år!i mange år!
der holderder holderder holder

Træbeskyttelse

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

www.xl-byg.dk

599,-
SPAR 130,-

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

799,-
SPAR 150,-

AT ANVENDE TIL FARVESKIFT. FÅS I MANGE 

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

599,-
SPAR 130,-

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

599,-
SPAR 130,-
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Nærmest pinden 2. hul: Benny Nielsen 2,35 m
Nærmest pinden 7. hul: Hanne Dalsgaard 2,83 m
Nærmest pinden 15. hul: Preben Borregaard 7,87 m
Nærmest pinden 17. hul: Lis Poulsen 1,64 m

BeoMasters 07
Lørdag den 2. juni 2007
Turneringsledelse: Niels og Bibi Hilbert, MEC 
Sponsorship
Jacob Westergaard og Maria Kallesø, HiGK
Sponsor: Expert, Aars

Herre A:
1. Hans Degn 42 points
2. Jan Sondrup  35 points
3. Flemming Møller Sørensen 32 points
4. Per Jensen 31 points
5. Bjarne Rønnow 31 points
6. Henrik Dalgård 31 points

Herre B:
1. Hans Jacob Bæch 39 points
2. Jørgen A. Nielsen 34 points
3. Claus Bo Thorup Nielsen 33 points

...fortsat fra side 34

Der blev traditionen tro spillet scramble Pin-
semorgen. Her er vinderne af de flotte præ-
mier fra Grafisk Hus - bagerst fra venstre: 
Steve Hansen, Torben Haglund, Frank Chri-
stensen, Ellen Kjær Jensen, Jørgen A. Niel-
sen, Jette Elvekjær, Benny Nielsen, Preben 
Borregaard, Hanne Dalsgaard, (den gule 
skulder bag Hanne tilhører Børge Graae Jør-
gensen), sponsor Søren Bøge og Freddy Chri-
stensen. Forrest fra venstre: Anders Lund, 
Ulla Jørgensen, Christian Bæch, Karin Heile-
sen, Judy Højbo, Mie Nielsen, Grethe Frand-
sen, Max Guldbæk og Christopher Hansen.

▼
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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
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4. Ole Madsen 32 points
5. Knud Uhre 32 points
6. Kurt Elgård Nielsen 31 points

Dame:
1. Bodil Degn 35 points
2. Karin Heilesen 35 points
3. Hanne Dalsgaard 34 points

Mest Lige Drive 3. hul: Bente Ravn
(og længst Jan Sondrup)
Nærmest pinden 11. hul: Bjarne Rønnow 
0,46 m

...fortsat fra side 32

BeoMasters 07 blev i Him-
merland afviklet den 2. 
juni. Der var meget flotte 
præmier på spil, og de 
dygtigste ser her. Bagerst 
fra venstre ses sponsor Jes-
per Nielsen fra Expert i 
Aars, Kurt Elgård Thomsen, 
Henrik Dalgård, Ole Mad-
sen, Hans Jacob Bæch, Per 
Jensen, Jan Sonrdup og 
Knud Uhre. Forrest fra ven-
stre står Flemming Møller 
Sørensen, hans Degn, Han-
ne Dalsgaard, Bente Ravn, 
Claus Bo Thorup Nielsen, 
Bodil Degn, Bjarne Røn-
now og Karin Heilesen.

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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UDSALGET
I ARKADEN

STARTER
LØRDAG DEN 21. JULI

Der er masser af gode tilbud...

PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

F. eks.:
PINK-HVID

Puma golfsko
KUN KR. 500,-


