
Læs også.....
Hurtigere golf – Bedre 
golf! Der skal fokus på 
rundetider – læs side 22.

Slaget er lige om hjørnet! 
Læs kaptajnernes (k)ærli-
ge indlæg i bladet...

God start for eliten! Læs 
teamchefens evaluering 
fra side 36.

Tagmaling – nok en 
gang! Se læserbrevet side 
58.

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 3 • Juni  2008

Tvillingerne er landet! Golf og gastronomi går hånd i hånd i Himmerland. Den dynamiske duo, 
Flemming og Allan, sætter sanselighed og kreativitet i højsædet, når der svinges gryder. Læs 
mere side 10.
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Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen
Formand og ansvarshavende redaktør:
Preben Aaen
98 62 28 04 / paars@ofir.dk

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

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

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

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

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

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

Johnny Kristensen (chefgreenkeeper)
21 78 66 60 / 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 medio august, er fredag den 1. 
august.

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 22. JUNI Eva Trio/Kop & Kande Cup
ONSDAG DEN 6. JULI Sommerturnering
TORSDAG DEN 10. JULI Himmerland Junior Cup
LØRDAG DEN 12. JULI Slaget om Himmerland
TIRSDAG DEN 15. JULI Chivas Golf Open med spisning
FREDAG DEN 18. JULI Kaffe Cup’en med spisning
SØNDAG DEN 20. JULI Ægteparturnering
ONSDAG DEN 23. JULI Onsdagsgolf med spisning
SØNDAG DEN 27. JULI Carlsberg Am/Am
ONSDAG DEN 30. JULI Sparekassen Farsø Cup
LØRDAG DEN 9. AUGUST Danmarksturnering 5. spillerunde
 Kom og hep på vore teamspillere!

TIRSDAG DEN 12. AUGUST Åben Damedag
LØRDAG DEN 16. AUGUST Jazz Golf 1. runde
SØNDAG DEN 17. AUGUST Jazz Golf 2. runde
FREDAG DEN 22. AUGUST Ålestangerne
LØRDAG DEN 23. AUGUST Klubmesterskaber 1. runde
SØNDAG DEN 24. AUGUST Klubmesterskaber 2. runde
 Kaninklubbens Afslutningsturnering
TORSDAG DEN 28. AUGUST Himmerland Open for Hold
FREDAG DEN 29. AUGUST Himmerland Open for Hold

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

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

MALERMESTER

WALTHER BACH
Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars

Tlf. 98 62 12 46 · Fax 98 62 49 00 · Biltlf. 30 90 24 46
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Kort nytKort nyt
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

James P. Cain, den amerikanske ambassadør i Danmark, kiggede forbi Himmerland tirsdag 
den 13. maj. Han hilste pænt på Claus Birk Larsen inden han indtog New Course med Lars 
Larsen og Hans Henrik Kjølby. Mr. Cain nød runden og var – til trods for, at han skam er en 
ganske habil golfspiller – en smule benovet over at præstere en birdie på vores par 6 hul.
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00

Stort udvalg i markiser 
fra Acrimo

Alt i

havemøbler
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Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af administrerende direktør Claus Birk Larsen

Det fornyede Himmerland!!!
Som det sikkert er bemærket, er der den se-
neste tid blevet arbejdet på højtryk, for at få 
sat de sidste søm og skruer i vores lukning af 
Arkaden.

En fornyelse, der pludselig åbner op for man-
ge muligheder, som I, som brugere forhå-
bentlig vil få stor glæde af i fremtiden. Håbet 
er, at sommeren skal byde på flere tiltag, der 
vil skabe opmærksomhed og ikke mindst gø-
re det spændende for alle at lægge vejen 
forbi Arkaden? – selvom vi alle håber på at 
den danske sommer – endelig – viser sig fra 
den gode side, hvor vi alle ønsker at sidde 
udenfor – men mon ikke der er en del afte-
ner, der nu vil blive forlænget i Arkaden??

Vær tålmodig – og ikke mindst, vis forståelse! 
Det er vores nødråb til alle, da vi i den kom-
mende tid vil prøve at sætte nogle retnings-
linjer op i Arkaden, så der er plads til alle. Det 
betyder, at vi venligst beder alle følge det 
reglement omkring placering af golfbags i 
Arkaden, da vi gerne vil skabe plads til alle.

Hvorfor et fornyet Himmerland?? – kunne 
man fristes til at spørge, når vi nu i forvejen 
har et dejligt Himmerige som rammen om-
kring hele området. Svaret skal nok findes i 
vores ukuelige arbejde i at forbedre forhol-
dene for vores brugere, så helheden og ”den 
røde tråd” på sigt skal være synonymt med 
det, der forventes i Himmerland.

Seneste – og måske meget markante – signal 
i den retning, kan ses på forsiden. Hvem hav-

de for 6 måneder 
siden troet denne 
mulighed skulle tilfalde Himmerland Golf & 
Country Club. Ikke desto mindre er det, hvad 
der sker. Som tidligere lovet netop på denne 
side – som jo nok kan kategoriseres som øre-
tævernes holdeplads, hvis det lovede ikke 
indfries – var det os meget magtpåliggende 
at fokusere på kvalitet og service.

2 ord der er meget rammende for de to Tvil-
lingekokke man kan se på forsiden – og som 
man kan læse om andetsteds i bladet – og 
som har takket ja til at hjælpe os med at hol-
de det vi så storsindet vovede at melde ud 
med i sin tid. Så langt så godt – nu er det op 
til os, at overbevise alle om, at man skal gra-
ve dybt for at komme med en undskyldning 
for ikke at lægge vejen forbi restauranten og 
se, om det nu også kan være rigtigt!!!

Forstå det nu!! – en løftet pegefinger, som 
kan blive til en hel arm! En reprimande til 
personer der ikke har pli til naturlig selvbe-
herskelse. Lad mig understrege, at det hand-
ler om vores gæster udefra og deres evne 
– eller måske mangel på samme – til at føre 
en golfbil. Vi vil alle det bedste – og nogle 
gange kræver det ekstra fokus – noget vi har 
på kørsel i golfbiler.

Man skal kunne færdes roligt og sikkert i om-
rådet, som til tider desværre bliver til det re-
ne ragnarok for fulde individer. Noget vi som 

Fortsættes side 8
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• Husinstallationer

• IHC installationer

• Køleservice

• Alarminstallation

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

center ikke kan være tilfredse med, og som vi 
fremover sætter fokus på og slår hårdt ned 
på. Gud ske lov er der ikke sket noget vold-
somt endnu – men det er sandsynligvis kun et 
spørgsmål om tid, og så er det for sent – der-
for sætter vi ind på området nu, hvor vi sam-
tidig beder alle om en hjælpende hånd. Giv 
os venligst besked, hvis der observeres noget 
uhåndterbart, så de idylliske rammer ikke bli-
ver spoleret af uvedkommende.

Jeg glæder mig overordentligt meget til min 
første sommersæson i Himmerland. Nu er det 
slut med byggerodet, larmen og frustratio-

nerne – nu er det tid til at nyde (for jeres ved-
kommende) forholdene og yde (for vores 
vedkommende) det bedste, for at skabe nog-
le vidunderlige rammer. Eller kan man fristes 
til at tro på, at det også kan gælde den mod-
satte vej?

Summa Summarum – mon ikke vi alle i fæl-
lesskab kan bidrage til nogle fantastiske – og 
ikke mindst – mindeværdige stunder somme-
ren igennem.

Mine forhåbninger – jeres forventninger

God sommer ønskes I alle.

Fortsat fra side 6

www.restaurant-noerlund.dk

Nørlund Slot • Roldvej 142 • 9610 Nørager • Telefon 98 65 66 11
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i mange år!i mange år!i mange år!i mange år!i mange år!
der holderder holderder holderder holderder holder

Træbeskyttelse

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

www.xl-byg.dk

629,-

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

839,-

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

629,-

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

629,-

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

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 12.00
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Og mere fra direktørenOg mere fra direktøren
af administrerende direktør Claus Birk Larsen

Verdens bedste tvillinger 
på Nordens bedste ressort!
– hvordan kan det gå til?
Ambitionerne om at gøre Himmerland til no-
get unikt kombineret med tidligere samar-
bejde banede vejen for denne noget 
uventede cocktail.

Det er en stor glæde at kunne præsentere de 
to kokke fra forsiden, Allan Vinther Ilsøe og 
Flemming Vinther Jensen, som er vores sene-
ste tiltag i forventningerne om at udvikle vo-
res i forvejen gode køkken, og som skal 
bidrage med at sætte Himmerland på det ga-
stronomiske landkort.

Der er tale om et gensynets glæde, da under-
tegnede tidligere har haft tvillingerne ansat 
og dermed kender til de kvaliteter, de står 
inde for.

Deres referencer er utallige og et studie i sig 
selv – for Flemmings vedkommende, der har 
mange års erfaring fra tidligere køkkenchef-
stillinger, kan jeg fremhæve hans ihærdige 
arbejde med konstant at udvikle nye kompo-
sitioner og gøre det spændende for gæster-
ne at indtage hans forskellige retter i 

De dygtige tvillinger – Flemming til venstre 
og Allan til højre – liner gerne op til sanseli-
ge grilloplevelser på terrassen. Glæd jer!
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menuen. Han har ligeledes været med til at 
vinde titlen som årets restaurant – som blev 
vundet, da han var ansat på Munkebo Kro i 
Kerteminde. Af andre nævneværdige steder, 
hvor Flemming har høstet stor anerkendelse, 
er M/S Amerika, Franks i Frederikshavn, Mols-
kroen, Gråanden samt Svinkløv Badehotel.

Allan har ligeledes erfaring fra tidligere køk-
kenchefstillinger og har i lighed med Flem-
ming en fantastiske evne til at 
udtænke retter og kompositio-
ner, hvor man som gæst kan 
forvente noget ganske særligt. 
Af restauranter, der har nydt 
godt af Allans kundskaber – og 
som vi heldigvis nu får lejlighed 
til her i Himmerland – kan 
blandt andre nævnes Restau-
rant Extra, Svinkløv Badehotel, 
Munkebo Kro og Odder Park-
hotel. Allan er derudover til-
knyttet som underviser for 
Danish Meat Association og 
som Vicepresident for World 
Barbecue Association.

Værd at nævne er også det ar-
bejde begge har haft i forbin-
delse med deltagelse på 
Kokkelandsholdet – og så må vi 
endelig ikke glemme, at de er 
Verdensmestre i Grilldesserter 
– en titel der blev vundet i 
skarp konkurrence med flere af 
verdens bedste grillkokke på 
Jamaica.

Men mon ikke der vil blive lej-
lighed til, at I som gæster i vo-
res restaurant får mulighed for 
at få tilfredsstillet de sanselige 
smagsløg – og ikke mindst se 
hvorfor de kan kalde sig Ver-
densmestre i Grilldesserter!!

Jeg tør godt love en fantastisk madoplevelse, 
som er værd at afprøve.

Samtidig ønsker jeg begge tvillinger velkom-
men til Himmerland og håber, alle vil tage 
godt imod dem.

Venligst
Claus Birk Larsen

w w w . o l e ly n g g a a r d . d k



12

Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af headgreenkeeper Johnny Kristensen

Så er sommeren kommet til Himmerland. 
Skønt efter et 2007 i regnvejrets tegn. Vi 
greenkeepere har det lidt ligesom landmæn-
dene - der er altid noget galt med vejret. Sid-
ste år regnede der meget - godt for banerne, 
men ærgerligt for spillerne. Nu skinner solen 
- hårdt for banerne, men dejligt for spiller-
ne.

Vi bruger en hel del tid på at vande vores 
baner. Greens bliver vandet stort set hver 
nat. Der forekommer brune tørkepletter på 
nogle (især på Old), men det er meget svært 
at undgå, for vanderne er ikke placeret opti-
malt, og så spiller vinden også ind. Vi har 
haft mange problemer med sprinklerne, da 
de ikke har fungeret rigtigt, og vi har derfor 
udskiftet ca. 25 stk.

Vi har lige topdresset greens og prikket dem 
og på den måde håber vi, at vi kan holde lidt 
på fugten og lave hul igennem vækstlaget. 
Græs har det ligesom os - koldt vand er ikke 
det bedste og græsset får også ”stress”, det 
vil sige at det skaber en overfladespænding, 
kan så ikke optage vandet og tørrer ud. Det 
prøver vi på at undgå ved at prikke hul, 
sprøjte afspændingsmiddel ud på greens og 
derved bryde overfladespændingen, så van-
det kan optages i planterne. Spændende på 
en ny måde… 

Vi vander også par 3 banen. Dér er der et 
andet skrækscenarium. Da man ændrede ba-
nen i sin tid, valgte man at lade 3 greens stå 
uden sprinklere… Så 3 greens kan ikke van-

des. Og da der in-
gen vandudtag er 
på par 3 banen, ja så må de klare sig selv…

Vi har lige investeret i 4 nye mini ’regntog’ til 
fairways. Fairways på New Course er meget 
hårde og tørre. Vi er begyndt at vande dem 
og håber at vi kan holde liv i dem. De er ikke 
kun belastet af vejret, men også af alle golf-
bilerne. Der kommer et stort slid på græsset, 
så det er hårdt at være fairway p.t. Så: OP-
RÅB! lad være med at slå vanderne fra…De 
gavner ikke i lukket tilstand! 

NU skal det ikke være ”brok” det hele, blot 
info om banernes ve og vel. For vi nyder som-
meren i fulde drag, og håber at det kan 
trække endnu flere mennesker til ”Golfers 
Paradise on Earth” - Himmerland. (Ja og som 
alle kan se, så sker der jo en hel masse i Him-
merland. Alle steder er der gang i noget - så 
fremtiden ser spændende ud). Vi har fået an-
sat en ny mand, Klaus, så nu er vi oppe på 7 
mand!!! Vi keder os ikke og prøver at nå ud 
i alle hjørnerne så godt vi kan. Stor ros til 
mandskabet, for de har virkelig gjort en stor 
indsats for golfanlægget. Og vist at der skal 
mere end et par mandskabsproblemer til at 
slå os ud. Jeg synes, at vi er godt på vej i den 
rigtige retning. Og lige nu er vi i gang med 
forberedelserne til vores ”Jysk”-indtog. Det 
er jo en stor begivenhed, og vi gør vores 
bedste, så ALLE får en ekstraordinær ople-
velse på golfens side. 

Fortsættes side 14
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Kig ind til en lille uformel reception
i anledning af Lars Larsens 60 års  
og Åge Nielsens 50 års  fødselsdage  
 fredag d. 8. august  
mellem kl. 14 og 17  
i Arkaden, 
Himmerland Golf  
& Country Club

Same procedure as last time 
– bare 20 år ekstra!

Miss Sophie kommer
Mr. Winterbottom  

har meldt sin ankomst
… og James er der  

selvfølgelig også!

110 årer ingen alder– specielt når vi  er 2 om det..!
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Ja med sommeren kommer også gåsebiller-
ne, og det er ikke en positivt indslag, Men vi 
er klar til at tage kampen op - de skal ikke 
føle sig for sikre i Himmerland! Med alle de 
nye tiltag, de mange projekter, de store visi-
oner, lysten til at spire, glæden ved at arbej-
de, de optimistiske medarbejdere, en 

direktør hvor loftet kun kan sidde for lavt - 
så er det jo en fornøjelse at være med i pro-
cessen -  at leve op til vores slogan : 
Himmerland; Golfers Paradise on Earth……
nu med wellnes.. ;-)

Venlig hilsen 
Johnny Kristensen 
Headgreenkeeper

Fortsat fra side 12

� 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

Det var med stor sorg, vi fik at vide, at Wisti 
Kjær ikke var mere – der vil blive et stort 
tomrum i Himmerland efter Wisti. Vi tænker 
på vort første møde med Wisti, hvor han op-
trådte til en fest med svømmefødder og snor-
kel og ikke mindst hans flotte sang til revyen 

om alle i Himmerland. Vi vil savne hans lyse 
og glade sind og at drikke en ”fadbamse” 
med ham.

Æret være hans minde!
Erling og Lene Kandelsdorff

Dødsfald
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www.MUCHBETTER-GOLF.dk

Vi forhandler golfbiler af mærkerne Fairplay 

og Yamaha, samt tilbehør og reservedele. 

Du kan købe golfbilerne på vores hjemmeside: 

www.muchbetter-golf.dk eller kontakte 

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

Vi kører gerne ud og viser dem frem!

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

Mange gode ting vil jeg uden tvivl sige - men 
det jeg specifikt tænker på ved denne lejlig-
hed er, at Skagen har deres egne ure – og 
dem er vi nu blevet forhandler af! 

Kom ind i receptionen og se de flotte mon-
trer fra Skagen Designs. De er udformet som 
de gamle badehuse på stranden, og emmer 
både af nostalgi og nytænkning. Indholdet 
er en helt anden sag, og det skal ses (og må-
ske prøves) før man helt kan udtale sig. Vi 
har både fået et flot udvalg i herre- og da-
meure, samt en hel montre bare med smarte 
solbriller.

Skagen Design holder i øvrigt en stor virk-
somhedsaften i HGCC i august for 130 invite-
rede, hvor de skal bruge den nye arkade til 
showroom – de var vilde med lysindfaldet – 
så det er altså ikke kun i Skagen de kan prale 
med det!!

Velværeklinikken er 
nu i fuld sving – vi har 
alt personale på 
plads, og jeg vil be-
nytte denne lille skri-
velse til at præsentere 
de to sidste skud på 
stammen.

Eszter Bøvre er 32 år, 
og kommer fra Un-

garn. Hun er dansk gift og bor i Hobro med 
sin mand Lars og lille søn Daniel på 3 år. Esz-
ter har tidligere erfaringer fra golf ressorts i 
Ungarn og har arbejdet ikke bare kosmeto-
log, men også som golfassistent – så hun må 
da siges at have gode forudsætninger for 
jobbet i Himmerland. Eszter er endnu lidt 
udfordret af det danske sprog, men hun gør 
sit absolut bedste for at lære noget nyt hver 
dag! Byd endelig Eszter rigtig hjerteligt vel-
kommen.

Mette Reichstein er 
nyuddannet kosmeti-
ker, og har siden 1. 
maj været ansat i vel-
væreklinikken. Mette 
er en pige med ben i 
næsen, hun ved hvad 
hun vil og hun har et 
utroligt drive. Mette 
har fra dag et været 
på landevejen og har 
solgt velværeklinik-

ken til de omkringliggende butikker i Aars, 
Farsø og Løgstør. Mette var blevet tilbudt en 
stilling som bestyrer af den velrenommerede 
klinik ”Den 7. Himmel”, men takkede nej for 
at komme til Himmerland, og for at være 
med til at føre velværeklinikken til endnu 
uanede højder. Det siger vi mange tak for!! 
Byd også Mette hjerteligt velkommen.

Hvad har Skagen og 
Himmerland til fælles??
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Himmerland Golf & Country Club
Centervej 1, Gatten • 9640 Farsø

tlf.: 96 49 61 00 • dir.:96 49 61 21 • fax.:98 66 14 56
www.himmerlandgolf.dk • hgcc@himmerlandgolf.dk

Bliv sommerklar i Himmerland Velværeklinik!
Det er sund fornuft, at være god ved sig selv!

SPA Pedicure (60 minutter)  SPA Manicure (40 minutter) 
Hverdag Kr. 250,- / Weekend Kr. 335,-  Hverdag Kr. 225,- / Weekend Kr. 295,-

Voks hel ben (45 minutter)  Kr. 295,-
Voks halv ben (30 minutter)  Kr. 195,-
Voks bikinilinie/armhule (30 minutter) Kr. 125,-

”Aldrig mere ondt i ryggen”
Massage behandling (ca. 1 time) En kombinationsbehandling m. kranio-sakral terapi
Hverdage Kr. 495,- / Weekend Kr. 545,- 

Hudplejeaften & Sommer Make-Up: 
Torsdag d. 12/6 og tirsdag d. 24/6 kl. 19– 21. Sunde snacks, kildevand og frugt samt foredrag og instruktion.
Pris per person Kr. 100,-

Bestillinger kan bookes via receptionen 
96496100 eller direkte i velværeklinikken på 
96496121. Vi glæder os til at byde jer velkommen 
i Himmerland Velværeklinik!

Læs mere i vores velværebrochure der bliver 
husstandsomdelt i uge 24!

Se flere spændende  

tilbud på vores 

hjemmeside 

www.himmerlandgolf.dk
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For at runde af, vil jeg opfordre jer alle til at 
benytte jer af de gode sommertilbud fra vel-
væreklinikken, som findes på en annonce i 
bladet.

Sidst men ikke mindst, så har vi fået skiftet 
alle TV ud på hotelværelser, så nu kan vi pra-
le af at have 32” fladskærme på værelserne. 
Det er en sand fornøjelse! Hvis I får lyst til at 

se det med egne øjne, så husk at vi altid har 
et godt hoteltilbud til husejere og medlem-
mer 

Hav en rigtig god sommer.

Solskinshilsner 
Birgitte Kronborg
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Elegante, sporty og moderigtige modeller
i friske farver til hverdag, fritid og fest

Vi er altid parat med
personlig betjening og 100% service

Velkommen!
Vi fører bl.a.:

HUSK: Vi har lukket hver tirsdag

Østerbrogade 12C . Løgstør
Tlf. 98 67 15 99

Else Thing
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KVALITET 
TIL TIDEN

� KØKKENER

� DØRE & VINDUER

� GULV & LOFT

� EFTERISOLERING

� TAGPAP

� NYBYGGERI

� LANDBRUGSBYGGERI
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  og de første grillarrangementer er vel 
overstået!

Pinselørdag improviserede vi en grillfest med 
musik i Arkaden. Ingelise Søndergård og Co. 
holdt gang i festen, og ikke mindst danse-
gulvet. Dejligt at vores husejere bakker op 
omkring vores arrangementer!

I skrivende stund afholder vi Ladies Academy 
med 2 kvindelige proer fra England. I næste 
uge Ladies Golf Week, hvor der suppleres op 
med en kvindelig amerikansk pro - og der 
bliver hygget!

I uge 24 byder vi som tidligere nævnt vores 2 
nye tvillingekokke velkommen til Himmer-
land. De skal, sammen med vores trofaste 
køkkenchef Lisa Maria Balto, sørge for at al 
mad, der går ud fra køkkenet, bare er til 

UG.

Brandchefen har netop været her og god-
kende vores ”nye” glasarkade så vi kan ser-
vicere alle Lars Larsens leverandører 
førstkommende weekend. Han har inviteret 
ikke mindre end 230 gæster til golf og fest 
hele weekenden (de betaler dog selv for at 
være med) 

Husk at tænke på os, hvis I tænker på at hol-
de fest enten her eller hjemme hos jer selv. I 
kan såmænd også få jeres egen kok med 
hjem!

Og så lige for at ridse retningslinjerne op for 
køb af klubøl:
Man skal købe et ølklippekort for at kunne 
drikke medlemsøl til kr. 29.

Sommerhilsen
Helle

Så kom den længe 
ventede sommer

19. hul19. hul
af restaurantchef Helle Brødslev

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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19. hul

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

Brug for bistand på runden?
Så ring til HG&CC’s Baneservice – 24 47 02 48. 
Denne service har været på banen (helt bog-
staveligt!) en god måneds tid nu, og skulle 
gerne være med til at forkorte banekontrol-
lens mulighed for at reagere og bistå i en gi-
ven situation. Og vi taler ikke om at ’bestille 
2 kolde fra kassen’, men om at kunne komme 
til stede, hvis en golfbil strejker, en fod forvri-
des eller et forangående hold trænger til et 
skub. Med én banekontrol og 36 huller er det 
ikke altid muligt at befinde sig på rette sted i 
rette tid, og her kan telefonen hjælpe.

Booking – igen-igen
Banekontrollen planlægger gerne dagen og 
vurderer, hvor der måske skal passes op, efter 
de bookinger, der er foretaget i systemet. 
Derfor er det en stor hjælp, at det på bookin-
gen er muligt at se, hvad man har med at 
gøre. Vi vil derfor – igen – henstille til at spil-
lerne booker sig – og andre – ind med DGU-
numrene!! I det lille nummer, har vi alle de 
oplysninger, vi har behov for! Og kan man 
ikke huske nummeret, og det er helt umuligt 
at komme i kontakt med nummerets indeha-
ver, og det er helt umuligt at komme i kon-
takt med sekretariatet for at få hjælp derfra, 
ja så tilføj i det mindste et handicap, så vi 
kender spillerens niveau.

Pitchforks
Vi vil alle sammen gerne være med til at hol-
de vore skønne baner i god form – hele sæso-
nen. Og der skal såmænd ikke så meget til… 

Husk at få pitchforken med i lommen – og 
rette nedslagsmærker op på alle greens.

Hurtigere golf – bedre golf
Som opfølgning på indlægget i sidste blad, 
hvor vi fremhæver DGU’s fokus på spilletem-
po og gode råd til hvordan man opnår raske 
runder uden stress, vil vi i Himmerland følge 
det gode eksempel, og sætte endnu mere fo-
kus på området. I løbet af juni måned intro-
duceres spillerne på banen for vores oversigt 
over estimeret tidsforbrug på banen – hul for 
hul. På bagsiden af denne kan man give sit 
besyv til stedet – og oven i købet deltage i en 
lodtrækning af en gourmetmiddag for 2. Vi 
kan alle hjælpe hinanden med at få gode op-
levelser uden for meget ventetid, hvis vi 
kommer de gode råd i hu og går til ’grønsvæ-
ren’ med godt humør.

Oversigt over estimeret tidsforbrug og en 
lodtrækningskonkurrence... Vi forener det 
nyttige med det behagelige!
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Info om Starters House SmilehulletSmilehullet
Nyt fra Velværeklinikken

Det er jo en kendt sag, at afdelinger på golf-
steder kan få tilnavne med hints til golfens 
verden. Vi kender alle klubbens restaurant 
som ’19. hul’, man refererer til baren som 
’Vandhullet’, og nu vil vi gerne introducere 
sidste skud på stammen, nemlig ’Smilehul-
let’, som er blevet det passende kælenavn for 
Velværeklinikken. Navnet kommer sig selv-
følgelig af det udtryk, som kunderne har i 
ansigterne, når de forlader klinikken efter 
endt behandling. Og smilene kan skam kom-

me på af forskellige 
årsager – læs bare 
den skønne Anicettas søde historie fra det 
virkelige liv:

Det er ikke nemt at være fuldt forståelig for 
udenlandske gæster, når man ikke selv snak-
ker på deres sprog. Her på klinikken har jeg 
haft mange norske gæster, som gerne ville 
have ”Aldrig mere ondt i ryggen”-behand-
ling. Behandlingen går blandt andet ud på at 
give massage på ryggen -  inklusive balder-
ne… På norsk betyder det NOGET HELT 
ANDET… Jeg elsker at lave sjov med mine 
gæster, men denne gang blev jeg selv ”ind-
hentet”! En af mine gæster - en super dejlig 
norsk mand på 85 år - sporty og med glimt i 
øjet, havde jeg en sjov oplevelse med. Jeg 
sagde til ham at jeg så frem til at massere på 
hans spændte balder, og jeg kunne slet ikke 
forstå, hvorfor han var ved at dø af grin på 
briksen mens han sendte mig et forvent-
ningsfuldt blik…;) 

Håber at vi snart ses på briksen, kære gæster 


Mange kærlige hilsner fra jeres personlige 
behandler

Anicetta
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Bestyrelsen beretterBestyrelsen beretter
Jens Chr. Præsius,
Begynderudvalget

Af Erna Bavngaard

Sport har altid haft en stor plads i Jens Chr. 
Præsius tilværelse, men  indtil 1994 blev 
kræfterne brugt på fodbold. Han var ivrig 
spiller, blev træner i blandt andet Vognsild-
Østrup og Byrsted-Hjeds og blev også ud-
dannet til fodbolddommer. Her fik han en 
hel masse erfaringer, som sagtens kan bru-
ges på golfområdet, selv om bolden er ble-
vet meget mindre og betydelig hårdere

Jens Christian bor i Vester Hornum sammen 
med sin Kirsten, der efter et års betænk-
ningstid også meldte sig under fanerne i 
Himmerland i 1995 og er blevet en mindst 
lige så begejstret golfspiller som sin mand. 

Ægteparret kom til Vester Hornum fra Vend-
syssel i 1967. Siden han meldte sig som kanin 

i Himmerland i 1994 har han brugt det meste 
af sin fritid med golf, og allerede det følgen-
de år, da Kirsten var lokket med, engagerede 
Jens Christian sig i arbejdet med begynder-
holdene, og  han er netop gået i krig med sin 
14. sæson.

– Det er rigtigt, at jeg på en måde kan træk-
ke på mine erfaringer som fodboldtræner, 
men jeg ved da udmærket, at jeg ikke skal 
lære kaninerne at spille golf, siger han. Min 
opgave at lære dem etiketten, at begå sig på 
golfbanen. De skal have opmuntring og vej-
ledning og få mulighed for at føle, at golf er 
en god måde at være sammen med andre 
mennesker på. 

– Man skal heller ikke være for hurtig til at 
dømme nybegynderne, tilføjer Jens Chr. Præ-
sius. Der har gennem årene været flere kani-
ner, om hvem jeg har tænkt, at det her bliver 
da aldrig til noget. Og nogle af dem spiller 
faktisk i dag med et handicap under 30. Der 
er selvfølgelig også nogle talenter, der skin-
ner igennem meget hurtigt. Det er spæn-
dende at se dem udvikle sig.

Ansvaret for begyndernes uddannelse deler 
Præsius med Aage Jensen, Gunhild Mølga-
ard og Thorkil Skals. I år startede kaninsæso-
nen en uge tidligere end i de foregående år, 
og som noget nyt er det indlagt et møde 
med teamspillerne, der vil demonstrere de-
res formåen og besvare spørgsmål. 

Kaninernes gode ven

Hvad laver de? Hvorfor gør 
de det? Og hvad har de – 
og vi – ud af det? Det er de 
spørgsmål, vi stiller i denne 
lille serie med besøg hos 
Himmerland Golf Klubs be-
styrelsesmedlemmer. Den-
ne gang er turen kommet 
til Jens Chr. Præsius, 64 år, 
hvis særlige ansvarsområ-
de er begynderudvalget.
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Kaninholdenes størrelse har gennem årene 
været meget varierende. For en halv snes år 
siden var der over 120 håbefulde kaniner, og 
det var en for voldsom udfordring. Så satte 
man grænsen ved 60, men så høje tal hører 
fortiden til. Det har de mange ny golftilbud i 
området sørget for. 

I år kunne antallet af begyndere på førsteda-
gen tælles – ikke på en hånd – men på én 
finger, men der er hurtigt kommet flere til. 
Lisbeth, som den første ensomme kanin hed-
der, fik udstrakt service af hele udvalget sup-
pleret med teamspiller Jonas, der instruerede 
og sørgede for det rette sving.

Jens Chr. Præsius mener, at klubbens aktuelle 
indskud på 10.000 kr. kan være problema-
tisk. Det kunne han godt ønske sig nedsat en 
del. For, som han siger, vi er mange gråhåre-
de her på stedet, og det er godt nok, men vi 
trænger til at se nogle flere unge mennesker 
i medlemskredsen.

Formanden for begynderudvalget og hans 
hjælpere er at finde på par 3 banen hver 
torsdag her i forsommeren. Om tirsdagen 
spiller han med tirsdagsherrerne. Det foreta-
gende har han tidligere været formand for, 
og om onsdagen spiller han i onsdagsklub-
ben. I golfklubbens bestyrelse er han i gang 
med sin anden sæson efter en årrække som 
suppleant. Desuden har han faktisk et hel-
dagsjob at stå op til hver dag, men der bliver 
åbenbart tid til det hele – også til en runde 
golf sammen med Kirsten.

– For år tilbage havde vi aldrig tænkt at golf 
var noget for os, siger han. Nu går vi sam-
men og nyder livet på golfbanen og træffer 
en masse dejlige mennesker, og det håber vi, 
at vi kan blive ved med.

I næste klubblad vil bestyrelsesmedlem Vag-
ner Mortensen fortælle om arbejdet med 
turneringsudvalg og ugeklubber.

De tager sig godt af begynderne. Aage Jensen, Gunhild Mølgaard, Jens Chr. Præsius guider 
erfarent nybegynder Lisbeth Skriver Breum på vej. Begynderudvalgets fjerde medlem, Thorkil 
Skals, svinger i dagens anledning kameraet.
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Jeg vil gerne fortælle jer om en fantastisk 
oplevelse! Jeg har været skæv i min ryg siden 
jeg fik en arbejdsskade for 10 år siden, og 
har deraf fået flere følgelidelser, blandt an-
det er mit ene ben kortere og jeg har et 
mærkelig golfsving ( ha-ha ).

Jeg har prøvet flere forskellige behandlin-
ger: Rygskole, fysik/kiropraktor zonetera-
pi….. Så hørte/læste jeg om Anicetta og 
hendes ’Aldrig mere ondt i ryggen’-behand-
ling og tænkte  ”Det kan ikke skade”. Som 
tænkt bestilte jeg en behandling.

HVILKEN OPVÅGNING! For første gang i 10 
år står jeg på flade fødder og benene er lige 
lange, ingen skævhed, og det er efter 1 be-
handling.

Jeg skal have 3 i alt.

Mine muskler har godt nok også været øm-
me efter Anicetta’s blide behandling - hun 

ved nøjagtig hvor hun skal finde de skjulte 
myoser, men det føles dejligt bagefter.

Problem hmm… PIGER jeg skal ud og have 
nye sko, da de gamle jo nu er slidt skæve og 
føles forkerte at gå i. Det er jo ikke kun 
skævheden, der er rettet op på jeg har også 
fået en dejlig følelse at balance i kroppen. 

Så golfere tag jer nu sammen og bestil en 
behandling! De har meget at byde på og 
mange forskellige behandlinger, så der er 
også en, der passer til dig.

Og så vil jeg gerne sige VELKOMMEN til Him-
merland til alle i wellness centeret og Ani-
cetta det er dejligt med en solstråle mere her 
i Golfcentret.

En hilsen fra Maibritt 
(hende med det mærkelige sving)

LæserbrevLæserbrev
af Maibritt Larsen

En solstråle i Himmerland

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33
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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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LæserbrevLæserbrev
af Ole Christensen

Jeg var taget af sted for at se når vores team-
spillere skulle tage imod Randers og Hals. 
Stedet var 1.tee søndag den 18. maj kl. 8.00. 
Stedet sitrer af spænding. Efterhånden som 
de forskellige spillere er færdige med deres 
opvarmning, kommer de op til Starters 
House, hvor en oplagt - men noget forfros-
sen - Maria stod klar til at sende dem af 
sted.

Lad mig sige med det samme, det var fedt at 
se så mange unge gutter som struttede af 
selvtillid og bare var så klar til at smide første 
bold direkte ud midt i fairway og vise gæ-
sterne hvem det var der havde hjemmebane 
her! Resultaterne kan I læse andetsteds, men 
lad det bare være sagt med det samme - beg-
ge hold fejede al modstand væk begge da-
ge…..

Det er faktisk synd at der ikke kommer flere 
ud og ser lidt godt golf sådan en dag. Det var 
meget spændende og helt sikkert ikke det 
sidste jeg har set når ”vores” spillere skal 
spille golf.

Det er jo sjovt at se hvordan banen skal spil-
les når det foregår fra bagsædet og ikke 
mindst hvordan der hele vejen rundt spilles 

meget godt golf og der indimellem leveres 
golfslag som vel er Europa Touren værdig. 
Jeg så huller der blev delt på en birdie og jeg 
hørte om at Swot og Claus måtte afgive et 
hul, trods det, at de lige havde holet for en 
birdie……  

Der var stort set ikke nogen steder, at man 
kunne pege på noget på banen, som ikke var 
i orden, alt spillede bare 100 %, selv bunkers 
var flotte og med nyrevet sand i. Så må man 
vel godt være lidt stolt af at komme fra det 
lille golfparadis i Himmerland. Veludført ar-
bejde af greenkeeperne, klap I bare jer selv 
på skuldrene - I har helt sikkert meget at bli-
ve rost for………

Tilslut vil jeg kun sige, spil godt når I drager 
ud for at møde Jeres næste modstandere! 
Holder I snuden i sporet, så venter der helt 
sikkert en oprykning når sæsonen er forbi.

Håber at møde mange flere som har lyst til at 
tage ud og støtte vores lokale helte, næste 
gang de spiller hjemmebane. Det er d. 
9/8-2008 fra kl. 8

God sommer!
 Ole Christensen

Team Himmerland på hjemmebane
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TIL OPSLAGSTAVLEN · TIL OPSLAGSTAVLEN

Himmerland Bowlingcenter
som ligger op ad hul 2 Old Course

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

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

Vi glæder os til at tage imod jer.

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

BOWLING OG
FAMLIE CENTER

Gatten Møllevej 80 · 9640 Farsø

Tlf. 98 66 16 50
Fax 98 66 17 50

mail@himmerland-bowling.dk

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

SJÆLLAND
Korshøj 10, 
3600 Frederikssund
Telefon 47 31 32 21

JYLLAND
Vinkelvej 4, 
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 34 22

31 år
i Danmark

TOSHIBA Super Power varmepumpen  
har denne gang alt incl.

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

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

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

Aut. el- & køleservice
Anpartselskab

TOSHIBA kvalitets varmepumper
– eliten indenfor miljørigtig energibesparelser

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

www.gidex.dk

Nu også 

med 8°c funktion til 

sommerhuset

73%
SPAR

OP TIL

på varmeregningen
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Hvem styrer din varmeregning her til vinter?
– vi har danmarks præmiere på  
TOSHIBA Super Power varmepumpen 

SJÆLLAND
Korshøj 10, 
3600 Frederikssund
Telefon 47 31 32 21

JYLLAND
Vinkelvej 4, 
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 34 22

31 år
i Danmark

TOSHIBA Super Power varmepumpen  
har denne gang alt incl.

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

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

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

Aut. el- & køleservice
Anpartselskab

TOSHIBA kvalitets varmepumper
– eliten indenfor miljørigtig energibesparelser

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

www.gidex.dk

Nu også 

med 8°c funktion til 

sommerhuset

73%
SPAR

OP TIL

på varmeregningen
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RegelspaltenRegelspalten
af Thyge “Sam” Samuelsen

Golfreglerne 2008 - 2011
Den nye regelbog er kommet i en ny og for-
bedret udgave! Den gælder 4 år frem. Køb 
den! Stikordsregistret er forbedret, og der 
står mange interessante ting i indledningen. 
Det eneste der mangler, er måske en lomme 
til et par briller  ;-)

Afstandsmåling:
Hvis man bruger kunstige hjælpemidler eller 
usædvanligt udstyr til at måle afstand, så 
overtræder man regel 14-3. Straffen er; dis-
kvalifikation.

Kunstige hjælpemidler forstås som; Måle-
bånd og elektronisk afstandsmåler.
Hvis man eksempelvis på greenen skridter af-
standen af, for at ”måle” hvem der er længst 

fra eller nærmest 
hullet, er det ikke 
en overtrædelse af 
regel 14-3.

Ud fra decision 18-6/2 kan man udlede, at 
man også kan bruge ”flagstangen” til at må-
le med uden at overtræde regel 14-3.

Hvornår er bolden ”Out of  
bounds”:
Pælene står ”Out of bounds” (alle pæle står i 
det område de navngiver). Den banenære 
del af pælen angiver bane grænsen. Bolden 
skal være helt ude over denne grænse for at 
være ude.
 
De tre tegninger viser som følger:
Tegning 1: Bolden er på banen
Tegning 2: Bolden er på banen
Tegning 3: bolden er ”Out of bounds”

Prøvesving i ”semi rough” og 
”rough”:
”Semi rough” og “rough” er høj og saftig for 
tiden. Undlad derfor at tage prøvesving for 
tæt på bolden. Med strenge dommer briller 
kan man blive dømt for at overtræde regel 
13-2; forbedring af leje, området for tilsigtet 
sving. Straf: 2 straffeslag.

Tag prøvesvingene i god afstand fra bolden.

Send eventuelt spørgsmål, kommentarer, el-
ler forslag til emner på E-mail: sam@gwt.dk
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Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af Slangekaptajn Bent Østergaard Kristensen 
og Klyngekaptajn Carl Erik Stubkier

Rolner, Bobby og Howard deltager i hele 25 
års arrangementet den 12. juli. Gør du og-
så? 

Invitationerne er sendt ud. Nu gælder det 
om at få indsendt tilmeldingerne i tide. Vi 
kan kun være 180 deltagere, så det bliver 
efter først til mølle princippet. Vi har en 
række sponsorer på plads, men der er plads 
til mange flere, der ønsker at markere sig 
på denne helt specielle dag. Henvend jer til 
Inge Lise Søndergaard (is@hv.dk), Gurli Ha-
andbæk (gh@ehs.dk) eller Dorte Strøjer (ds-
troejer@forum.dk), 
så vi kan få jer med på listen over virksom-
heder der støtter op om Himmerland. I be-
stemmer selv, hvor stort et beløb I vil give 
og til hvad, f. eks.: Hole in One, birdie på 

par 3 huller, spil til han-
dicap, længste drive, 
bedste score på 7,9 og 
13, bedste ægtepar, bed-

ste slange / klynge osv.

Dagen BLIVER uforglemmelig for både vi 
gamle og den nye generation, der er duk-
ket op i Himmerland. Snyd ikke jer selv for 
denne oplevelse og husk: Det program der 
er sendt ud er det officielle program. Hvad 
der dukker op af finurligheder og spas før, 
under og efter den store match er ukendt, 
men der er ikke tvivl om, at der vil ske no-
get i begge områder op til afviklingen af 
slaget. Vær forberedt på det værste, men 
tag det med godt humør. De sarte bør nok 
IKKE møde op i området i den weekend. 
Kærlighedsslaget ER gennemført. Derfor: 
vær nu ikke for hårde ved hinanden op til 
afviklingen af slaget. 

Den 13. juli er starten på de næste 25 år. 
Hele organisationskomiteen glæder sig me-
get til dagen, som bliver 
lang, hård og festlig, fyldt 
med overraskelser.

På glædeligt gensyn
KAPTAJNERNE

Nostalgi slaget 12. juli 2008
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Kræmmerens KlummeKræmmerens Klumme
af Jørgen Højrup Jensen

Mit sving er blevet væk. Præcis hvornår og 
hvor det forsvandt, er jeg ikke helt klar over. 
Jeg ved bare, at hvis jeg havde lavet 21 point 
i snit i Spanien over 5 runder, havde Ernst 
Hansen og jeg vundet turneringen og 
10.000,- kroner. Ernst vandt naturligvis sam-
let og han var kun sur på mig i 5 uger efter 
hjemkomsten, så det er vel okay. Mit Pro/
Am-hold i Skanderborghus-turneringen har 
da heller ikke klaget over mit bidrag på 19 
points på den runde. De fik også så rigelig 
med alkoholbestikkelse om aftenen, at jeg 
er med igen når Himmerland holder Afslut-
nings Pro/Am 

Jeg har været på par 3 banen i Himmerland 
for at træne det korte spil. Den eneste fryd 
der kom ud af det, var de én million tusind-
fryd som dækkede samtlige fairways, så bol-
dene næsten blev væk. Så var det heldigvis 
en større fryd at deltage i sponsordagen 
onsdag den 7. maj. Hold da op et overflø-
dighedshorn. Solen skinnede fra en skyfri 
himmel, Fru Fjelstrup Kallesø var i sit humo-
ristiske hjørne og direktør Birk Larsen (I ved, 
ham fra ”Forbrydelsen”) holdt en glimrende 
velkomsttale! New Course var (som sædvan-
lig) sat fantastisk op og Himmerlands nye 
grillkok Allan havde grillet et kæmpe kød-
orgie, som vi nød på terrassen efter mat-
chen. Det var helt igennem en fantastisk 
dag, og hvis Allan og hans tvillingebror vil 
køre det koncept på terrassen om søndagen 
hen over sommeren, bliver bordbestilling en 
nødvendighed.  

Jeg har også fået en ny isskraber siden sidst. 
Husejere kan hente et rabatkort i receptio-
nen, hvor rabatten øges i takt med købet. 

Jeg har gladelig 
hentet mit, men 
første gang jeg 
ville bruge det, 
fik jeg at vide, at 
man ikke måtte betale kontant, for så gjaldt 
det ikke. Og jeg har lært hjemmefra siden 
barnsben, at man ikke bliver skrevet på kre-
dit. Tænk sig at belønne, at man ikke får be-
taling før op til 6 uger efter varen er 
udleveret. Så nu ligger mit kort i bilen og 
venter på vinterens komme som isskraber. 

Ellers vil jeg gerne sige tak for de mange, 
mange positive henvendelser vedrørende 
mit forslag i sidste klumme, om et guldkort 
til de vesthimmerlandske baner. Vi skal nok 
ikke forvente, at det bliver en realitet, for 
min erfaring siger mig, at ideen skal komme 
fra direktøren eller ejeren for at blive til no-
get. Så nu må vi afvente den skærpede kon-
kurrence fra Løgstør Parkhotel om Company 
Days osv. inden man måske kan finde ud af 
at samarbejde på tværs til gavn for alle par-
ter og baner.

Må jeg endelig her til sidst invitere jer alle til 
Eva Trio / Kop & Kande Cup søndag den 22. 
juni. Vi starter med stort fælles morgenbord, 
inden vi går på de 2 baner med gunstart på 
New Course kl. 09.30 og løbende start på 
Old Course. Mit højeste ønske, udover for-
håbentlig godt solskinsvejr, er at grillkokke-
ne vil lave et dejligt grill ta’ selv bord efter 
matchen. Man kunne bestille maden, når 
man tilmelder sig, og så kunne man få sin 
grillfrokost når man kom ind. Så Restaurant 
Green – I sørger for grill efter matchen, John 
U, Inger, Alice og Sam i samarbejde med Ma-
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ria laver scorekort, Johnny og drengene 
hvæsser knivene på græsslåmaskinerne, 
Helle laver et stort morgenbord og sørger 
for rigeligt med tjenere i baren, og jeg tøm-
mer min butik for præmier. Og så vil jeg på 

jagt efter mit sving. Jeg ved, at det er et sted 
derude…

Vi ses på green!
Kræmmeren

HIMMERLANDSGADE 33

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

... vi ses!    Eva og Peter

Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af Klyngekaptajn Carl-Erik Stubkier

Slatten Slange Snak
Så Snart Slangen Ser Sig Slået Søges Selv-
sagt Sindssyge Superlativiske Synonymer 
Som Skjold.

Koloenorm Kampånd
Kære Kæmpende Klynger! "Kom-Kæmp-

Klap" Kendetegner 
Kanon Kloge Klynger. 
Kun Kamp Kan Kanufle Kaptajn Kristensens 
Klamme Knickersiførte Kumpaner.

Kærlige Knus
Klyngens Kaptajn
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Så fik vi skudt Danmarksturneringen i gang 
for vores to herrehold i henholdsvis 3. og 4. 
division i spilleweekenden 17./18. maj. Og 
man må sige at vi kom ud af tee-boxen med 
sådan et raseri, at vore modstandere blev sa-
vet midt over. Et kirurgisk clean cut uden flos-
sede kanter fra uskarpe redskaber.
 
For 3. divisions vedkommende var der debut 
til flere af de unge spillere som gjorde så god 
figur på danmarksserien sidste år, nemlig Mik-
kel Busk, Christian Bæch Christensen samt vor 
nye spiller til denne sæson Jonas Tersgov Ras-
mussen. Så for holdkaptajn Morten Krogh var 
det med lidt spænding i kroppen at morgen-
kaffen blev svælget ned. Deres debut var 
uundgåelig med den form de har vist i op-
startsperioden. De ”gamle” blev både trænet 
og spillet ned på 4. division. Men kunne de 
unge steppe et niveau op i forhold til sidste år 
og stå distancen og bære deres del af byrden? 
Morten gav endog Christian og Jonas den til-
lid, eller ekstra byrde om man vil, at de blev 
sat sammen i foursome, som er så vigtig, da 
den tæller for 4 points i stedet for de normale 
2. Men denne foursome vandt 4/2 og med sejr 
til Mikkel Busk 5/4 og yderligere sejre til Jacob 
Westergaard 2/0, Anders Lund 4/3 og Lars Høj 
Jensen 2/0 var den komfortable sejr i sikker 
havn uden slinger i valsen. Lidt dramatik var 
der dog plads til da Michael Sørensen’ gamle 
rygskade sprang op på forni så han måtte 
humpe i mål det bedste han havde lært med 
halvt tilbagesving og kun med mulighed for 
at slå med køller. Det blev dog til et nederlag 
på 1/3 men på en forståelig baggrund. Den 
samlede sejr blev på 12-2.

Om søndagen kom 
Hals på besøg. Må-
ske havde de sat næsen op efter at komme på 
ret kurs efter deres 14/4 nederlag i Brønder-
slev dagen før. Men det kom de ikke!! Igen 
tog Christian og Jonas deres stik hjem med 
2/1. Jacob Westergaard mødte vores gamle 
træner i Himmerland, Howard Barton, og 
vandt 4/2. Mikkel Busk krøllede igen sin mod-
stander sammen 5/4 og med afløserne for 
skadede Michael Sørensen, Phillip Røssels sejr 
på 2/1 gjorde det ingen skade at Anders Lund 
tabte en tæt match 0/1 og at Lars Høj Jensen 
tabte 2/4. Samlet sejr på 10-4 og endnu en 
skalp kunne sømmes op på trofætavlen.

4. division mødte om søndagen Rold Skov. 
Holdet var steget betragteligt i gennemsnits-
alder efter at Søren Farsinsen, Claus Pedersen 
og Thomas Nielsen havde byttet plads med de 
før omtalte debutanter. Kun Danny Pedersen 
hev snittet en smule ned. Men Danny startede 
med at ondulere sin ”Skovtrold” 6/5. Heine 
Holm Pedersen hev en smal, men - ifølge ham 
selv - sikker sejr hjem på 1/0. Phillip Røssel 
vandt 4/3 og Søren Farsinsen vandt 2/1. Så var 
der lavet plads til at Niels Graarup ikke rigtigt 
fandt det, han ledte efter ude på banen og 
tabte 4/6, og lige nøjagtig råd til at den ellers 
så vigtige foursome med Claus Pedersen/Tho-
mas Nielsen noget uventet - men dog fortjent 
- kunne tabe 1/3. Samlet sejr på 8-6 var dog 
helt på sin plads.

Søndag kom Randers drønende med fuld 
skrue og med store forhåbninger i bagagen 

Kære klubmedlem og læser

Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Fortsættes side 38



37

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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op ad E45 i nordgående retning. Måske skulle 
de have lavet en u-vending ved Haverslevaf-
kørslen og kørt sydpå igen for bagagen blev 
lidt tungere og farten lidt mere dæmpet 
hjemad med et nederlag på 11-3 til den flok 
Vesthimmerlandske Kimbrerkrigere der ven-
tede forude i fuld krigsmaling.

Kriger nr. 1, Danny Pedersen, svingede øksen 
og vandt 4/2. Flemming Laustsen ligeledes 4/2. 
Heine Holm Pedersen legede igen med ilden 
og var på 18. hul. Denne gang lidt mere gæst-
fri med en deler til følge. Thomas Nielsen var 
blevet ”skilt” væk fra foursomen efter den be-
tydeligste andel i gårsdagens nederlag, så han 
blev sendt i krig i en single. Jeg ved fra pålide-
lig kilde, at han holdt fast i køllen det bedste 
han havde lært og fik transporteret bolden 
fra A til B. Nogen gange ad omveje, bevares, 
men godt nok til at hive en nervøs, men på 
papiret rimelig sikker sejr på 3/2 hjem. Så selv 
om Thomas Dissing sled i det, men tabte 2/4, 
så var alt kørt i stilling til at den nye foursome-
konstellation med Søren Farsinsen/Claus Pe-
dersen skulle vinde eller dele matchen for at 
sejren var i hus. Men efter godt samarbejde 
og sikkert spil, køligt overblik og med sværdet 
hvæsset til nådesstødet med birdie på hul 16 
var den vigtige sejr i hus 3/2. Samlet sejr blev 
som sagt på 11-3.

Søndag eftermiddag var så tid til at efterratio-
nalisere og fordøje både en vinderøl, men 
også weekendens resultater og de enkelte 
spillere m.m. for holdkaptajn Morten Krog og 
vicekaptajn Kenneth Nielsen. Morten konklu-
derede, at der ingen tvivl var om at alle stort 
set var så skarpe som de kunne være. Samtidig 
var det særdeles påfaldende at de fleste mat-
cher fandt deres reelle udfald efter at mat-
cherne havde passeret vores Himmerlandske 
Amen Corner efter hul 11, 12 og 13. Efter den-
ne passage var det kun et spørgsmål om tid og 
om hvor stor den enkelte sejr ville blive.

Begge hold ligger nu alene som nummer 1 
med maksimum point i hver deres kreds. Ka-
non start!!

En tak skal lyde til alle spillere og ledere for 
veludført opgave og de sejre som giver selvtil-
lid på kontoen og forhåbninger om gentagel-
ser de næste to spilleweekender.
 
Men den reelle test af vores nuværende styrke 
og ikke mindst det, vi skal forbedre i forhold 
til sidste år, er vores indsats og pointhøst på 
udebane. Vi håber og tror at vi har fundet de 
to vigtige foursome-konstellationer som kan 
bære os igennem hele vejen i denne sæson, 
hvilket er netop den forbedring, vi skal have 
fat på i forhold til sidste sæson. I singlerne er 
vi normalt så stærke, at vi vinder flere end vi 
taber, så foursomen er tungen på vægtskålen 
med de vigtige 4 points per sejr.

I læsende stund har begge hold spillet på ude-
bane både 7. og 8. juni, så gå ind på klubbens 
hjemmeside og se resultatet eller via www.
dgu.org og se under Turneringer, Danmarks-
turnering og henholdsvis 3. division vest kreds 
1 og 4. division vest kreds 2. Se øverst i tabel-
len, om ikke vi fortsat er at finde deroppe.
 
En stor tak skal dog også lyde til de tilskuere 
som var mødt op for at støtte op om vores eli-
tehold. Glædeligt at se, at det lige så stille fan-
ger an blandt klubbens medlemmer. Vi håber 
meget på, at vi kan bygge videre på deres in-
teresse og få dem - plus flere - ud på græsset 
som tilskuer til vores næste hjemmekamp, 
som spilles den 9. august. Så sæt kryds i kalen-
deren allerede nu!

Med håb om lidt saftigere fairways og greens 
i resten af sommerperioden end her sidst i maj 
ønskes alle en god sommer.

På Teamets vegne

Fortsat fra side 36
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Personligt brev til husejerne!

Kære husejere!
Det er jo ingen hemmelighed, at der lige nu er langt mellem køberem-
nerne på boligmarkedet.

I år har vi kun solgt 5 huse (nr. 84, 113, 218, 297 og Golfvænget nr. 11 
– men har p.t. 2 salg undervejs), det er kun en tredjedel af, hvad vi nor-
malt har solgt på dette tidspunkt.

Derfor denne henvendelse direkte til jer for at høre, om ikke I har nogle 
gode golfvenner eller familie, som I synes, I vil hjælpe til et rigtig godt 
køb og på den måde få dem til Himmerland, så I også her kan spille 
golf og hygge jer med dem.
Lige nu har vi et bredt og flot udvalg af golfhuse, noget for enhver 
smag og pengepung, og priserne er attraktive for en god investering.
Det er nu, man skal købe!
Til næste år vil alle sige “bare vi dog havde købt sidste år” – for pludse-
lig vender købelysten tilbage, som det er sket så mange gange før.

Samtidig ændrer tingene sig særdeles positivt i Himmerland med bl.a. 
mange nye forbedringer på golfbanerne – ny spændende arkade – 
godt forbedret køkken – og med bowlingcenteret i god udvikling – for 
blot at nævne nogle af de mange tiltag, som vi hører positivt om i det 
ganske land!

Så kig ind på vor hjemmeside www.golfhuse.dk og kontakt os, hvis I vil 
høre nærmere om nogle af de gode tilbud.

P.S. Selvfølgelig har vi en erkendtlighed for jeres indsats!

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
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Kan vintersikre 
dit sommerhus  
+ 8/10°C

Ideel varmepumpe til sommerhuset
Et miljørigtig valg der er tilpasset det nordiske klima. 
Spar over 66 % på din varme og få et bedre inde-
klima i sommerhuset. Varmepumpen kan styres fra 
din telefon, så dit sommerhus altid har den rette 
temperatur til rette tid.

Køreklar
Danmarkspumpen køber du altid installeret og køreklar. 
Vi hjælper dig med model valg og placering, så du
altid får en optimal udnyttelse af din varmepumpe. Kontakt din forhandler

Luftvarmepumpen tilpasset 
danske krav.Perfekt indeklima

Ideel varmepumpe til dit sommerhus
 Din genvej til billig, miljørigtig varme og godt indeklima i dit sommerhus – PRIMA SCROLLTM fra PANASONIC 

+8/10°C
VARME

VINTER-
SIKRING

MILJØ-
VENLIG

LYDLØS
24 dB

Effektiv 
til

-20°C

Kan 
styres vha. 
telefonen

SPAR 
OVER 
66%

LUFT-
RENSER 

w
w
w
.b-visual.dk

Indedel CS-NE9-DPP
■ HØJDE (mm) 280 ■ BREDDE 799 ■ DYBDE 183 ■ VÆGT 9 KG

Udedel CU-NE9-DPP
■ HØJDE (mm) 540 ■ BREDDE 780 ■ DYBDE 289 ■ VÆGT 35 KG

EGENSKABER

TEKNISKE DATA

■ Luftrensning med Super Alleru-buster
■ Grundvarme med 8/10 grader
■ Aircondition
■ Keramiske lejer for længere levetid

■ Bygget og kvalitetssikret til det  
nordiske klima.

■ Scrollkompressor, inverter
■ COP 4,4/Energiklasse A
■ Installeres altid i overensstemmelse 

med danske miljøregler 

07.08 Ret til ændringer forbeholdes

A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R

VARMEKAPACITET

COP (VARMEFAKTOR)

TILSLUTNINGSEFFEKT VARME

KØLEKAPACITET

SPÆNDING

FORSIKRING

LYDNIVEAU INDEDEL

LYDNIVEAU UDEDEL

KØLEDMIDDEL

0,6 - 5,4 kW

4,4 W/W

0,11 - 1,36 kW

0,6 - 3,0 kW

230 V, 1-fas

10 A

24 dB(A)

47 dB(A)

R410A

Generalagent for:
Panasonic
Varmepumpar & Aircondition

VENETO
Luft/vand varmepumpar,  
Fan Coils & Væskekøleaggregater

www.danmarkspumpen.dk

Testet af Sveriges Prøvningsinstitut

Godkendt af

SPA DEMO
27.-28.-29. juni, 4.-5.-6. juli og 19.-20. juli

Golfparken 17 og Golfsvinget 99

Vand – varme – velvære
Sveigaard Herning A/S · Industriparken 45 · 7400 Herning

Tlf. 97 12 90 90 · Mail: n@sveigaard.dk

Vand – varme – velvære
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Indedel CS-NE9-DPP
■ HØJDE (mm) 280 ■ BREDDE 799 ■ DYBDE 183 ■ VÆGT 9 KG

Udedel CU-NE9-DPP
■ HØJDE (mm) 540 ■ BREDDE 780 ■ DYBDE 289 ■ VÆGT 35 KG

EGENSKABER

TEKNISKE DATA

■ Luftrensning med Super Alleru-buster
■ Grundvarme med 8/10 grader
■ Aircondition
■ Keramiske lejer for længere levetid

■ Bygget og kvalitetssikret til det  
nordiske klima.

■ Scrollkompressor, inverter
■ COP 4,4/Energiklasse A
■ Installeres altid i overensstemmelse 

med danske miljøregler 

07.08 Ret til ændringer forbeholdes

A U T O R I S E R E T  F O R H A N D L E R

VARMEKAPACITET

COP (VARMEFAKTOR)

TILSLUTNINGSEFFEKT VARME

KØLEKAPACITET

SPÆNDING

FORSIKRING

LYDNIVEAU INDEDEL

LYDNIVEAU UDEDEL

KØLEDMIDDEL

0,6 - 5,4 kW

4,4 W/W

0,11 - 1,36 kW

0,6 - 3,0 kW

230 V, 1-fas

10 A

24 dB(A)

47 dB(A)

R410A

Generalagent for:
Panasonic
Varmepumpar & Aircondition

VENETO
Luft/vand varmepumpar,  
Fan Coils & Væskekøleaggregater

www.danmarkspumpen.dk

Testet af Sveriges Prøvningsinstitut

Godkendt af

Vand – varme – velvære

Sveigaard Herning A/S
Industriparken 45

7400 Herning
Tlf. 97 12 90 90

Mail: n@sveigaard.dk
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Junior HjørnetJunior Hjørnet
af juniorleder Karin Havemose

Alle juniorer mødes torsdage kl. 17. Den før-
ste time træner vi drives, bunker, putt, chip 
og pitch godt vejledt af ”den trælse træner”. 
Derefter tager ”de lede ledere” over. Niveau, 
alder, vejr og humør afgør hvilke aktiviteter, 
der tilbydes den pågældende torsdag. Indtil 
videre er programmet fulgt, da de aktive ju-
niorer er særdeles interesserede i at lære alle 
golfspillets facetter og regnen er udeblevet.

Inden foråret går over i sommer er målet, at 
alle juniorer – store som små – prøver at gå 
”en runde” på Old Course. Det er en stor ud-
fordring at skulle spille på ”den rigtige” ba-
ne.

Møder I juniorspillere på banen, så giv dem 
et par opmuntrende ord med på runden!
 
Søndag den 15. juni kl. 14 holder vi forårsaf-
slutning på Bette Course. I den anledning in-
viteres forældre/bedsteforældre og søskende 
med sammen med juniorerne. Alle kan del-
tage uanset handicapindex; også nybegyn-
dere! Det er en hyggelig dag, som afsluttes 
med socialt samvær og præmier til alle delta-
gere!
 

I sommerferien må 
juniorerne selv hol-
de spillet ved lige, 
ved at spille med 
venner og bekendte. Spillere med grønt kort 
kan også deltage i Himmerland Junior Cup 
torsdag den 10. juli. Tilmelding hos Maria se-
nest den 5. juli.

Da antallet af træningsaktive juniorer er 
småt, er vi i gang med at finde alternativer til 
den ugentlige træning. Skal vi i efteråret 
have træning på tirsdage? Skal den ugentli-
ge træning ændres til ”aktivitetsdage”? Vil 
det være bedre at bruge et antal weekender 
i løbet af sæsonen? Skulle du have gode for-
slag så kom med dem! Vi vil gerne beholde 
en aktiv juniorafdeling i Himmerland, men 
hvordan gør vi det?

De er aktive i Juniorklubben – og vi vil gerne 
beholde en aktiv juniorafdeling i Himmer-
land!
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Turneringer
Vi nærmer os hastigt sommeren. Temperatu-
rerne er her allerede! De mange turneringer 
er på vej, og vi glæder os til at se stor tilslut-
ning. Vi skal derfor kaste en venlig tanke til 
alle de frivillige, der fungerer som turne-
ringsledere i løbet af året. Det kan være en 
stressende post, så jeg vil opfordre alle tur-
neringsdeltagere til at hjælpe disse hårdtar-
bejdende administratorer – og hjælpen er 
ganske enkel:

Bemærk hvor eller hvornår du skal starte in-
den du henter scorekortet (også fra de an-
dre, du måtte være sat til at hente kort til) 
og hav videst muligt lige penge. Det frem-
mer ekspeditionen!

Og når vi nu er ved turneringerne, så husk 
lige at læse turneringsbetingelserne inden I 
tilmelder jer. Vi kan ikke opfylde hold-sam-
mensætningsønsker i scramble, og vi har 
overordentlig vanskeligt ved at give sene – 
eller tidlige – starter ved gunstart… 

Når I tilmelder jer via Golfbox, så gør lige jer 
selv den tjeneste at kaste et blik på jeres pro-
fils forside og tjek, at tilmeldingen er regi-
streret og turneringen er at finde i oversigten 
over jeres tider.

EDS
Reglerne for Enkelt Dags Score skulle gerne 
snart sidde på rygraden, men alligevel… 
HUSK nu, at I skal skrive jer på listen FØR 
RUNDEN… Ikke bare før I afleverer kortet!

Hjemmeklub
Man kan kun have 
én hjemmeklub. 
Hjemmeklub regu-
lerer handicap, udsteder DGU-kort og det er 
hjemmeklubben man har mulighed for at re-
præsentere i forskellige turneringssammen-
hænge. Husk derfor – hvis I har flere 
medlemskaber – at sørge for, at der ikke her-
sker tvivl om, hvilken klub der er hjemme-
klubben. Og får I trang til at skifte skal både 
den gamle og den nye hjemmeklub have be-
hørig besked.

Betalingsservice
Vi fortsætter med de praktiske informatio-
ner… Hvis I melder jer ud af klubben, skal I 
huske at afmelde eventuelle betalingsser-
viceaftaler. Det sker ikke automatisk, og det 

Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012
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er ikke noget vi kan gøre for jer. Det skal I 
ordne direkte med jeres pengeinstitutter. 
Dette gælder også for husejere, der afhæn-
der deres hus, i relation til grundejerfor-
eningskontingentet.

Bagmærker
Det er også snart tid for bagmærker. Som sid-
ste år vil bagmærkerne ligge til afhentning i 
sekretariatet i hele juli måned – herefter sen-
des de ud til de, der endnu ikke måtte have 
afhentet. Har du behov for bagmærket, men 

ikke påregner at kunne komme forbi, kan du 
naturligvis få det fremsendt på forespørgsel.

Vi har valgt at skippe de passive bagmærker, 
da de i for sig kun fungerer som kvitteringer 
– så altså: For andet halvår – og fremover - 
udstedes kun bagmærker til klubbens aktive 
medlemmer.

God sommergolf!

Kys Driveren og gør dig klar 
til Årtiers Jubilæumsslag
Har du ikke tilmeldt dig endnu – så skynd 
dig!

I kan alle allerede nu godt begynde at glæ-
de Jer til Slaget over alle Slag …. og specielt 
kan de stærke Klynger. Lørdag d. 12.juli 
2008 er det nemlig 25 år siden det første 
Slag stod her i Himmerland …og endnu et 
Slag som Klyngerne vinder! Klyngerne be-
des sætte et KÆMPE-X i kalenderen - og 
gerne også fredag aften d. 11. juli, hvor vi 
Klynger som sædvanligt mødes ved/i hus 
158 til konspirationsopbyggende arbejde!

Vask jernet og puds putteren - og gå i træ-
ningslejr. Klyngerne SKAL igen i år gennem-
banke de "stakkels" Slanger - de kan lige så 
godt vænne sig til taberrollen!
 

På banen vil de BLÅ Klynger skille sig klart 
ud fra de fimsegule SlangeStakler – så kære 
Klynge: Find det ”blåeste” og hvideste tøj 
frem fra garderoben til dagen og det stive-
ste puds til aftenen.

De bedste og SUUUUUUPERoptimistiske hil-
sener fra jeres kaptajn. 

Carl Erik Stubkier
Hus 158 

PS: En høflig opfordring til Slangerne: Husk 
at få lavet pedicure inden lørdag aften – 
det ser sjusket ud at stå med skæve tånegle 
i bunkeren!

Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af Klyngekaptajn Carl-Erik Stubkier
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Mosevej 22, 9600 Aars 
Tlf.: 9865 6111

Vi har tøjet til den
voksne pige

fra:

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

eller Aggersundvej.

www.krukkehuset.dk

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

et glas champagne.
Ring til Inger for aftale
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LUKSUS GOLFHUSE
I Himmerland Golf & Country Club
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Priser:
Golfvænget 2, 4, 5, 8, 10 og 13 Kr. 1.445.000,-

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

Nyopførte luksushuse med helårsstatus, men uden  

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

Bestil et prøveophold i et fuldt monteret hus og spil en  

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

KØB NU - OG BO GRATIS HELE 2008

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk

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

www.himmerlandgolf.dk

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

SOLGT
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LUKSUS GOLFHUSE
I Himmerland Golf & Country Club
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KØB NU - OG BO GRATIS HELE 2008

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk

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

www.himmerlandgolf.dk

KUN 11 HUSE TILBAGE
Stueplan: 70 m2
Plan hems: 33 m2
Boligareal: 103 m2
Grundareal: 312 m2
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

1

Himmerland Golf Klubs elitespillere – ”Team 
Himmerland” – var værter, da New Course 
søndag den 27. april lagde bane til klubbens 
årlige ”Team Himmerland Am/Am” - en hold-
turnering efter pro/am-konceptet, hvor tre 
”almindelige” klubspillere danner hold med 
en pro og de tre bedste stablefordscores på 
hvert hul tæller som holdets score. Proerne 
var dog i dagens anledning erstattet med 
klubbens elitespillere, der – ganske som pro-
erne – skulle spille banen fra hvid tee (back 
tee). Ved arrangementets morgenbuffet bød 
teamchef Thomas Nielsen velkommen, hol-
dets sponsoransvarlige, Søren Farsinsen, præ-
senterede spillernes nye flotte spillerdragter 
med tak til sponsorerne, og herefter blev 
teamspillerne ved lodtrækning fordelt mel-
lem holdene. Slutteligt blev de 15 hold sendt 
på banen til gunstart kl. 09.00.

Tre af Teamets sponsorer – Tømrer- og Sned-
kerfirmaet Sondrup & Kastberg A/S, Expert 
Aars og Sparekassen Himmerland A/S – havde 
alle hold med, og sponsorerne Golfladen og 
Intersport var ligeledes at finde på dagens 
startliste i skikkelse af teamspillerne Michael 
Sørensen og Thomas Dissing. Teamets sidste 
sponsor – Backtee A/S – var desværre forhin-
dret i at deltage. Det blev tæt løb om første-
pladsen og af sponsorholdene gjorde kun 
Sparekassen Himmerland A/S sig gældende, 
da præmierne skulle fordeles.

Resultaterne så således ud:

1. HOLD 6 115 points
Maibritt Larsen
Preben Aaen
Teamspiller Jonas Tersgov Rasmussen
 
2.  HOLD 1 

Sparekassen Himmerland A/S 114 points
Claus Johansen
Jesper Søndergaard
Torben Bach
Teamspiller Søren Farsinsen

3. HOLD 14 110 points
Kai Ole Sørensen
Walther Højbo
Johnny Borup
Teamspiller Claus Pedersen

Hos teamspillerne var koncentrationen høj, 
idet dagens turnering også fungerede som 
én af udtagelsesturneringerne til Danmarks-
turneringens første kampweekend 17.-18. 
maj. Der var ingen individuelle rækker, men 
det bør alligevel nævnes at Christian Bæch 
Christensen blev bedste teamspiller med det 
flotte bruttoresultat 76 skarpt forfulgt af Jo-
nas Tersgov Rasmussen med 77 slag. 

Eliten tog imod
Team Himmerland Am/Am søndag den 27. april 2008
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø
Præmiesponsor: Team Himmerland
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Nærmest Pinden
Der blev også konkurreret på præcision og 
en enkelt spiller viste sig særlig skarp denne 
dag, idet Peter Schmidt slog sig til hele tre af 
de fire Nærmest Pinden-præmier. 1,94 m, 

2,24 m og 3,46 m lagde han bolden fra hullet 
i førsteslaget på henholdsvis 7., 15. og 17. 
hul. På 2. hul fik Per Jensen lov at markere sig 
med 1,26 m fra hullet.

Præmietagerne ved Team Himmerland Am/Am søndag den 27. april. Bagerst ses vinder-
ne af Nærmest Pinden Peter Schmidt og Per Jensen. Foran dem står turneringens 3. 
bedste hold Johnny Borup, Kai Ole Sørensen, teamspiller Claus Pedersen og Walther 
Højbo. Næste i rækken er 2’erne, Sparekassen Himmerlands hold, Jesper Søndergaard, 
Torben Bach, Claus Johansen og teamspiller Søren Farsinsen. Forrest vinderholdet Mai-
britt Larsen, Preben Aaen og teamspiller Jonas Tersgov Rasmussen.
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Pinsesolen dansede…
Pinsemorgenturnering søndag den 11. maj 2008
Turneringsledelse: Palle Hove og Hans Degn
Præmiesponsor: Grafisk Hus, Løgstør

…og det gjorde de 100 deltagere næsten 
også, da de begav sig ud på årets Pinsemor-
genturnering i Himmerland Golf Klub søndag 
den 11. maj. Der var samlet start kl. 09.00 på 
New Course og det smukkeste solskin, man 
kunne ønske sig. Turneringsformen var en 
scramble, hvor 4 spillere udgør et hold. Alle 
slår ud og den bedste bold vælges. Herfra 
slår alle videre og den bedste bold vælges 
igen. Dette fortsættes til bolden er i hul. Det 
er en turneringsform, der kræver en nøje for-
deling af lav- og højhandicap-spillere og for-
drer strategiske valg og god holdånd 
undervejs. Runden forløb glat i god stem-
ning, og under den efterfølgende frokost i 
Green Bar kunne deltagerne nyde udsigten 
til et bugnende præmiebord med flotte ga-

ver fra dagens præmiesponsor, Grafisk Hus 
Løgstør. Søren Bøge fra Grafisk Hus tog sig 
selv af præmieoverrækkelsen i samråd med 
turneringens kyndige og erfarne ledere, Palle 
Hove og Hans Degn – og Søren var i dagens 
anledning skam også at finde på resultattav-
len!

Resultaterne så således ud:
1. Jørgen A. Nielsen Netto 62,25
 Maibritt Larsen
 John Andersen
 Kirsten Petry
2. Ulla Høllund Netto 64,28
 Christian Bæch
 Michael Jensen
 Peder Østergaard

Søren Bøge fra Grafisk Hus havde selv fornøjelsen af at fordele de mange flotte præmier. Her 
begaves Sørens eget hold - Preben Havemose, Annegrethe Nielsen og Mie Nielsen – der fik en 
flot 4. plads.
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3. Inger Schrøder Netto 64,63
 Peter Lorentzen
 Johannes Michelsen
 Kristoffer Kaalund
4. Mie Nielsen Netto 66,22
 Søren Bøge
 Annegrete Nielsen
 Preben Havemose
5. Hanna Frisk Netto 66,24
 Anette Sørensen
 Hans Jacob Bæch
 Morten Eskildsen
6. Arne Michelsen Netto 66,31
 Preben Aaen

 Alexander Wodstrup
 Carsten Nielsen
7. Preben Borregaard Netto 67,23
 Eva Bæch
 Torben Haglund
 Beth Wodstrup

Nærmest Pinden
2. hul Rikke Anne Nielsen 2,24 m
7. hul Jan Jørgensen 1,27 m
15. hul Jette Hinkbøl 4,26 m
17. hul Lone Branick 1,37 m

Solbeskinnede præmietagere. Bagerst fra venstre: Jan Jørgensen, Marianne Ammentorp Ras-
mussen, Børge Graae Jørgensen, Annegrethe Nielsen, Preben Aaen, Alexander Wodstrup, 
Kristoffer Kaalund, Ellen Kjær Jensen, Torben Haglund, Susanne Sundberg, Inger Schrøder, 
Peter Lorenzen, Eva Bæch, Annette Sørensen, Hans Jacob Bæch, Peder Østergaard, Johannes 
Michelsen, Preben Borregaard, Ole Carsten Nielsen, Torben Henriksen, Christian Bæch, Bent 
Johansen, Knud Larsen og Michael Jensen. De forreste to rækker fra venstre: Maibritt Larsen, 
Beth Wodstrup, Jørgen A. Nielsen, Vibeke Lorenzen, Hanna Frisk, Kirsten Petry, Ulla Høllund 
og John Andersen. Tillykke!
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Mesterskabsrepræsentanterne 
blev fundet
Kvalifikation til Regionsmesterskabet søndag den 18. maj 2008
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø
Præmiesponsor: Himmerland Golf Klub og Samarbejdende Goflklubber i Nordjylland

Spillere med Himmerland Golf Klub som 
hjemmeklub dystede søndag den 18. maj på 
New Course om retten til at repræsentere 
klubben ved årets Regionsmesterskab, der 
afholdes den 10. august på Ølands bane. Spil-
lerne nød godt af det solrige – om end kølige 
– vejr under runden, der for begge rækkers 
vedkommende blev spillet som en individuel 
stableford. De to bedste i hver række gik vi-
dere og Himmerlands repræsentanter blev 
således:

A-rækken
1. Georg Ravn 36 points
2. Keld Donald Thomsen 35 points

B-rækken
1. Bente Duedal Ravn 32 points
2. Preben Buus Havemose 31 poitns

Nærmest Pinden
2. hul Keld Donald Thomsen 19,00 m
17. hul Keld Donald Thomsen 3,43 m

De skal repræsentere 
Himmerland ved Regi-
onsmesterskabet i Øland 
den 10. august. Fra ven-
stre: Georg Ravn, Keld 
Donald Thomsen, Bente 
Duedal Ravn og Preben 
Buus Havemose. Tillykke 
og pøj-pøj!
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BeoMasters 08 
BeoMasters søndag den 1. juni 2008
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø og Jacob Westergaard
Præmiesponsor: Expert, Aars

Strålende solskin, højt humør og et bugnen-
de præmiebord var nogle af ingredienserne, 
da Expert Aars indbød til BeoMasters 08 på 
Old Course. Allerede inden start blev alle del-
tagerne ’præmieret’ med en flot startpakke 
indeholdende BeoMasters 08 cap eller visor, 
B&O pitchfork, golfkuglepen fra SEB Pension, 
en lille Braastad Cognac VSOP, en pose Geva-
lia 1853 Gold, en plade Marabou Premium 
70% chokolade, et abonnementstilbud på 
Golf Ekslusiv/Bolig Ekslusiv samt golfbolde 
med B&O-logo. Temperaturerne var i top, så 
der blev gået taknemmeligt til sponsors vel-
udrustede cafébil undervejs på runden. Der 
blev spillet individuel stableford med 7/8 
handicap i tre rækker, og det var flotte sco-
res, der blev afleveret. Efter runden stod den 
på pariserbøf i Restaurant Green, hvor Jesper 
Nielsen fra Expert i Aars guidede deltagerne 
igennem en hollandsk auktion over B&O’s 
transportable lydsystem BeoSound 3. 

Turneringens resultater så således ud:

Damerækken:
1. Maibritt Larsen 40 points
2. Hanne Dalsgaard 38 points
3. Hanna Frisk 35 points
4. Benedicte Kruse 35 points
5. Solveig Ting Larsen 35 poitns

Herre A-rækken:
1. Jan Jørgensen 39 points
2. Georg Ravn 37 points
3. Ernst Hansen 35 points
4. Torben Haglund 35 points
5. Jesper Lange 32 points
(rosende omtale - men ingen præmie - til 
Hans Degn, der ligeledes havde lavet 31 
points, men med højere handicap)

På billedet ses fra venstre: Jesper Nielsen, Expert Aars, Jan Jørgensen, Georg Ravn, Knud Pe-
try, Hanne Dalsgaard, Jørgen Brunsborg, Ernst Hansen, John Nielsen, Maibritt Larsen, Kurt 
Elgård Nielsen, Hanna Frisk, Jørgen Ladekjær, Torben Haglund, Steen Rabøl, Solveig Ting 
Larsen, Benedicte Kruse og Heine Finsen.
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På Mariagerfjord golfbanes hul 14 står 4 pi-
ger klar til at slå ud. Pludselig dukker ”de 3 
vise mænd” op nede på green. De var faret 
vild og havde glemt hul 14. Det bliver så be-
sluttet, at vi alle slår ud. Jytte tænker: ”Nu 
skal jeg vise dem, skal jeg.” (Jyttes mand var 
blandt de vise.) Ja, og hvad sker der så? Alle 
holder vejret, bolden triller elegant direkte i 
hullet. HOLE IN ONE! Stor var jubelen.                                       

TILLYKKE JYTTE

Fru hole in one

Jytte Sørensen var skarp på Mariagerfjords 
bane – det kostede whisky!

MandagspigerneMandagspigerne
af Rita Andersen

Herre B-rækken:
1. Jørgen Ladekjær 36 points
2. Knud Petry 35 points
3. Heine Finsen 34 points
4. Kurt Elgård Nielsen 33 points
5. Jørgen Brunsborg 32 points

Maibritt Larsen, Jan Jørgensen og Knud Petry 
(Jørgen Ladekjær er sponsorrepræsentant) 
kvalificerede sig derudover til deltagelse i fi-
nalen, som spilles på Skjoldenæsholm Robert 
Trent Jr. Course den 20. september 2008.

Derudover dystedes der på præcision og po-
wer: Nærmest pinden på 13. hul var med 1,80 

meter til hullet Steen Rabøl. Længste drive 
på 3. hul gik for kvindernes vedkommende til 
Hanne Dalsgaard. På herresiden var Torben 
Haglund den længstslående.

Endnu en konkurrence var stablet på benene 
– der blev nemlig trukket lod blandt alle de 
spillere, der havde præsteret at slå på green i 
førsteslaget på 8. hul. Denne lodtrækning 
vandt John Nielsen.

De to klappepræmier gik til Bente Duedal 
Ravn og Mie Nielsen.
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TirsdagspigerneTirsdagspigerne
af Bente Graarup

Så kom dagen, som vi alle altid glæder os til 
– udflugtsdagen. I år skulle turen gå til Mari-
agerfjord Golfklub. Klokken 8.30 var baga-
gen pakket, og alle 45 damer var bænket i 
bussen. Solen skinnede og humøret og for-
ventningerne til dagen var højt. Efter an-
komst til Mariagerfjord Golfklub indtog vi en 
dejlig morgenbuffet, og klokken 10 var før-
ste hold klar til at slå ud.

Efter en spændende runde på en noget svær 
bane med masser af skov og smalle fairways, 
slappede vi af med drinks på terrassen og 
masser af god ”tøsesnak”. Præmieoverræk-
kelsen fandt sted ude i solen, og derefter var 
der frokostbuffet i restauranten. Rigtig god 
stemning og gode sangstemmer. Vi fik ros og 
tak for det liv, vi satte på stedet.

På turen hjem til HGCC var humøret helt i 
top.  En rigtig dejlig golfdag var slut – jeg 
glæder mig allerede til næste års udflugt.

Matchens hovedsponsor:
Annelise Christensen
Kirsten Jacobsen
Merete Simonsen

Pindsponsor: Tirsdagspigerne

Drinkssponsor på alle par 3-huller:
Erhard Christensen

1.præmie: Kirsten Præsius, Ninna Jensen, Ka-
rin Heilesen, Bente Graarup

2.præmie: Bodil Nielsen, Mona Knudsen, Lilly 
Busk, Helene Clemmensen

Tirsdagspigernes udflugt 2008

Det gode vejr blev nydt på terrassen.
Glade tirsdagspiger gæstede Mariagerfjord 
Golfklub.
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Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af Slangekaptajn Bent Østergaard Kristensen

…for at tryne Klyngen. Det er allerede sket. Det er derfor de har allieret sig med hookere og 
slice’ere fra Golfparken og Golfvænget. I år går vi efter en beskeden sejr, som sidst vi var i den 
gule førertrøje i 1996: 

 

Et par år tidligere havde klyngen været til deres egen begravelse: 

Vi kan således allerede nu slå fast:
SLANGEN ER BEDST GENNEM 25 ÅR! 

Det er vi også efter den 12. juli 2008, hvor vi vil påregne at være 3 up! HUSK slægtninge i lige 
op og nedadgående linie kan deltage fra hvert hus. Søhusenes deltagelse på slangesiden 
byder ikke på nogen fornyelse. Det er dygtige golfere fra Slangen, som har valgt at flytte 
tættere til Sjørup Sø. Fra Slangesiden ønsker vi Klyngen og deres allierede alt mulig held og 
lykke den 12. juli – Det får de brug for! Vi andre skal bare spille som vi plejer, så er sejren i 
hus. 

Slangen deltager ikke i det 25. slag...
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Grethe Fjelstrup,
Første slangekaptajn

Husk vores motto er ble-
vet: Vær God Ved Klyn-
gen. De trænger til det. 

Husk også at sende jeres e-mail adresse til mig: bok@ki.au.dk.

På glædeligt gensyn senest fredag aften den 11. juli kl. 20.00 i hus nr. 46. Følg udviklingen på 
slangens hjemmeside: www.slangen.dk.

Mange hilsner  
Bent Østergaard

Slangekaptajn
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LæserbrevLæserbrev
af H. Steen Christiansen

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

Emnet har efterhånden været aktuelt læn-
ge.

Sagen er, at jeg mente, at det var en sag, som 
grundejerforeningen ville tage sig af, men 
foreningen har ikke ønsket at påtage sig op-
gaven og har bedt mig om at få samlet navne 
på interesserede.

I klubbladet nr. 2 – April 2008 – er anført pris 
på arbejdet med såvel oliebaseret som vand-
baseret maling.

Jeg har prøvet at få ekspertudtalelser vedrø-
rende valg af maling uden dog at blive me-
get klogere af det.

Dansk Eternit anbefaler et produkt baseret 
på akrylmaling.

Gode råd fra husejerne efterlyses!

Med henblik på at få rabat på arbejdet, vil 
jeg hermed prøve at få tilmelding fra så man-
ge husejere som muligt.

Oplys venligst:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Husnummer
• E-mail adresse
• Ønsket malingtype

til undertegnede – enten pr. brev eller E-
mail.

H. Steen Christiansen
Golfsvinget 62

9640 Farsø
98662058

steno@mail.tele.dk

Tagmaling – nok en gang



59

Absolut pragtfuld beliggende golf-
hus! Indret: Entre. Nyt flot køkken.
Bad m/niche. Dejlig stue med flot
trægulv og udgang til terrasse med
flot udsigt over banen. 2 værelser.

SÆRDELES VELBELIGGENDE GOLFHUS�

GOLFSVINGET 138

98 63 26 66

77 m²Bolig
285 m²Grund 1980Opført

ÅBENT HUS
Søndag 22/6
kl. 14.00-14.30

NY PRIS

SAG 96406311

1.195.000/60.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
6.883/5.257Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

8.797/6.731Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Velholdt golfhus i Klyngen ved
Himmerland Golf & Country Club.
Indret: Entré. Køkken. Badevær.
Stue. 1. sal: Nyere laminatgulv.
Repos. 2 værelser m. senge.

VELHOLDT GOLFHUS

GOLFSVINGET 191

98 63 26 66

66 m²Bolig
234 m²Grund 1980Opført

NYHED

ÅBENT HUS
Søndag 22/6
kl. 13.30-14.00

SAG 96408051

925.000/50.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.011/3.947Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.779/5.258Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Moderniseret og velbeliggende golfhus i Klyngen. Golf-
huset fremstår indflytningsklar med et min. af vedligehold!
Der er gåafstand til golfbanen, træningsbanen, driving
range og golfcen-
tret. Indretning:
Entre. Pænt nyt
køkken. Pænt ba-
devær. Dejlig lys
stue. Herfra trap-
pe til 1. salen med
soveværelse,
repos med skabe
og værelse.

MODERNISERET OG VELBELIGGENDE GOLFHUS I "KLYNGEN".�

GOLFSVINGET 179 

98 62 24 00

69 m²Bolig
234 m²Grund 1982Opført

NYHED

ÅBENT HUS
Søndag 22/6

kl. 13.00-16.00

SAG 91308085

995.000/50.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.804/4.456Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

7.262/5.575Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

Golfhuset har i det sidste års tid gennemgået en større
renovering. Golfhuset fremstår fuldstændig indflytnings-
klar med et minimum af vedligehold! Gåafstand til golfba-
nen, træningsba-
nen og centret.
Indr: Entré. Køk-
ken. Nyere bade-
vær. Stue. 1. sal:
2 vær., repos.
Overalt nye
trægulve. Huset er
nymalet udven.

MODERNISERET GOLFHUS

GOLFSVINGET 94

98 62 24 00

77 m²Bolig
285 m²Grund 1981Opført

NYHED

ÅBENT HUS
Søndag 22/6

kl. 13.00-16.00

SAG 91308129

1.125.000/60.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
6.327/4.711Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

8.222/6.254Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

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

STORT GOLFHUS

GOLFSVINGET 267

98 63 26 66

80 m²Bolig
234 m²Grund 1983Opført

ÅBENT HUS
Søndag 22/6
kl. 13.00-13.30

NY PRIS

SAG 96406057

995.000/50.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
4.909/3.844Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.747/5.227Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

 edc.dk

Farsø

GOLFHUSE I HIMMERLAND - GATTEN

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Søndergade 5
9640 Farsø 98 63 26 66



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

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

MEDLEMSPRISER 
PÅ GOLFBILER:

Mandag-torsdag
Med eller uden forudbestilling 200,-

Fredag-søndag + helligdage
På forudbestilling 300,-
(Efter kl. 12.00 uden bestilling 200,-)


