
Læs også.....
Spiller du med den rette bold 
for dig? Se hvornår du kan te-
ste dette i Proshoppens indlæg 
på side 10.

Tungen lige i munden! Somme-
rens turneringer er over os! 
Tag et par gode råd fra klubse-
kretæren med på vejen – se si-
de 22.

Det er bestemt ikke pænt at 
”moppe” andre... men til årets 
slag bliver det vist et must... 
Læs kaptajnernes underhol-
dende indlæg fra side 36.

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 3 • Juni 2009

Poul fra Starters House, Janni og Ulla fra restauranten, Louise, Michael og Kenneth fra køk-
kenet, Joan fra baneservice, Gitte fra bogholderiet, Kasper fra proafdelingen og Eszter fra 
velværeklinikken deltog først på året i kurset ”Det Gode Værtsskab” og modtog den 10. juni 
diplomer og pins af VisitNordjyllands formand, borgmester Mogens Gade (nummer to fra høj-
re) som bevis på et velgennemført kursus udi kunsten at servicere.

På med pin’en piger... og drenge...

.. og SÅ er vi klar!
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Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen
Formand og ansvarshavende redaktør:
Preben Aaen
98 62 28 04 / paars@ofi r.dk

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

Begynderudvalg:
Jens Chr. Præsius
98 66 33 74 / praesius@dbmail.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:
Grafi sk Hus Løgstør A/S

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

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 28. JUNI Eva Trio / Kop & Kande Cup
SØNDAG DEN 5. JULI Sommerturnering
TORSDAG DEN 9. JULI Himmerland Junior Cup
LØRDAG DEN 11. JULI Slaget om Himmerland
TIRSDAG DEN 14. JULI Chivas Golf Open
FREDAG DEN 17. JULI FREDAGSTURNERING – Kandelaberstyle
SØNDAG DEN 19. JULI Ægteparturnering
TIRSDAG DEN 21. JULI green2green in Ireland
FREDAG DEN 24. JULI FREDAGSTURNERING – Kaffe Cup’en
TIRSDAG DEN 28. JULI Sparekassen Farsø Cup
FREDAG DEN 31. JULI FREDAGSTURNERING – Carlsberg Bowmaker
SØNDAG DEN 9. AUGUST  Danmarksturnering

– kom og hep på klubbens elite
TIRSDAG DEN 11. AUGUST Åben Damedag
FREDAG DEN 21. AUGUST Ålestangerne
TORSDAG DEN 27. AUGUST Himmerland Open for Hold – 1. runde
FREDAG DEN 28. AUGUST Himmerland Open for Hold – 2. runde
LØRDAG DEN 29. AUGUST Klubmesterskaberne – 1. runde
SØNDAG DEN 30. AUGUST Klubmesterskaberne – 2. runde
SØNDAG DEN 30. AUGUST Kaninklubbens sæsonafslutning

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

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø
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Historier fra læserneHistorier fra læserne
af Anni Lund, Svendborg

Bobby var i januar 2009 guide på en af green-
2greens matchture til Hua Hin i Thailand. 
Den 30. januar spillede vi på Black Mountain, 
som er en ret ny og fantastisk spændende 
bane. 

Da vi stod ved hul 11, foreslog jeg Bobby, at 
han skulle gå efter en hole in one – og det 
gjorde han! Det var en fantastisk oplevelse at 
se Bobby lande bolden helt præcist, så den 
kunne trille stille og roligt i hul. Hul 11 er et 
par 3 hul med en meget lille green og nogle 
væmmelige hazards på alle sider. Black 

Mountain er senere blevet brugt ved Black 
Mountain Masters på Asien-touren sidst i 
marts 2009.

Et stort tillykke til Bobby fra Anni i Svend-
borg.

Bobbys nye hole in one

Bobbys bold 
fandt vejen i 
Hua Hin.

Sådan ser man ud, når man lige har lavet en hole in one! Fra højre ses glade Bobby, 
Steen, Anni og Anders.
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Alt i
cane-line
havemøbler

BLACK ’N WHITE
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Kunst i Gatten

Galleri Himmerland, Gattenvej 85, Gatten (3. 
hul Old Course), åbnede St. Bededag. Åbnin-
gen og de efterfølgende dage har tiltrukket 
mange begejstrede besøgende. 

Foranlediget af dette er galleriet allerede 
udvidet med yderligere udstillingsareal, og 
der afholdes fernisering den 11. juli d.a. kl. 

15.00-18.00 med nye anerkendte kunstnere 
og spændende kunstværker af Henning Rah-
bek, malerier, og Finn Varberg, skulpturer og 
malerier.

Galleriet har åbent torsdag-søndag kl. 13.00-
18.00.

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

FIND
VARME I 

NATUREN

Har du et sommerhus, er det med garanti omgivet 
af en vedvarende, bekvem og billig energikilde.

et luftvarmeanlæg fra IVT er du samtidig 
sikker på et velafprøvet produkt fra én af 
verdens førende virksomheder med mere 
end 30 års erfaring med varmepumper. 

Vi giver 5 års tryghedsgaranti, og vi har 
markedets bredeste sortiment, så du 
kan få det anlæg, der passer til dit hus 
og behov.  

Luften er nemlig fuld af naturlig energi, 
som du med en luftvarmepumpe kan 
omsætte til varme i huset. Det kan spare 
på CO2-udslippet, og du kan spare mange 
penge, ikke mindst i forhold til den dyre 
elvarme, du måske har i sommerhuset 
nu. 

Investeringen i et luftvarmeanlæg er ty-
pisk tjent hjem på få år. Selve anlægget 
kan være installeret på få dage. Vælger du 

Th. Eriksens Vej 7  •  9640 Farsø  •  Tlf. 98 63 19 11 

www.oegaard.dk
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Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af chefgreenkeeper Johnny Kristensen

Sikke en start på sæsonen 09, min tredje i 
Himmerland. Der er fuld fart på, og alle er 
gearet til en spændende og stor sæson. Star-
ten har været forrygende og set frem til med 
stor iver. Alle de nye tiltag, projekter og ikke 
mindst satsningen med Backtee Race to Him-
merland. Det er ingen hemmelighed, at de 
store turneringer er med til at skærpe indsat-
sen alle steder - ikke mindst på banerne. Vi er 
ikke bange for at sætte os nogle høje mål - 
det spændende er så at få dem ført ud i livet. 
Vi har en ”mindre” målsætning om at være 
én af de bedste inden for golfen. Hos os her-
sker der ingen ”jantelov”, så vi klapper os 
selv på skulderen og synes, at vi er godt på 
vej til noget stort. Men når det er skrevet, så 
læner vi os ikke tilbage og nyder det. Vi sat-
ser på udvikling af vores baner hele tiden. 
Der skal hele tiden laves nogle små ændrin-
ger og tiltag, så vi også kan overraske tidli-
gere gæster.

Af projekter som har set sin færdiggørelse 
siden sidste blad kan nævnes:
1. Greenområde på hul 1 Old.
2.  Lagt græstørv på fairwaybunkers på hul 

14 og 16 Old.
3.  Sået græs omkring søerne på hul 6 New 

(klippet første gang).
4.  Nyt hegn langs stien fra centeret til Star-

ters House.
5. Fjernet A-huset på gamle Driving Range.

Af nye projekter kan nævnes (nogle er gået i 
gang):
1.  Driving Range - opgradering af området 

foran udslags-
måtterne. Der er 
blevet sprøjtet for ukrudt, gødsket og så 
vil der blive tilført topdresning jævnligt, 
så det bliver som et teested.

2.  Mere optimal pleje af vores nuværende 
shortgame area - få det til at være mere 
indbydende og i bedre stand.

3.  Fået tilbud på at udgrave søen på hul 1 
Old.

4.  Fået godkendt en optimeringsplan af nu-
værende par 3 bane. Et projekt som jeg  
personligt glæder mig meget til at få sat i 
gang. For ganske få kroner og nogle hæn-
der, så kan den blive spændende. I korte 
træk handler det om at få greens plejet 
rigtigt, som på vores to andre baner. Få 
gravet flere bunkers. Få udgravet søen på 
hul 6. Måske grave en ny på hul 10. Som 
udgangspunkt for at opsamle vand, så der 
ikke bliver så fugtigt derude i yderperio-
derne (eller ved kraftige regnskyl). Få hæ-
vet teestederne (til efteråret). Flyttet 
nogle teesteder - bruge arealet optimalt. 
Klippe banen med facon og have noget 
mere høj-rough - dele huller op. Klippe 
stier mellem hullerne, så man kan finde 
rundt. Simpelthen gøre den mere attrak-
tiv. Ikke kun for gæster, men også for 
medlemmer. Det er en rigtig god gang 
træning, selvom hullerne ikke afviger me-
get fra hinanden i længde. Men 2-3 jern 
og en putter, så kan man få mange timer 
til at gå der. Selvfølgelig er der delte me-
ninger om, hvordan den skal se ud, og om 
den har sin berettigelse… Men nu har vi 

Så ruller bolden...
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den, og den skal ikke være det, folk tager 
med hjem og taler dårligt om. Den skal 
holde niveau.

5.  Der er lavet en plan over både Old Course 
og New Course - en 3-5 års plan - som vil 
være med til at optimere banerne endnu 
mere. (Men dét er en anden historie).

Udover dette er den meste tid selvfølgelig 
gået med pasning af banerne, forbedringer 
og pleje. Vi har gødsket fairways tidligere 
end vi har gjort før for at få den bedste vækst 
og på den måde kæmpe mod ukrudtet (som 
jo kommer hvert år om vi vil det eller ej). Det 
har været en hård kamp på grund af det tør-
re forår - græsset har haft hårde betingelser, 
og som alle med have ved, så gror ukrudt i alt 
slags vejr. Det betyder at ukrudtet har været 
sejlivet, men det er ved at lykkes med at få 
bugt med det. Teestederne er også blevet 
gødsket og topdresset. Den behandling fort-
sætter året ud. Vi skal have optimeret teeste-
derne - der er et stort slid på dem, så derfor 
kræver det ekstra pleje. Verticalskæring af 
teestederne, som er næste arbejdsgang, sker 
første gang i uge 23 og kommer til at ske 
ofte fremover. Lige p.t. er vi begyndt med 
verticalskæring af forgreens og med et godt 
resultat. Få tyndet græsset ud, så vi kan få en 
mere jævn og kortklippet spilleflade. Udover 
dette, som skal gøre banen bedre at spille, så 
har greens igen fået en gennemgribende be-
handling - eller snarere dybdegående...

Efter standarden til vores Bobbys Pro/Am, 
hvor greens stod flottere end før og med en 
hastighed på 8 New - dog ”kun” 6 på Old, så 
var ambitionerne jo høje til vores første tur-
nering i Backtee Race to Himmerland. Så der 
blev arbejdet intenst med greens og med 
glæde i skriften kan jeg kun sige, at det var 
en mission som lykkedes til fulde. Greens fik 
meget ros og løb 10 på stimpmeter (9 på 
Old). Ikke kun greens, men hele banen fik 
credit af alle. Det er skønt når vores arbejde 

værdsættes! Det giver et ekstra løft, og alle 
får lyst til at give den ekstra gas. Herved skal 
også lyde en tak til især Starters House, som 
er rigtig gode til at komme med meldinger 
fra gæster om banens stand - vi får heldigvis 
kun de positive… ☺. Det er ingen hemmelig-
hed, at vi er stolte af det, vi har nået de sidste 
par år.

Mandskabet fungerer rigtig godt, alle er am-
bitiøse og ser en ære i deres arbejde. Vi er 
ikke i Himmerland for at få tiden til at gå, 
men for at gøre en forskel. Så jeg kan kun 
rose mine folk for et godt stykke arbejde og 
føle virkelig at vi har en stærk enhed…re-
spekt! 

Jeg vil da også lige bruge lidt spalteplads til 
at rose kollegaerne i de andre afdelinger. Jeg 
føler, at der er en god stemning og en lyst til 
at hjælpe hinanden. Der er for det meste smil 
og en venlig kommentar hele vejen rundt. 
Det gør Himmerland endnu bedre og stær-
kere. Skal jo heller ikke glemme direktøren 
Claus - nu med smil på læben… Så går det jo 
den rette vej… ☺

Af mandskab, som er kommet til siden sidst 
(dette må gerne blive et fast punkt i hvert 
indlæg fra dennes side.. ☺):
Karsten Pedersen er vendt "hjem" efter et år 
i Løgstør Golfklub.
Henning Jepsen er kommet tilbage - dog kun 
på lidt under halv tid.
Johannes Michelsen - vores ukuelige grave-
mester (på frivillig basis) - dog kun når det 
passer ind i Ellens planer ☺  

Bolden ruller... og den ruller godt...

Med venlig hilsen
Johnny Kristensen
headgreenkeeper
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Fra ProshoppenFra Proshoppen
af Georg Ravn

En klog ”købmand, som tit har et godt til-
bud” har sagt, at man skal præsentere sig 
pænt, inden man løfter pegefingeren. 

Jeg vil gerne sige tak for den gode modta-
gelse vi nye i shoppen har fået. Hvor er det 
rart at få at vide, at ”butikken ser godt” og 
”sikke mange flotte varer”.

Vi er i fuldt sving med at få gang i butikken, 
så vi kan få en ”Super Golf Butik”. Vi har et 
meget bredt udvalg af beklædning, hvor 
Backtee, Abacus, Daily, Birdie, Peak, Linde-
berg, Hilfiger og Puma er blandt de mange 
mærker vi fører.

Vores udvalg af bags, vogne og andet udstyr 
er ved at udvikle sig til et meget prisrigtigt 
udvalg. Vi er altid villige til at prøve at mat-
che ”de andre”.

Vi vil gerne sige tak for de første måneder af 
året 2009, hvor rigtig mange af vore lokale 
har været inde og gøre en god handel. Vi ved 
alle, at ud over evner, så er det rigtige udstyr 
også vigtigt. I juli måned vil vi give vore golf-
spillere i Himmerland mulighed for at få te-
stet, om den bold de spiller med, svarer til 

spi l lerens  s lag. 
Bridgestone og Lars 
Kjær vil teste deres 
bolde imod jeres 
egne.

Vi giver også en unik mulighed for at få et 
godt fodfæste til et godt spil. Vi har inviteret 
Footjoy ud med deres teststand samt en su-
per dygtig konsulent, som vil måle og give 
retningslinjer til den rigtige sko.
 
For at de to testdage skal blive til noget skal 
vi have nogle, som møder op, og til det for-
mål vil der i Members Only samt i shoppen 
være en liste, hvor man kan skrive sig på.

Dato for test med Lars Kjær
og Bridgestone er 14. juli
Lars Kjær møder op med Trackman og net, så 
kan man få testet sin egen bold op imod en 
eventuel anden model fra Bridgestone.

Dato for test med Footjoy
og deres sko er 17. juli
Footjoy kommer med deres store udvalg af 
golfsko, som findes i mange modeller, så der 
skulle være sko både til folk med brede, 
smalle og ømme fødder.

Tiden for Shoppens årlige Arkadesalg vil bli-
ve opslået i starten af juli. Vi vil vanen tro 
sælge ud af rester og udgåede artikler, som 
alle kan købes til meget fordelagtige priser.

Hilsen 
Georg Ravn

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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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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Gastronomisk setGastronomisk set
af F&B chef Laila Qvist

Snart er juli måned over os med mange dej-
lige timer på vores fantastiske golfbaner. Og 
selvfølgelig velsmagende mad kreeret af vo-
res dygtige kokke, serveret af vores venlige 
tjenerstab.

Hele juli måned - hver fredag og lørdag - 
tænder Køkkenchefen op i grillen. Stor læk-
ker grillbuffet akkompagneret af ”The 
Sixties”, som starter med dinner-musik, hvor-
efter de spiller op til dans til ”næsten” den 
lyse morgen. Det er en god ide at bestille 
bord - enten i restauranten eller ved vores 
hjælpsomme receptionister. Og selvfølgelig 
et godt tilbud til alle jer: Gratis velkomst-
drink! Vi håber at se rigtig mange glade 
medlemmer af Himmerland Golf Klub disse 
dage.

Jacobsen Bar & Snack Lounge er blevet ind-
viet. Velskænket øl med fokus på Jacobsen 
Special øl. Lækre snacks til de småsultne. Et 
hvilested i hyggelige omgivelser.

Og som noget nyt har vi fået introduceret vo-
res baneservicekoncept, som et tillæg til vo-
res Halfway Houses. I samarbejde med flere 
afdelinger, har vi fået lanceret det sidste nye 
skud på stammen. Lækre smurte golfvenlige 
sandwiches, kolde drikke, frugt og energi fra 
chokolade - leveret direkte på banen. Bestil i 
Proshoppen inden I går ud, og Baneservice 
sørger for leveringen i en praktisk lille taske, 
der holder det hele friskt.

Vi i F&B afdelingen glæder os alle over de 
mange glade gæster, og ser frem til at ser-
vicere jer hele sommeren.

På gensyn til
Varme grillkul, fantastisk mad

og personlig betjening ☺

Varme grillkul, fantastisk mad 
og personlig betjening ☺
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Fra Starters HouseFra Starters House
af clubmanager Maria Fjelstrup Kallesø

I løbet af foråret har vi måtte sige pænt far-
vel til Jørn Overgaard. Efter mange års tro 
tjeneste i baneservicestaben har Jørn valgt at 
stoppe – og måske oven i købet finde tid til 
at spille lidt golf…

Tovholder i baneservicestaben er nu Poul J. 
Andersen, der som den eneste fuldtidsansat-
te i afdelingen, holder i tøjlerne for den dag-
lige drift, oplærer sine nye kolleger, laver 
vagtplaner samt regnskaber og selvfølgelig 
også selv tager vagter såvel i Starters House 
som i Baneservicebilen.

Derudover kan I møde Thorkil Kristensen, 
René Christensen og i weekenderne desuden 

Jesper Pedersen og 
René Hald. Alle bi-
drager de til at give jer de bedste oplevelser 
på vore baner med såvel servicering som kon-
trol.

Skulle I støde 
på problemer 
undervejs på 
runden, træn-
ge til noget for-
plejning eller få 
knas med golf-
bilen, ja så kan I bare ringe! I Starters House 
kan i få et lille visitkort med nummeret – 24 
47 02 48 – så I altid har Baneservice lige ved 
hånden.

Baneservicestaben er også involveret i Him-
merlands seneste tiltag – den forudbestilte 
baneforplejning. Det er nemlig dem, der sør-
ger for, at de gode sager komme på banen i 
rette tid.

Baneservicestaben byder alle velkommen på 
banerne og ser frem til at servicere gæster og 
medlemmer i løbet af sommeren.

14
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Torbens LakeviewTorbens Lakeview
af Torben Haglund

Da Vibeke og jeg i 1981, sammen med Vibe-
kes storesøster Lillian og hendes mand 
Frantz, købte vores første hus i Himmerland, 
var det ment som en ren investering.

Golf var noget som blev spillet af gamle 
mænd i ternede bukser – og Palle Hove. Det 
var ikke noget for os – troede vi. Vi lovede 
hinanden, at vi i hvert fald ikke selv skulle 
bruge huset (nogle vil sikkert mene, at jeg 
skulle have holdt det løfte, men sådan kan 
skæbnen jo være så hård). Hvad skulle vi med 
et sommerhus, ude midt på Lars Tyndskids 
marker (nej, ikke den Lars. Han var slet ikke 
kommet så langt endnu…) Så nej, ikke no-
gen feriebolig til os.

Da vi i foråret 1982 fik overdraget hus 234, 
blev vi bekræftet i, at det her – det var s’gu 
da noget mærkeligt noget. Der var bygget 
ca. 100 huse – resten var kun sokler. Og så var 
der ellers et par forkølede rosenbuske her og 
der. Næ du… det skulle bare være ren udlej-
ning med sikker lejeindtægt, og så ellers 
pengene i banken.

Men igen ville skæbnen det anderledes. Vi-
beke og jeg prøvede en ferie deroppe… og vi 
har været der siden.

Og når jeg så ser på Himmerland dengang og 
nu… Hvad er så de største forskelle?

Jo, der er kommet huse på soklerne… og ro-
senbuskene er blevet til små parcelhushaver, 
med Rododendron – roser – flotte høje birke-
træer og lignende.

Himmerland er næ-
sten gået hen og 
blevet et parcelhus-
kvarter ude midt på 
landet.

Der er også kommet mange nye ejere til. 
Væk er de fleste af de gamle….. Grethe og 
Bruno Fjelstrup, Jane og Egon, Grethe og 
Leif, Karen og Bjarne… ja, jeg kunne blive 
ved, for der er faktisk ikke ret mange tilbage 
fra ”de gamle dage”.

Der er Helen og Ole Hoppe, Kirsten og Knud 
Petry, Palle Hove, Bent ”Playing Pro fra Hol-
stebro”, Nils Frøslev, Inge Lise og Dan og lidt 
flere, men det er ikke mange, så der er sket 
stor udskiftning.

Og jeg tror, at spørger vi dem om de havde 
troet, at Himmerland ville være hvad det er i 
dag, ville de nok have sagt ”Næææ, det tror 
vi ikke!” for det var jo mest ment som en 
Golf og Country Club, hvor det var golfen det 
kom an på.

Det er det selvfølgelig også, men se lige på 
vores huse i dag….. og dette er ikke ment ne-
gativt, men jeg tror ikke Jørgen ”Flexplan” 
Olsen og Jens Wodstrup, havde set den ud-
vikling komme, som vi har været udsat for…

Dengang var der 2 typer huse – 8 og 9 fags – 
med ens terrasser og havemøbler, og alle 
med samme grimme Friis og Moltke stålmøb-
ler. Man vidste snart ikke, om man var hjem-
me, eller på besøg hos naboen.

Fortsættes side 18...
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til hytten!
ALTALT

Vi harVi har

• ALT I TRÆBESKYTTELSE

• ALT I MALING

• ALT I HAVEMØBLER

• ALT I GRILL

• ALT I VÆRKTØJ

• ALT I VARME/VENTILATION

• ALT I KØKKEN OG BAD

• ALT I BRÆNDEOVNE

• ALT I GULVE

• ALT I DØRE OG VINDUER

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

www.xl-byg.dk

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 · 9640 FARSØ · TLF. 98 63 16 99 · www.arnoldd.dk
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Jeg vil mene, at der i dag stort ikke er nogen 
huse tilbage, som har det oprindelige udse-
ende – hverken udvendigt eller indvendigt. 
OK, der er også nogle, som har brugt fanta-
sien, når det gælder tilbygninger og udvidel-
ser… og jeg skal vare mig for at nævne 
nogen huse… men der er et par indimellem, 
som er flotte, ligesom der også ligger en 
”øjebæ” hist og her. Nogle har 2 til 3 side-
skure, garage, kæmpestore terrasser – og det 
skulle ikke undre mig, om vi en dag ser en, 
som bygger en vinkel på…… OK, måske ik-
ke…

Men det er jo netop det, som gør Himmer-
land så unikt…alle er med til at sætte deres 
præg på omgivelserne.

Og det er jo det, som gør, at vi er foran alle 
opkomlingene rundt omkring i landet. Her er 
det os, som laver vores klub og område (OK 

– vi har Johnny til at lave banen, og det ser 
lækkert ud det, han og hans mænd disker op 
med – tak for det!) men udenfor er det hus-
ejerne og ikke en arkitekt med vilde ideer og 
en pose penge i baghånden.

Her er det os brugere, som får lov til at præ-
ge omgivelserne, hvilket både kan være godt 
og ondt.

Det kan selvfølgelig være et problem, så-
fremt vi bare bygger om og til som det passer 
os, men det er der jo ikke nogen som gør, 
vel?

Jeg er absolut ikke tilhænger af, at vi skal til-
bage til rødderne, men jeg synes, vi skal være 
varsomme med at lave vores eget lille ”Klon-
dyke”. Jeg synes, vi skal overholde de regler, 
som nu en gang er vedtaget, for hvis alle blot 
gør, som de vil, så er det ikke ”Himmerland” 
mere, men blot et lidt grimt sommerhusom-
råde ude midt på Lars Larsens marker. 

Fortsat fra side 16...

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

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

Gattenvej 5 
Flejsborg

9640 Farsø
Tlf. 98 62 62 20 

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

www.chsbyg.dk
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KVALITET 
TIL TIDEN

 TOTAL LØSNINGER

 KØKKENER & BAD

 DØRE & VINDUER

 GULVE OG LOFTER

 UDVIDELSER

 TERRASSER & SKURE

 EFTERISOLERING

15 års erfaring med golfhuse
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Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Så kom holdturneringen i gang. Jeg plejer 
normalt at kunne berette om to sikre hjem-
mesejre til begge hold, og dernæst bruge lidt 
energi på at gejle en stemning op frem mod 
de næste holdkampe med Team Himmerland 
i spidsen af rækkerne. Det kan jeg desværre 
ikke denne gang. Dels fordi vi mod sædvane 
spillede hjemme og dernæst ude i stedet for 
de normalt to hjemmekampe i træk ☺. Men 
nok mest fordi begge kampe blev tabt. 

3. division tabte knebent 8-6 hjemme til Ran-
ders Fjord og ude 10-4 til Ålborg. 4. division 
tabte hjemme 9-5 til Sebber og dernæst ude 
til Viborg 12-2.

Vi er naturligvis særdeles skuffede over vores 
pointhøst i sæsonåbningen. Det så vi ikke 
komme til os efter en kanon indsats på træ-
ningsbanen og gode træningsrunder op til 
holdkampene. Men skuffelsens smerte er 
heller ikke den værste benzin at have i blo-
det som drivkraft i arbejdet på rangen frem 
mod næste spillerunde den 6.-7. juni. Vi var 
dog også hurtige til at komme op på hesten 
igen og få snuden tilbage i sporet og samle-
des til fællestræning allerede onsdagen ef-
ter. Der er stadig 8 points tilbage at spille om, 
så det kan stadig lade sig gøre at blande sig i 
topstriden. Der, hvor vi helst vil være.

Vores AM/AM løb af programmet søndag 
den 3. maj. På dagen havde vi alle ingredien-
ser til en god dag på golfbanen. Super vejr, 
lækker bane, smil på læben og godt selskab. 
Det virkede da også til, at alle fik en god dag, 

selvom der ikke var 
plads til os alle på 
sejrsskamlen. Tak til alle som deltog i mat-
chen. Vi håber at se jer igen til næste år. 

Jeg vil lige bruge en linje eller to på at slå et 
slag for vores nye Team Himmerland hjem-
meside. Siden blev officielt lanceret og gik i 
luften den 3. maj i forbindelse med vores 
Team AM/AM. På www.teamhimmerland.dk 
kan der findes relevant information om 
Teamet og følges med i stillinger og Teamets 
aktiviteter generelt. En stor tak til Steen Ra-
bøl og CompuDesign ApS for at sponsorere 
og forestå udfærdigelsen samt den løbende 
vedligeholdelse af denne hjemmeside.

Når I læser dette indlæg - og naturligvis ef-
terfølgende går ind på vores hjemmeside og 
tjekker fanen Turneringsplan - håber og tror 
jeg på, at I finder os kravlet op på 4 points og 
væk fra bundplaceringen i begge rækker. 
God rundtur på siden. 

På vegne af Team Himmerland ønskes i alle 
en rigtig god sommergolf-sæson 2009.

Med venlig hilsen
Thomas Nielsen

Teamchef 

Kære klubmedlem og læser
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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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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Bagmærker
for 2. halvår kan afhentes i sekretariatet i lø-
bet af juli måned. Ikke-afhentede sendes ud i 
august. Har du ingen mulighed for at afhen-
te dit mærke, men brug for at få det før 
august, kan sekretariatet naturligvis frem-
sende bagmærket på forespørgsel.

Turneringer
Så er det tungen lige i munden! Sommerfe-
rien er lige om hjørnet og med den et væld 
af dejlige turneringer. Vi varmer op i slutnin-
gen af juni med Kræmmerens anden turne-
ring i år – Eva Trio / Kop & Kande Cup – hvor 
de skrappe kan dyste på slagspil og de ”knap 
så skrappe” kan hygge med en go’, gammel-
daws stableford. Juli skydes i gang med Som-
merturnering, hvor Hornum Kro traditionen 
tro står bag præmierne, og så ellers derud-
af… Vi har i alt 9 turneringstilbud til jer i lø-
bet af juli (se kalenderen forrest i bladet) – plus 
alt det løse, som I selv er flinke til at stable på 
benene… Slaget om Himmerland og de lidt 
mere interne, Sild & Makreller, Ryder Cup, 
Beverly Hills Cup og hvad de ellers hedder 
alle sammen. Det hele – krydret med vore 
formidable omgivelser og dejlige atmosfære 
– skulle gerne give alle en rigtig dejlig som-
meroplevelse!! Vi glæder os i hvert fald!

Og med mange turneringer følger naturlig-
vis mange tilmeldinger. HUSK NU lige at tjek-
ke, om I er blevet ordentligt tilmeldt. Misses 
et ”godkendt” i tilmeldingsproceduren, ja så 
fanger systemet jer altså ikke. I Golfbox un-
der ”Min forside” og mere specifikt i boksen 
”Mine tider” vil den turnering, som I har til-
meldt jer, stå. I kan også konstatere det, hvis 

I går ind i den på-
gældende turne-
ring igen. I vil da 
have status af ”al-
lerede tilmeldt” og 
kun have mulighed for at afmelde – ikke til-
melde – jer, hvis jeres tilmelding er registre-
ret af systemet.

Og ingen turneringer uden frivillige, der som 
turneringsledere styrer slagets gang på da-
gen. Tak og ros til jer! Og til alle jer, der del-
tager: I kan være turneringsledelsen enormt 
behjælpelige, hvis I…

…først afhenter scorekort, når turnerings-
lederne er helt klar. Ved gunstart er det 1 
time før og ved løbende start er det ½ time 
før første start.  Turneringslederne kan 
sagtens være til stede før denne tid – men 
da er det for at gøre klar til at modtage jer, 
så giv dem lige en chance for at få rigget 
det hele til – så går det efterfølgende me-
get nemmere.

…afhenter scorekort senest 20 minutter 
før start ved gunstart og senest 10 minut-
ter før start ved løbende start. Dette er 
igen for at give turneringslederne en chan-
ce for at pakke sammen og selv nå ud på 
banen. De fleste af vore turneringsledere 
spiller selv med, og skal selvfølgelig også 
kunne være klar til start.

…medbringer lige penge. Det kan ses i de 
specifikke turneringsbetingelser, hvad tur-
neringsfee’en lyder på, så hvis I kan have 
lige beløb med hjemmefra – ja, så letter 
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også dette ekspeditionen for alle parter. 
Det kan hurtigt komme til at knibe med 
byttepengene, når turneringens første to 
deltagere kommer med en 500-lap hver og 
skal have tilbage i forhold til en turne-
ringsfee på 60 kroner…

Medlemstilbud
I sidste blad kunne I læse jer 
til, at HG&CC A/S månedligt la-
ver nogle helt specifikke, gode 
tilbud til alle klubbens med-
lemmer. Der er tilsyneladende 
bare ikke rigtig nogen, der gør 
brug af det!! I kan finde til-
buddene via nyhedsmodulet i 
Golfbox, via hjemmesiden og 
for dem, der endnu ikke har 
eletronikken på rygraden, kan 

tilbuddene læses i ”hard copy” som opslag i 
Members Only. Og generelt vil jeg endnu en 
gang varmt anbefale at gøre brug af netop 
disse nævnte kanaler til at holde jer under-
rettede om, hvad der foregår i klubben her 
og nu.

Må solen skinne mildt på jeres næser!
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Hvor gør man af gæsterne om natten?

Bed & Breakfast i Gatten!
Ellen og Johs. Michelsen

Revlingevej 14

Tlf. 21 75 17 04

Orientering fra

ÅLESTANGER-KLUBBEN
Meld dig til årets største og bedste herredag 

fredag den 21. august 2009
Er du over 35 år og har under index 35 og er medlem af Himmerland Golf Club,

kan du søge om optagelse i klubben hos én af nedennævnte:

 Formand: Erling Kandelsdorff Tlf. 98 66 20 04
 Bestyrelse: Jørgen H. Jensen Tlf. 98 63 33 00
 Kasserer: Steen Thomsen Tlf. 98 62 49 49
 Bestyrelse: Palle Hove Tlf. 98 13 46 36

Medlemslisten på 65 er p.t. fuldtegnet, men vi modtager gerne tilmeldinger
fra nye ålestangere. Der bliver eventuelt enkelte ledige pladser!

ELFIRMAET

KENN KROGH
HIMMERLAND

Tlf. 98 35 16 55
Døgnvagt

Aalborg - Nibe - Vegger - Hvalpsund - Aars - Hornum
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HIMMERLANDSGADE 33

Åbningstider: Tirsdag, fredag og lørdag ... kl. 11-21
 Onsdag og torsdag ............. kl. 11-17
 Søndag og mandag ................Lukket

Helle og jeg (tidligere Bowlingcenteret) har overtaget Gilleleje Fro-
kost. Vi vil drive restauranten i den samme gode ånd, som Eva og 
Peter har gjort – det vil sige god mad og masser af hygge.

Venlig hilsen og på gensyn
Helle og Jens

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

11

”TEAM HIMMERLAND” kalder de sig – Him-
merland Golf Klubs elitespillere – og de stod 
klar som værter, da Himmerlands New Cour-
se søndag den 3. maj lagde formidabelt vel-
plejet græstæppe og hurtige greens 
(stimpmeteren lød på hele 9!) til klubbens år-
lige ”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 erstattet med klubbens elitespillere, 
der – ganske som professionelle spillere – 
skulle spille banen fra hvid tee. 

Teamchefen Thomas Nielsen bød deltagerne 
velkommen til det veldækkede morgenbord 
og forestod lodtrækningen af teamspillerne. 
Det var nemlig ikke på forhånd givet, hvilke 
hold, der fik hvilke teamspillere. Der var 
spænding til det sidste om fordelingen af de 
skrappe spillere. Kl. 9 blæste starter-staben 
den hyggelige turnering i gang.

Tre af Teamets sponsorer – Tømrer- og Sned-
kerfirmaet Sondrup & Kastberg A/S, Expert 
Aars og Sparekassen Himmerland A/S – hav-
de alle hold med. Teamets øvrige sponsorer 
– Golfladen, Intersport  og Backtee A/S – var 
desværre forhindret i at deltage.

Resultaterne så således ud:

Holdrækken
1. HOLD 9 121 points
 Karen Thillerup
 Hans Degn
 Jens Wodstrup
 Philip Røssel (Teamspiller)

2. HOLD 12 119 points
 Bodil Kristensen
 John U. Petersen
 Walther Højbo
 Jacob Westergaard (Teamspiller)

Der blev desuden givet ros og klapsalver til 
sponsorholdet Sparekassen Himmerland A/S, 
der med spillerne Ole Johansen, Jesper Søn-
dergaard, Erik Østergaard og teamspilleren 
Danny Pedersen præsterede 118 points og 
dermed var lige uden for præmierækken.

Der var ingen individuelle rækker, men det 
bør alligevel nævnes at Jacob Westergaard 
blev bedste teamspiller med et bruttoresul-
tat på 75 – 2 slag over banens par. I hælene 
havde han Christian Bæch med 76 slag og 
Claus Pedersen med 77 slag. Flotte præstatio-
ner! 

Der hygges med eliten…
Team Himmerland Am/Am
søndag den 3. maj 2009
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø
Morgenmads- og præmiesponsor: Team Himmerland 
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Der blev også dystet på præcision og power, 
og her blev resultaterne disse:

Nærmest Pinden
Hul 2 Per Jensen
Hul 7 Philip Røssel
Hul 15 Jonas Tersgov Rasmussen
Hul 17 Danny Pedersen

Længste Drive
Hul 4 herrer Per Jensen
Hul 4 damer Karin Heilesen

Endelig vandt de to spillere, der præsterede 
flest individuelle points inden for handica-

pintervallet 0-18,0 og de to spillere, der præ-
sterede flest individuelle points inden for 
handicapintervallet 18,1-35,9 retten til at re-
præsentere Himmerland Golf Klub ved Regi-
onsmesterskaberne i Hals den 9. august 2009! 
De dygtige i A-rækken var Preben Aaen og 
Claus Pedersen. (Claus skal dog – som de to 
næste på listen, Philip Røssel og Jacob We-
stergaard – i forvejen kæmpe for Himmer-
land i Danmarksturneringen i den weekend, 
så den anden repræsentant bliver Bodil Kri-
stensen). Fra B-rækken skal Walther Højbo 
og Karen Thillerup vise flaget for Himmer-
land. Pøj-pøj til jer den 9. august!

De dygtige fra 3. maj – bagerst fra venstre: Danny Pedersen, John U. Petersen, Jens Wodstrup, 
Hans Degn, Philip Røssel, Per Jensen, Karin Heilesen, Walther Højbo, Claus Pedersen og Pre-
ben Aaen. Siddende forrest ses: Karen Thillerup, Bodil Kristensen og Jacob Westergaard.
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Det var pinsesol og holdstrategi der domine-
rede, da Himmerland Golf Klubs New Course 
lagde fabelagtigt trimmede fairways til årets 
Pinsemorgenturnering søndag den 31. maj. 
Palle Hove og Hans Degn stod som turne-
ringsledere for at styre slagets gang. Forma-
tet var i år en Texas Scramble Scratch, hvor 
deltagerne sættes sammen i jævnbyrdige 
hold à 4 spillere. Alle spillere slår ud, og det 
bedste slag vælges. Herefter slår de 3 spille-
re, hvis bold ikke blev valgt, videre og det 
bedste slag vælges igen. Sådan fortsættes til 
bolden er i hul. Undervejs skal holdkaptajnen 
– altid spilleren med det laveste handicap – 
sørge for, at der bliver brugt et bestemt antal 
drives fra hver spiller baseret på den enkelte 

spillers handicap. Jo, bestemt en underhol-
dende form, der kræver god taktik og om-
tanke undervejs. De 96 deltagere blev sat i 
gang kl. 9 og efter runden ventede en dejlig 
buffet i Restaurant Gastronomien. Grafisk 
Hus, Løgstør, bidrog med et bugnende præ-
miebord, og Søren Bøge fra Grafisk Hus bi-
stod de erfarne turneringsledere ved 
uddelingen. Selvfølgelig var der også supple-
rende konkurrence udi i skarphed på par 
3-hullerne og vinderne af ”Nærmest Pinden” 
kan tillige ses her nedenfor. En dejlig dag 
med fantastisk vejr, højt humør, holdånd, 
skøn mad og super-flotte præmier til de dyg-
tigste!

Pinsesol og holdstrategi
Pinsemorgenturnering
søndag den 31. maj 2009
Turneringsledelse: Palle Hove og Hans Degn
Præmiesponsor: Grafisk Hus, Løgstør

Pinsesolen dansede for turneringens præmietagere. Bagerste fra venstre: Sussie Eriksen, 
Flemming Eriksen, Michael Kjær, Aage Nielsen, Anna Lystbæk, Wilfried Simon, Jesper Lange 
og sponsor, Søren Bøge. I midterste række fra venstre finder vi: Steen Rabøl, Svend Gottlieb, 
Erhard Kristensen, Hanne Dalsgaard, Jørgen Fransgaard, Heidi Guldbæk, Inger Schrøder, Vi-
beke Haglund, Susanne Steffensen, Flemming Qvist, Freddy Christensen, Chr. Ting Larsen, 
Grethe Jørgensen og Dan Leo Nymand. Forrest fra venstre har vi: Svend Åge Haandbæk, Kurt 
Elgård Nielsen, Annegrete Nielsen, Karen Margrethe Nielsen, Inger Andersen og Palle Hove.
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1. Søren Bøge 72
 Dan Leo Nymand
 Inger Andersen 
 Palle Hove

2. Erhard Kristensen 73
 Hanne Dalsgaard
 Jørgen Fransgaard
 Steen Rabøl

3. Vibeke Haglund 73
 Freddy Christensen
 Susanne Steffensen
 Flemming Qvist

4. Karen Margrethe Nielsen 73
 Annegrete Nielsen
 Kurt Elgård Nielsen
 Jesper Lange

5. Åge Nielsen 74
 Michael Kjær
 Sussie Nielsen
 Flemming Nielsen 

6. Inger Schrøder 74
 Heidi Guldbæk
 Svend Åge Haandbæk
 Peter Gertsen

7. Anna Lystbæk 75
 Grethe Jørgensen
 Wilfried Simon
 Chr. Ting Larsen

Nærmest pinden
2. hul Svend Gottlieb
7. hul Anna-Grete Leth
15. hul Jens Lystbæk
17. hul Palle Hove

OVERLADE
 PLANTESALG

 STORT UDVALG
AF  HAVEPLANTER
LÆHEGN, KRUKKER
OG HAVEARTIKLER

ÅBNINGSTIDER
HVERDAGE    10-17
WEEKEND      9-15

PADKÆRVEJ 59  
9670  LØGSTØR
TLF. 50 70 80 20
WWW.OVERLADE-PLANTESALG.DK
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TirsdagspigerneTirsdagspigerne
af Bente Graarup

Tirsdag den 26. maj var dagen, hvor vores år-
lige udflugt skulle finde sted. Vejrudsigten så 
ikke lovende ud. Der var varslet voldsomt 
uvejr med både blæst, regn og torden. 

Omkring klokken otte var de fleste tirs-
dagspiger mødt op og alle talte om vejret, 
som på daværende tidspunkt stadig var rime-
ligt. Men det skulle ikke vare ved. Bussen 
blev pakket i begyndende regnvejr. Og hvad 
så ……. Nu skulle 41 seje piger fra Himmer-
land på udflugt og vejret skulle ikke ødelæg-
ge dagen.

I bussen var humøret højt og snakken gik al-
lerede livligt. Turen skulle kun gå til Hval-
psund Golfklub, så der var i år ikke så meget 
tid i bussen, men vi nåede at få en lille èn til 
halsen, inden vores chauffør holdt uden for 
klubhuset i Hvalpsund.

Her ventede der os et veltillavet morgen-
bord, som vi alle kastede os over med god 
appetit. En golfer skal have noget at stå imod 
med. Herefter blev startlisten offentliggjort 
og på grund af vejret og udsigten til meget 
mere regn i løbet af eftermiddagen, blev vi 
hurtigt enige om, at starte ud på både hul 1 
og hul 10.

Vejret viste sig, at blive bedre end ventet. Vi 
gik runden i både sol, regn og blæst, men 
tordenen holdt sig på afstand, og vi fik alle 
gennemført matchen på Hvalpsund Golf-
klubs smukke bane. Vi er mange, der ser frem 
til at spille banen igen i smukt vejr.

Efter matchen var der rigeligt med tid til hyg-
geligt samvær, da vi først skulle spise klokken 
17. Og nej, hvor var vi dog sultne. Utroligt 
hvilken lykke et fad levnede rundstykker fra 
morgenbordet kunne gøre.

Tirsdagspigernes udfl ugt 2009
til Hvalpsund Golfklub

41 skønne kvinder fra Himmerland gæstede Hvalpsund.
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Mens vores flinke værter rettede maden til, 
holdt vi præmieoverrækkelse. Vi havde spil-
let en AM-AM og trods vejret var det pæne 
resultater, der var opnået.  Endelig gik start-
skuddet, og vi sultne piger kastede os næ-
sten over maden. Det var en dejlig buffet og 
der var rigeligt til alle.

Stor ros til Hvalpsund Golfklub for en god be-
tjening og en dejlig dag ……..trods vejret.

Busturen hjem til HGCC er altid et kapitel for 
sig. Her var humøret rigtig højt og der blev 
sunget mange gamle slagere til stor fornø-
jelse for vores chauffør. Han ville meget ger-
ne køre for os igen til næste år og gerne helt 
til Sjælland, sagde han.

Endnu en dejlig udflugt, men hvor kan den 
blive andet med så mange skønne kvinder 
fra Himmerland!!!

    

Dagens sponsor: Tirsdagspigerne og Belmafix 
v/ Erhard Kristensen

1. Lene Kandelsdorff 103 points
 Helle Flindt-Larsen
 Lis Krogh Madsen
 Eva Bæch

2. Petra Christensen 100 points
 Inger Schrøder
 Gunhild Mølgård

3. Jytte Elkjær 100 points
 Annelise Kristensen
 Maibritt Larsen
 Pia Støttrup

Bente Graarup

Vinderne af Tirsdagspigernes udflugts-turnering. Fra venstre ses Gunhild Mølgaard, Petra 
Christensen, Inger Schrøder, Maibritt Larsen, Jytte Elkjær, Pia Støttrup, Annelise Kristensen, 
Helle Flindt-Larsen, Lene Kandelsdorff, Eva Bæch og Lis Krogh Madsen.
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TirsdagspigerneTirsdagspigerne
af Bente Graarup

41 golfiner slog et slag for kampen mod 
brystkræft den 2. juni 2009. Resultatet her i 
klubben blev: 11.897,- kr.11.897,- kr. som går til forsk-
ning, forebyggelse og rådgivning indenfor 
brystkræft.

TAK for den store opbakning fra alle som 
deltog i arrangementet og til sponsorerne.

Det var en rigtig god dag i mere end en for-
stand, og vi er rigtig stolte af at kunne vide-
resende 11.897,- kr. til Kræftens Bekæmpelse.

Deltagerne i Pink Cup blev forkælet med 
flotte gaver fra Golfino, Pink Ribbon Golf, 
Rosendahl, Bodum, Eurocard, Noget på hjer-
te, Marimekko og Unicare Nordic.

Vi håber, at vi har kvalificeret os til landsfina-
len den 25. september i Sct. Knuds Golfklub i 

Nyborg. Det er de 20 klubber, som har samlet 
flest penge ind totalt set, og herefter de 20 
klubber, som har samlet flest penge ind pr. 
Pink Cup deltager, som kommer med i fina-
len. Vi venter spændt på besked i august, om 
vi har kvalificeret os.

Vinderne blev: 
A-gruppen: Karin Heilesen 37 points
B-gruppen: Lis Stabell 40 points

Vi i bestyrelsen havde en hektisk dag og var 
godt trætte, da vi efter endt optælling af 
pengene kunne forlade HGCC. Endnu en-
gang TAK for jeres store opbakning og tak til 
kokken for en rigtig dejlig middag og til det 
hjælpsomme personale.

Bente Graarup

Tirsdagspigerne slog et slagTirsdagspigerne slog et slag
for brysternefor brysterne

Fakta om
Pink Cup:
Pink Cup er Danmarks største kvindelige 
golfturnering. 125 klubber støtter kampen 
mod brystkræft ved at deltage i Pink Cup, 
som sidste år indsamlede 2,8 mio. kr.

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01
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TorsdagsklubbenTorsdagsklubben
af Bente Duedal Ravn

Enhver klub har brug for frivillig hjælp. Nog-
le klubber er så heldige at have en rigtig 
ildsjæl. Blandt de heldige er Torsdagsklub-
ben. Vi har nemlig Lilly Busk, der med fast 
hånd styrer kassebeholdningen og køber 
præmier ind når der er nogle gode tilbud. 

Når Lilly skal arrangere noget – ja, så ved 
man, at der er styr på det hele. Intet bliver 
overladt til tilfældigheder.

Den 14. maj drog Torsdagsklubben til Hval-
psund Golfklub. Lilly stod for planlægningen 
af dagen og som sædvanlig var der tjek på 
det hele. Hun havde tidligt på året bestilt tid, 
været nede i golfklubben for at tale om både 
morgen- og frokostbuffet, hentet scorekort 
og været ude ved vores egen golfklub for at 
få sidste nye handicap noteret. Sidst men ik-
ke mindst så pakker Lilly altid en dejlig over-
levelsespakke til alle mand.

Alt dette er med til at gøre en udflugt og en 
gang golf til en god oplevelse, og det havde 
vi. 

Som vanen tro mødte alle medlemmer af 
Torsdagsklubben op med et godt humør. Sco-

rekort blev udleveret. Vi havde fået lov til at 
lave gunstart på de første ni huller (det hav-
de Lilly også lige fået ordnet).

Efter morgenmad var alle klar til mødet med 
Hvalpsund golfbane, som ligger utrolig flot 
ud til fjorden. Nogle mener dog, der er lige 
lovlig mange træer på banen og nogle smal-
le fairways. 

Efter matchen var der dækket op med en 
dejlig buffet inde i Hvalpsunds dejlige lyse 
klubhus.

Fra Torsdagsklubben skal der lyde en stort 
tak for venlig modtagelse af Hvalpsund Golf-
klub, og især skal der lyde en stor tak til Else, 
Aase og Christian Mortensen, der ikke vidste 
alt det gode de skulle gøre for, at vi befandt 
os godt.

Dette giver mig lyst til at sige: ”Pas godt på 
de frivillige ildsjæle i jeres klubber, de er 
nogle sjældne blomster”.

Bente Duedal Ravn

En sjælden blomst

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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LUKSUS G
I Himmerland Go

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

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

Nyopførte luksushuse med helårsstatus, men uden  

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

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk
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GOLFHUSE
lf & Country Club
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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
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Slaget 2009Slaget 2009
af Slangekaptajn Niels Helmer Petersen

Der mangler faktisk kun en enkelt detalje… 
og så er Slaget om Himmerland 2009 i gang. 

Det er detaljen med at få lige netop din til-
melding sendt af sted og registreret. Der fin-
des nemlig ikke andre interessante ting at 
foretage sig lørdag den 11. juli og så kan du 
lige så godt gå ind på hjemmesiden og taste 
din tilmelding ind med det samme.

Andet og mere kræves der stort set ikke – 
bortset fra registreringen af din indbetaling 
af det ydmyge beløb, der kan sikre dig og 
hele din himmerlandske husstand adgang til 
Slaget.

Mens du læser dette blad, skynder du dig at 
gå ind på www.hgcc-grundejer.dk og klikker 
på linket der er i venstre side – ”Tilmelding 
Slaget 2009”. Så er du i gang med at kunne 
registrere navne og DGU-numre på dem der 
skal deltage fra dit hus! Og betalingen, altså!

På denne utilslørede måde vil jeg gerne mop-
pe dig til at deltage i Slaget! 

Som du kan 
se, går nog-
le af vore forberedelser på at gøre banen så 
glat, at Klyngerne går på r…. med deres for-

tvivlende dårlige golf-
spil.

Vi har alligevel brug 
for alle Slangerne til at 
gøre rent bord. Kryb 
ud af din gamle slidte 
ham, og grib kost og 
spand og deltag med 
ren samvittighed i det-
te storslåede arrange-
ment. Morgenmad, 
golf, sol og varme, 

præmier, dejlig mad, festlige indslag og dan-
selokkende musik – det er lige noget for dig!

Og husk stadigvæk… for den rene er alting 
rent! Der er noget om snakken – Klyngerne 
skal ned med nakken. Se så at få dig tilmeldt!

Med renlig hilsen
Niels Helmer Petersen

P.S.: Husk der er opvarmningsseance i hus 78 
fredag den 10. juli kl. 19.30 med de sidste in-
strukser om Slaget.
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Slaget 2009Slaget 2009
af Klyngekaptajn Michael Kjær

Tilmeld dig allerede i dag til ”Den store ho-
vedrengøring” – det bliver et rent festfyr-
værkeri at rydde op i Slangernes beskidte 
kneb. 

Der er brug for ALLE Klynger i kampen om 
håne-retten endnu et år – kampen bliver 
hård og ubarmhjertig.

Gå derfor ind på www.hgcc-grundejer.dk og 
tilmeld dig og din familie til denne fantasti-
ske begivenhed, så vi Klynger endnu en gang 

kan komme 
triumferen-
de ud af Slaget og Slangerne igen igen må 
fremvise deres skæve (forhåbentligt rengjor-
te) tånegle i bunkerens fine sand… 

Så grib din kost og spand og hjælp med at 
give Slangerne vand, så vi kan få gjort rent 
bord i Himmerland.

De reneste hilsner
Kaptajn Kjær

PS. Husk vi ses fredag den 10. juli 
kl. 19.30 til konspirationsmøde i 
hus 174.
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Slaget 2009Slaget 2009
af Klyngekaptajn Michael Kjær

Klyngekaptajnen er kommet i besiddelse af 
et paparazzi foto af Slangekaptajn Niels Hel-
mer som barn…

Billedet, som ses på denne side, afslører en 
Slangekaptajn som ganske ung, der allerede 
dengang fordybede sig i rengøringsremedi-
er. Bemærk hvor behændigt rengøringsartik-
ler blev taget i anvendelse allerede dengang 
– ”agent Ajax under cover”. For en god or-
dens skyld er der ligeledes indsat et referen-
cebillede af den ”gamle kost” som han ser ud 

i dag. Forklædningen til trods, afsløres han 
tydeligvis af de runde kinder og det sparsom-
me hår, som allerede dengang blev ”fejet” 
ind under gulvtæppet. Det er dog umisken-
delige karaktertræk, der sammen med næse 
og øjne giver et 100% match. Se også ”gam-
mel børste” billedet. 

”Vel” har Slangekaptajnen udviklet sig til en 
”børste” efter at være blevet ”moppet” i 
mange år som barn. Men billederne efterla-
der ingen tvivl om at Slangekaptajnen er på 

Opråb til Klyngerne...
Klyngekaptajnen har brug for DIN indsats
til at ”moppe” slangerne!

Slangekaptajnen som ganske ung. Foto: Pa-
pa Iznogood Razzi.

Slangekaptajnen som vi kender ham: en 
”gammel børste”. Der er ingen tvivl – samme 
person. Mon han vil bruge samme forklæd-
ning?
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hjemmebane med rengøringsartikler – ko-
nens udsagn til trods.

Vi må derfor indstille os på, at kampen i år vil 
blive ualmindelig hård og at der skal leveres 
knofedt i hidtil uset omfang. Derfor har vi 
brug for alle I dejlige og ”rene” Klynger – så 
puds putteren og polér driveren. 

Slangerne har altid været glatte som ”brun 
sæbe”, hvilket vi Klynger vil bruge til vores 
fordel. Vi vil gøre ”rent bord” imens Slanger-
ne kæmper med deres ”glatbane” og ”fed-
ter” med historiske ringe scores.

13 – 13 for Klynge og fædreland! Det er vo-
res målsætning i år. Vi står sammen om at 
”feje” Slangen helt af banen, så skynd dig at 
tilmelde dig/jer nu på www.hgcc-grundejer.
dk, eller ved at sende din tilmelding som 
fulgte med sidste nummer af klubbladet.

Vi ses til en god dag med masser af spas, løjer 
og hyggeligt samvær i vores dejlige Himmer-
land.

Må det bedste hold (læs: Klyngen) vinde og 
det andet få rengøringsvanvid.

De reneste hilsner og fuldt tilbagesving
Klyngekaptajn Kjær - Hus 174

Vi sælger golfhuse og andele i Himmerland!

Gatten Stationsvej 10, 9640 Farsø

Erfaring: 25 år på stedet med salg af golfhuse

INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSEVI TILBYDER:

- hurtigt salg

- højeste pris

- laveste salær

- no cure - no pay

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012



PGA SHOPPGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09Tlf. 96 49 61 09

ÅBNINGSTIDER I PROSHOPPEN:
April-september: se hjemmeside

GOLFSHOPPENGOLFSHOPPEN

Backtee
buks eller shorts 

herre- eller damemodel
+ en valgfri

Backtee polo

900,-

BACKTEE-VARER:
Travelcover 599,-

Weekendtaske stor 499,-
Weekendtaske 399,-

Skotaske 199,-
Tag to og betal kun

for den dyreste
Så længe lager haves

Kan du ikke
måle dig med de andre,

så kig ind!
Vi har den nye Sky Caddie 

& Rangefi nder
på lager


