
Læs også.....

Det er helt bevidst,
at græsset på bunker-
kanterne lades gro.
Læs hvorfor i
Chefgreenkeeperens 
indlæg på side 14.

Der var flotte
præstationer i
sommerens mange
arrangementer.
Resultatbørsen finder du 
fra side 28.

Slaget om Vimmerland 
blev uafgjort... næsten. 
Læs kaptajnernes
beretning på side 40.
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HIMMERLAND
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HIMMERLAND
GOLF &

COUNTRY CLUB

...se dét er Himmerland, når det er allerbedst!

Glade unger
og høj sol...



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

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

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

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

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

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

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

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

Chefgreenkeeper:
Johnny Kristensen. Tlf. 21 78 66 60

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

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

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

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

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

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

Birdie Thinggaard, tlf. 98 13 46 36

Palle Hove, tlf. 98 13 46 36

Hans Henrik Kjølby, tlf. 89 39 75 00

Jacob Brunsborg, tlf. 89 39 75 00

Administrerende direktør Niels Vester,       
tlf. 96 49 61 05

Proshop: Tlf. 96 49 61 09

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

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

Restaurant Green: tlf. 96 49 61 14

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

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste klub-
blad, som udkommer medio november, er 
fredag den 26. oktober.

Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S

Forside: Deltagere – og præmietagere – i 
Himmerland Junior Cup – klubbens sommer-
turnering for alle juniorer med spilletilla-
delse. Hele arrangementet blev igen flot 
sponsoreret af Stig Farholt og Jan Sondrup.

▼

2



Kabel-TV–tilbudet fra TDC vedrørende inter-
net, bredbånd og kabel-TV er nu sendt ud til 
samtlige husejere, og det er dejligt at se, at 
der allerede er kommet så mange positive 
tilkendegivelser. Det tegner til et klart fler-
tal for etableringen – lige som der var på 
generalforsamlingen – og vi forventer at 
arbejdet går i gang i løbet af efteråret.

En del husejere får efterhånden installeret 
varmepumpe. En varmepumpe kan altså 
placeres mere eller mindre hensigtsmæssigt. 
Det er ikke noget kønt syn med en stor klods 
ved siden af huset. Så vi henstiller, at man 
placerer varmepumpen på terrassen. De der 
har sat pumpen ude ved siden af huset, bør 
plante noget stedsegrønt, som kan dække 
det værste.
Der findes flere fabrikater og typer varme-
pumper. Der kan være betydelig forskel i 
støjniveauet på de forskellige typer. Vi hen-
stiller, at man er opmærksom på dette. Even-
tuelt kan man isolere/støjdæmpe bedst 
muligt af hensyn til de omkringboende.

HUSK, der skal byggetilladelse til alle om- og 
tilbygninger – også til terrasse, redskabsskur 

og tagvinduer (max. 
5 kvadratmeter). 
Vesthimmerlands 
Ny Kommune vil i 
den kommende tid checke tilbygninger og 
udhuse, så kom dem i forkøbet.

Farver på huse: Der har været en del, der 
igen har forespurgt om farve-valg. Det er 
vedtaget på en generalforsamling, at det er 
disse tre farver man kan vælge imellem:  
Grøn-Umbra, sort og dodenkopf.

Det var da morsomt at Bent Frisk skulle lave 
”Hole In One” i en Whisky-Turnering, vi 
ønsker ham tillykke.

Til slut vil jeg takke de 3 nye Himmerlands-
entertainere, der optrådte ved den sidste 
fredagsmatch. Det var en helt fantastisk 
afslutning på 3 ugers sommerferie i Him-
merland – det var lige før man glemte regn, 
blæst og koldt vejr.  

På bestyrelsens vegne
Inge Lise Søndergaard 

Grundejerforeningen Hole in One

3

Klubbladets Leder

- din Guldbager i AARS       Tlf. 98 62 32 00
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LØRDAG DEN 25. og 
SØNDAG DEN 26. AUGUST:

• Klubmesterskaberne

SØNDAG DEN 26. AUGUST:

• Kaninklubbens afslutning

TORSDAG DEN 30. og
FREDAG DEN 31. AUGUST:

• Himmerland Open for Hold

LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER:

• Onsdagsklubbens afslutning

FREDAG DEN 14. – 
SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER:

• National Pro Am
For mere info se 
www.himmerlandgolf.dk eller 
www.greentime.dk

FREDAG DEN 28. SEPTEMBER:

• Sponsor / Partner Dag

SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER:

• Team Himmerland Am/Am

MANDAG DEN 1. OKTOBER:

• Mandagspigernes afslutning

LØRDAG DEN 6. OKTOBER:
• Tirsdagsklubbernes afslutning

SØNDAG DEN 7. OKTOBER:

• Back Up Cup
BEMÆRK NY DATO!

ONSDAG DEN 17. OKTOBER:
• Vildtturnering

FREDAG DEN 19. OKTOBER:
• Dathoprint Fredagsturnering

LØRDAG DEN 20. OKTOBER:
• Afslutnings Pro / Am

SØNDAG DEN 28. OKTOBER:
•  Kop & Kande Closed Season

LØRDAG DEN 10. NOVEMBER:
• Mortens Turnering

SØNDAG DEN 2. DECEMBER:
• Gløgg Turnering

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00

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

Ring for et godt tilbud!
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Det var så den sommer – eller var det?

Juli måned 2007 vil gå over i historien som 
den koldeste og vådeste sommerferie-må-
ned i mands minde – men samtidig som den 
mest velbesøgte julimåned i HGCC’s efter-
hånden lange levetid.

Vi har sat ny sommerferierekord på såvel 
antal solgte værelser som spillede greenfee-
runder – og det er jo ikke så ringe endda i en 
måned, hvor vi traditionelt kæmper om kun-
dernes gunst i skarp konkurrence med bade-
strande, sommerlande og charterrejser.

Sommeren har i sagens natur også budt på 
en masse god snak på tværs af alle grænser 
– klubmedlemmer med husejere, husejere 
med husejere, klubmedlemmer med klub-
medlemmer, hotelgæster med husejere – ja, 
snakken har været livlig og på en masse for-
skellige sprog og dialekter.

Men den megen snak har også resulteret i 
nogle historier, som vi hellere må få demen-
teret inden de bliver den evigtgyldige sand-
hed:

Nej, det er ikke planerne at nedlægge cen-
terets pool-områder! Aktieselskabet er blot 
ved at undersøge økonomi og muligheder 
for en opgradering af vore swimmingpools, 
som trænger hårdt til en renovering såvel 
teknisk som bygningsmæssigt! 

Nej, vi er ikke ved at planlægge etablerin-
gen af en tredje 18-hullers bane her i HGCC 
– vi har vist mere end nok at gøre med at 
vedligeholde, opgradere og fylde vore 
nuværende baner. 

Moralen ved ovennævnte 2 eksempler må 
være, at samtale ikke altid fremmer forståel-
sen!

Ellers vil jeg blot byde alle velkommen til en 
dejlig sensommer og et dejligt langt efterår, 
som byder på masser af arrangementer og 
aktiviteter her i Himmerland – Følg med på 
vores hjemmeside www.himmerlandgolf.dk 
eller tilmeld Jer vore nyhedsbreve.

Niels Vester

Direktøren
har ordet...

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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Tvis holder... på de klassiske dyder

tvis.as

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

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

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

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

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

...til store køkkendrømme

EBBESØ’S
TØMMERHANDEL A/S

Søndergade 33 • 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag  7.00 - 17.00
Fredag  7.00 - 18.00
Lørdag  8.00 - 12.00
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Kære Medlem,
Du spiller på en golfbane tilknytttet Forenin-
gen Private Golfbaner (FPG) – og har nu 
mulighed for at blive medlem af FPG’s VIP-
CLUB.
 
På hjemmesiden www.fpg.dk, kan du få 
aktuelle oplysninger om FPG-banerne, samt 
læse meget mere om foreningens nye for-
delsprogram - et af nordens største fordels-
programmer for golfspillere! 
Som VIP-CLUB medlem får du tilbudt en 

lang række fordele på nogle af Danmarks 
bedste golfbaner. Muligheder som gør det 
sjovere, mere spændende og ikke mindst 
mere fordelagtigt at spille på greenfee.
For at blive medlem af FPG's VIP-CLUB skal 

man være medlem af en golfklub tilknyttet 
en privat golfbane under FPG. Prisen for 12 
måneders medlemskab er kr. 200,-.

Fordele og tilbud:
Udover de mange banetilbud og fordele på 
foreningens golfbaner, kan du som medlem 
af FPG’s VIP-CLUB også benytte dig af tilbud 

fra vores eksterne samarbejdspartnere, 
såsom Europcar, GOLFmagasinet og Back-
Tee.
FPG vil i den kommende tid udvide sorti-

mentet af logotøj, samt inddrage flere eks-
terne samarbejdspartnere, for at kunne 
tilbyde dig en endnu bredere vifte af spæn-
dende produkter og muligheder.

Som medlem af FPG's VIP-CLUB 
får du:
•	 dit	helt	eget	log-ind	til	hjemmesiden	
•	 	aktuelle	banetilbud	fra	FPG-banerne,	og	

mulighed for at udskrive vouchers på dis-
se 

•	 	informationer	om	turneringer	og	arrange-
menter på FPG-baner 

•	 	gode	tilbud	på	golfudstyr,	golfmagasiner,	
billeje og efterhånden meget mere...

Du kan læse mere samt blive medlem på: 
http://www.fpg.dk/
Foreningen Private Golfbaner | Sekretariatet: 
Grønnegade 1 - 2970 Hørsholm | 45 76 77 97 
| info@fpg.dk

Et godt tilbud 
til medlemmerne…

Stram skruen og tjen
penge

Dekor Ask/0500
Ekskl. blandingsbatteri, vask,

lys og hvidevarer

PRIS FOR DEN VISTE OPSTILLING

7.384,-

– du får det lidt bedre

w
w
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Gør Det Selv HTH
Vestre Boulevard 9B,  9600 Års
Tlf.: 9862 6980 Fax: 9862 6989

Ny Gør Det Selv HTH butik i Aars.
I weekenden den 4. og 5. maj kl. 10-16 åbner Gør Det Selv HTH en helt ny køkkenbutik i Aars.
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Bymidten 13 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 48 85

www.marielouise-aars.dk

Marie Louise i Bymidten
– 10 skridt fra hovedgaden

Kvalitetstøj til bevidste piger

Day Birger et Mikkelsen 

Blacky Dress Berlin

Trine Kryger Simonsen

Marlboro

E: Else Thing

Johnny Q Jeans

Eterna Bluser

Hermann Lange

Zerres bukser

IZI

Pausecafé
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Der var sækkepiber, whisky og flot – om end blæsende – vejr, da Himmerland lagde bane til 
Chivas Golf Open 2007.

Resultaterne blev således:

Pos. Spillere: Total
1. Rene B. Madsen 119
 John Balle Jensen
 Claus Bo Munkedal
 Morten Fender

2. Annegrete Nielsen 116
 Leif Bjørn Nielsen
 Judy Højbo
 Walther Højbo
 
3. Knut Solberg 111
 Terje Engesdal
 Bjarte Fisketjøn
 (og Pedro)
 
4. Frank Nielsen 111
 Anne-Grete Nielsen
 Svend Schrøder
 Poul-Erik Mathiesen
 
Nærmest Pinden
6. Sussie Eriksen 2,35 m
17. Bent Frisk 0,00 m !
  

Halvdelen af vinderholdet var des-
værre nødsaget til at tage hjemad 
inden fotoet skulle tages, men repræ-
sentanterne for holdet tog sig kærligt 
af alle de flotte præmier, som Ole 
Nørgaard fra Chivas (i midten) delte 
ud.

Bent Frisk (i midten) blev selvfølgelig 
fejret på behørig vis. Der blev drukket 
whisky (Chivas, naturligvis) og sunget 
hole in one-sang så det var en lyst!! 
Ole Nørgaard og Maria F. Kallesø flan-
kerede Bent, hvis hole in one for 
øvrigt også var hans allerførste slag i 
turneringen!
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ART COOL  |  Energy  |  Inverter

Pris 17.995
eksklusiv installation

”Smukt” indeklima

www.oegaard.dk • Telefon 98 63 19 11
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Den stod på jazz, højt humør og blandede vejrforhold, da Himmerland endnu en gang lagde 
bane til den traditionsrige Jazz Golf – en fourballturnering over to dage.

Resultaterne blev således:

Pos. Spillere: R1 R2 Total

1. Philip Røssel / Jacob Westergaard 46 40 86

2. Pernille Jakobsen / Pia Udengaard 35 44 79

3. Michael Sørensen / Søren Farsinsen 44 35 79

4. Preben Aaen / Niels Vester 37 40 77

Nærmest Pinden
New lørdag:

2. Pernille Jakobsen 2,24 m

7. Käthe Brasch 4,20 m

15. Philip Røssel 2,03 m

17. Jacob Westergaard 0,76 m

Old søndag:

6. Jacob Westergaard 2,52 m

8. Philip Røssel 2,50 m

11. Niels Vester 9,80 m

13. Michael Sørensen 3,18 m

15. Søren Farsinsen 5,39 m

17. Rolf Sogn 2,90 m

Dagenes dygtige: Søren Farsinsen, Preben Aaen, 
Jacob Westergaard, Käthe Brasch, Niels Vester, Phi-
lip Røssel, Rolf Sogn. Pernille Jakobsen og Pia 
Udengaard.
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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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Banen gror…
Sommeren er endelig ved at indfinde sig i Gat-
ten. Den har været længe savnet, men bedre 
sent end aldrig. Banen har faktisk klaret sig 
godt oven på alt det vand. I forhold til så man-
ge andre klubber, har vi ikke været tvunget til 
at lukke ned.

Lidt om banens stand p.t. Der er jo god vækst i 
det hele. Vore nye træer kommer pænt, og ser 
ud til at have den rigtige virkning - både på 
spillet, men også visuelt. Vores nylagte græs-
tørv har en positiv effekt og vore små bøge-
planter kommer godt.

Roughen gror - efter manges mening sikkert 
for godt! Fairways begynder at hænge sam-
men. De store udtørrede "pletter" er ved at 
gro godt sammen.

Bevidst har vi ladet bunkerkanterne gro. Vi 
prøver at få et godt græstæppe på og klippe 
det i en lidt højere højde. De har været meget 
"tynde" i græsset. Udtørring og det faktum, at 
der hele tiden bliver slået sand op på skrånin-
gerne - det vil sige at græsset faktisk kommer 
til at gro i sand - gør, at det hurtigt tørrer ud 
fordi sandet ikke kan holde på hverken fugt 
eller gødning. Håbet er på sigt at få skiftet 
nogle tørv ud og få nogle pæne kanter. Ja selv 
nede i bunkers gror græsset, men der gøres en 
ihærdig indsats for også at holde det væk.

Så er der lige vores allesammens legeplads: 
Greens. Stedet hvor alle ender - ja forhåbentlig 
da (der er selvfølgelig nogle uheldige sjæle, 
som spiller stableford……) Vi er som tidligere 
omtalt i gang med en proces angående greens. 
Vi har ændret gødningsplanen, ændret på 
luftningsprogrammet og tilført en anden slags 

topdressing. Alt i alt er det gået meget godt. 
Selvfølgelig ville vi gerne have opnået greens, 
der var 100 % i orden på den første måned. 
Men ting tager tid.

Vi arbejder os støt og roligt mod målet. Arbej-
der stadig på at få et sundere græstæppe og 
dét lige under overfladen (vækstjorden). Målet 
er stadig at nå en mere jævn spilleoverflade og 
en hurtigere speed henover efteråret. P.t. kan 
greens (det gør de) se lidt "syge" ud. De er 
meget spættede og forskelligfarvede. Men det 
bekymrer os ikke så meget, da det er overfla-
den og ikke farven vi skal bruge. Man kan jo 
altid vurdere om en green skal være mørke-
grøn eller en anden farve. Alt kan jo farves… 
Men i sidste ende er det sundheden, som bety-
der noget. Begynde at farve greens (som nogen 
gør), giver måske bare en falsk tryghed om at 
alt er i orden. De lyse farver på greens er et 
tegn på en lille misvækst i græsset. Det vil sige 
at gødningen, på grund af al den nedbør, er 
blevet hurtigere vasket ud, og græsset har ikke 
fået den optimale gavn af det. Oveni har det 
givet rodnettet en større fugtighed og derved 
givet os flere filtproblemer.

For at gøre en lang historie kort: Vi skal til at 
prikke greens igen, topdresse og gødske. Men 
selvfølge med hensyntagen til vore medlem-
mer og gæster. Vi gør det, så det giver mindst 
mulig gene for alle. Og selvfølgelig håber vi 
også på forståelse fra spillernes side. Vi kan i 
den sammenhæng kun rose spillerne indtil nu 
- vi har ikke mødt  mange sure miner.

Nu er ferien ved at være ovre, vi er igen ved 
fuld styrke og klar til at løfte Himmerland Golf 
& Country Club endnu højere!

Greenkeeperne 
informerer…
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Golfhus opført i A-profil. Belig. i
"Klyngen" i dejlig golfområde. In-
dretning: Entré. Køkken. Bad. Stue
med udgang til stor terrasse. 1. Sal:
Repos. Soveværelse. Værelse.

VELHOLDT GOLFHUS�

GOLFSVINGET 185

98 63 26 66

69 m²Bolig
234 m²Grund 1983Opført

SAG 96407058

945.000/50.000Pris./Udb.

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

6.557/5.452Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

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

UDSIGT OVER GOLFBANEN

GOLFSVINGET 138

98 63 26 66

77 m²Bolig
285 m²Grund 1980Opført

NY PRIS

SAG 96406311

1.275.000/65.000Pris./Udb.

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

8.742/6.607Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

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

STORT GOLFHUS

GOLFSVINGET 267

98 63 26 66

80 m²Bolig
234 m²Grund 1983Opført

SAG 96406057

1.145.000/60.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
6.316/5.060Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

7.773/6.309Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

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

NYOPFØRT HELÅRSHUS

GOLFPARKEN 7

98 63 26 66

106 m²Bolig
330 m²Grund 2005Opført

P R Ø V 
Boligen

SAG 96406293

1.495.000/75.000Pris./Udb.

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

9.910/7.975Brt./Nt. v/Obligation

4/3Rum/værelser

Pragtfuld beliggende golfhus. Op-
ført som A-hus og med 2 træbelag-
te terrasser. Gennemgået større
renovering. Nyt køkken og bad. Lys
stue. 2 soverum. Repos.

ABSOLUT PRAGTFULD BELIGGENDE

GOLFSVINGET 233

98 63 26 66

69 m²Bolig
234 m²Grund 1981Opført

NY PRIS

SAG 96407008

995.000/50.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.285/4.286Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.833/5.545Brt./Nt. v/Obligation

4/3Rum/værelser

 edc.dk

Farsø

GOLFHUSE I HIMMERLAND - GATTEN

Vi ferielukker 
ikke!

Tænk på det 
når du skal 

sætte dit 
golfhus 
til salg.

98 63 26 66

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Søndergade 5
9640 Farsø 98 63 26 66
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Lidt eftersommer-tanker - efteråret nærmer 
sig jo - desværre…

Målet er stadig at højne hele anlægget. Det vil 
sige også at komme rundt i hjørnerne. Det er 
ikke kun banen, men en helhed. Lige fra træ-
ningsområde til det yderste på hul 12 New. Vi 
er p.t. i gang med at ordne området foran køk-

kenet. Når det bliver færdigt vil det også føles 
som en del af anlægget - noget vi kan se på 
med fryd i øjet. 

Ellers kommer der jo en del projekter henover 
efteråret. Vi har stadig en hel masse på tegne-
brættet, som vi gerne vil have ført ud i livet. 
Alt sammen noget, som vil gøre vores Himmer-
land til noget endnu bedre. Men alt det vil jeg 
komme tilbage til i næste blad. Der kan jo 
komme mange input i mellemtiden.

God sommer, held og lykke 
på banerne!

Med venlig hilsen 
Johnny Kristensen
Chefgreenkeeper
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ÅBNINGSTIDER
Mandag ............ kl. 10.00-17.30
Tirsdag ......................... LUKKET
Ons.-fredag ...... kl. 10.00-17.30
Lørdag .............. kl. 9.30-13.00

Østerbrogade 12 C - Løgstør
Tlf. 98 67 15 99

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

vejledning og 100% service

Lækkert og smart tøj 
til fritid og fest

Bl.a. fra:

...fortsat fra side 14
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KVALITET 
TIL TIDEN

� KØKKENER

� DØRE & VINDUER

� GULV & LOFT

� EFTERISOLERING

� TAGPAP

� NYBYGGERI

� LANDBRUGSBYGGERI
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Hvad skete der 
med sommervejret?
Så vendte jeg tilbage på jobbet efter 7 
måneders barsel, og det er skønt at være til-
bage blandt kolleger, medlemmer og hus-
ejere. De sidstnævnte har jeg allerede haft 
rig mulighed for at hilse på, da jeg jo er 
kommet lige i husejernes ferie. 

Det har været spændende at starte op igen, 
og det har ikke været så hårdt, som jeg hav-
de forventet. Det er en forholdsvis stille tid 
for mit vedkommende, for alle firmaer hol-
der ferie, så ingen ringer for at checke op på 
arrangementer. I stedet har jeg har rig 
mulighed for at checke op på de kommende 
måneder, og det ser ganske fornuftigt ud.

Mens jeg har været væk, er der kommet en 
del nye ansigter til i organisationen, og som 
jeg umiddelbart kan fornemme, er de alle 
faldet godt til herude. 

I skrivende stund er restauranten ved at 
dække op i arkaden til Kaffe Cup’en og Hei-
di Willer Band. Solen skinner fra tid til anden 
ind ad vinduerne i den nedrullede teltdug, 
og afgiver heldigvis lidt varme. Terrassevar-

merne står klar til brug, og det kræver da 
også næsten et mirakel, for at de ikke skal i 
brug. Hvor bliver sommeren dog af?

Vi nyder selvfølgelig godt af, at golfbanerne 
trækker mere end Vesterhavet i denne slags 
sommervejr, så måske vi slet ikke skal kla-
ge?

Som jeg hører Jacob nynne med på DR’s net-
radio, Marias raske skridt til kopi- og lamine-
ringsmaskinen og Vibekes altoverdøvende 
latter, står det lige pludselig klart, hvor 
meget jeg har savnet Himmerland.

Rigtig god sommer og sensommer til jer alle 
sammen, og god fornøjelse på golfbanerne.

Mange regnvåde sommerhilsner
Birgitte Kronborg

Receptionen 
informerer…

v/ Mogens Vedel Hansen A/S
Himmerlandsvej 24 · Vegger · 9240 Nibe · Tlf. 98 66 64 00
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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 for aftale
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Vi har et godt tilbud...
Ja, faktisk flere, som vi kan sende til jer på mail!

Vi vil derfor gerne opfordre husejere og medlemmer – der har lyst til at modtage tilbud 
på arrangementer og andre tiltag – til at oplyse jeres mailadresser.

Send gerne en mail til vibeke@himmerlandgolf.dk eller oplys adressen i receptionen.

En stille bøn...
Renovest modtager ikke haveaffald i plastsække. Så derfor, ikke haveaffald i plastsække 
på containerpladsen.

Venlig hilsen 
Viceværterne

Påmindelse til alle husejere i Golfsvinget:

Beskæring på egen grund
Tidligere fremsendte seddel om beskæring af træer og buske på egen grund skal afleveres 
i receptionen senest den 1. september 2007. 

Har du mistet sedlen kan en ny hentes i receptionen.

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33

...fortsat fra side 18
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HVORFOR?
vælge

golf ELLER uddannelse...

- når du kan få begge dele!

       
 (og samtidig spille for din egen klub :-)

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

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

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

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

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

eller send en mail på:
fu@esaars.dk
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Kære husejer i Golfsvinget!
Tænker du på at renovere eller udbygge dit golfhus?

SÅ PRØV FØRST AT SE ET AF DE 
20 NYBYGGEDE HUSE 

PÅ GOLFVÆNGET

Ved Old Course - hvor udsigten inde fra huset 
er overraskende flot - og husene har god plads og en 

gennemtænkt indretning og alt er nyt og lækkert.

GOLFVÆNGET har en ideel be-

liggenhed, kort afstand til det 

overordnede vejnet med hovedvej 

A13 og motorvej E45 og lige ud til 

Nordeuropas største golfcenter 

med 2 internationale 18-hullers 

baner, en 18-hullers par 3 bane og 

en beliggenhed i et af Danmarks 

smukkeste naturområder. 

Som husejer får du en lang række 

fordele. Du har således bl.a. altid 

ret til 2 medlemskaber af golfklub-

ben – også i tilfælde af venteliste. 

Der bliver gjort alt for, at du kan ha’ 

det rart. Centret sørger for græs-

slåning, beskæring og snerydning, 

ligesom der automatisk bliver 

lukket og åbnet for vandet vinter og 

sommer. På den måde kan du være 

på banen straks efter ankomst, og 

ventetid ved 1. tee kan undgås ved 

tidsbestilling, som du som husejer 

har ret til op til 14 dage i forvejen. 

Alle kan nyde livet i Golfvænget

Husene i Golfvænget har deres 

egen sti, hvor du kan gå med din 

trolley eller køre med din egen 

golfbil direkte til Starters House.

Centret byder på både udendørs og 

indendørs swimmingpool, tennis-

baner, squashbaner, bowlingcenter, 

billard mv. Forkæl dig selv og fami-

lien med en tur i Wellnesscentret, 

hvor de dygtige medarbejdere kan 

få bugt med dagligdagens stress. 

Apropos stress – kom du for hurtigt 

hjemmefra, har vi sørget for et mini-

marked med de mest nødvendige 

ting og friske rundstykker og aviser.

Husene har naturligvis et komplet 

køkken, men ønsker du også at 

holde fri her, byder centret på en 

dejlig restaurant med en stor ter-

rasse med udsigt over banen. 

I perioder hvor du ikke selv benyt-

ter dit hus, sørger centret gerne for 

udlejning, rengøring og opsyn.

Ekstra udstyr:

Husene kan leveres med komplet 

udstyrspakke med alt fra the-skeer 

til TV (Der er 19 kanals kabel-TV 

indlagt i husene) Udstyrspakken er 

fra Interiør Direct og koster 84.000 

+ moms.

GOLFVÆNGET Priser:
Golfvænget 1, 2, 3, 4, 5 og 6  Kr. 1.495.000,-
Golfvænget 7 og 8    Kr. 1.595.000,-
Golfvænget 9, 10, 11, 12, 13 og 15 Kr. 1.695.000,-

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT SOLGT

Stueplan

Plan hems

Hul 2 - Old Course

Stueplan: 70 m²

Plan hems: 33 m²

Boligareal: 103 m²

Grundareal: 312 m²

SOLGT

PRØVEHUS

Nu 9 solgte huse
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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

GOLFVÆNGET

Nu sælges 20 lækre
nyopførte træhuse med 

optimal pladsudnyttelse 
og panorama-udsigt til 

Old Course ved Himmerland 

Golf & Country Club. Husene 

har helårsstatus men er 

UDEN bopælspligt!

Ejendomsfi rma
KANDELSDORFF & SCHALTZ

25 års erfaring med salg af golfhuse og andele i Himmerland Golf & Country Club

Gatten Stationsvej 10

9640 Farsø

Tlf. 98 66 20 04

Fax 98 66 20 01

www.golfhuse.dk

golfhuse@mail.dk

nyopførte 

optimal 

panorama-udsigt

Golf & Country Club. Husene 
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på banen straks efter ankomst, og 

ventetid ved 1. tee kan undgås ved 
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Alle kan nyde livet i Golfvænget

Husene i Golfvænget har deres 

egen sti, hvor du kan gå med din 

trolley eller køre med din egen 
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Centret byder på både udendørs og 

indendørs swimmingpool, tennis-

baner, squashbaner, bowlingcenter, 

billard mv. Forkæl dig selv og fami-

lien med en tur i Wellnesscentret, 

hvor de dygtige medarbejdere kan 

få bugt med dagligdagens stress. 

Apropos stress – kom du for hurtigt 

hjemmefra, har vi sørget for et mini-

marked med de mest nødvendige 

ting og friske rundstykker og aviser.

Husene har naturligvis et komplet 

køkken, men ønsker du også at 

holde fri her, byder centret på en 

dejlig restaurant med en stor ter-

rasse med udsigt over banen. 

I perioder hvor du ikke selv benyt-

ter dit hus, sørger centret gerne for 

udlejning, rengøring og opsyn.

Ekstra udstyr:

Husene kan leveres med komplet 

udstyrspakke med alt fra the-skeer 

til TV (Der er 19 kanals kabel-TV 

indlagt i husene) Udstyrspakken er 

fra Interiør Direct og koster 84.000 

+ moms.
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A13 og motorvej E45 og lige ud til 
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baner, en 18-hullers par 3 bane og 
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Der bliver gjort alt for, at du kan ha’ 
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slåning, beskæring og snerydning, 
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har ret til op til 14 dage i forvejen. 
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trolley eller køre med din egen 

golfbil direkte til Starters House.

Centret byder på både udendørs og 

indendørs swimmingpool, tennis-

baner, squashbaner, bowlingcenter, 

billard mv. Forkæl dig selv og fami-

lien med en tur i Wellnesscentret, 

hvor de dygtige medarbejdere kan 

få bugt med dagligdagens stress. 

Apropos stress – kom du for hurtigt 

hjemmefra, har vi sørget for et mini-

marked med de mest nødvendige 

ting og friske rundstykker og aviser.

Husene har naturligvis et komplet 

køkken, men ønsker du også at 

holde fri her, byder centret på en 

dejlig restaurant med en stor ter-

rasse med udsigt over banen. 

I perioder hvor du ikke selv benyt-

ter dit hus, sørger centret gerne for 

udlejning, rengøring og opsyn.

Ekstra udstyr:

Husene kan leveres med komplet 

udstyrspakke med alt fra the-skeer 

til TV (Der er 19 kanals kabel-TV 

indlagt i husene) Udstyrspakken er 

fra Interiør Direct og koster 84.000 
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liggenhed, kort afstand til det 

overordnede vejnet med hovedvej 

A13 og motorvej E45 og lige ud til 

Nordeuropas største golfcenter 

med 2 internationale 18-hullers 

baner, en 18-hullers par 3 bane og 

en beliggenhed i et af Danmarks 

smukkeste naturområder. 

Som husejer får du en lang række 

fordele. Du har således bl.a. altid 

ret til 2 medlemskaber af golfklub-

ben – også i tilfælde af venteliste. 

Der bliver gjort alt for, at du kan ha’ 

det rart. Centret sørger for græs-

slåning, beskæring og snerydning, 

ligesom der automatisk bliver 

lukket og åbnet for vandet vinter og 

sommer. På den måde kan du være 

på banen straks efter ankomst, og 

ventetid ved 1. tee kan undgås ved 

tidsbestilling, som du som husejer 

har ret til op til 14 dage i forvejen. 

Alle kan nyde livet i Golfvænget

Husene i Golfvænget har deres 

egen sti, hvor du kan gå med din 

trolley eller køre med din egen 

golfbil direkte til Starters House.

Centret byder på både udendørs og 

indendørs swimmingpool, tennis-

baner, squashbaner, bowlingcenter, 

billard mv. Forkæl dig selv og fami-

lien med en tur i Wellnesscentret, 

hvor de dygtige medarbejdere kan 

få bugt med dagligdagens stress. 

Apropos stress – kom du for hurtigt 

hjemmefra, har vi sørget for et mini-

marked med de mest nødvendige 

ting og friske rundstykker og aviser.

Husene har naturligvis et komplet 

køkken, men ønsker du også at 

holde fri her, byder centret på en 

dejlig restaurant med en stor ter-

rasse med udsigt over banen. 

I perioder hvor du ikke selv benyt-

ter dit hus, sørger centret gerne for 

udlejning, rengøring og opsyn.

Ekstra udstyr:

Husene kan leveres med komplet 

udstyrspakke med alt fra the-skeer 

til TV (Der er 19 kanals kabel-TV 

indlagt i husene) Udstyrspakken er 

fra Interiør Direct og koster 84.000 
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Se på mulighederne først!

Kom og bliv forbavset! 
Kom og bliv forelsket!

Dit golfhus? - det sælger vi!
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Kære klubmedlem
og læser
I min skrivende stund er der en uge til at 
begge vore herrehold skal ud i den sidste og 
særdeles spændende turneringsrunde i dan-
marksturneringen den 11.-12. august. Og i 
jeres læsende stund er det afgjort om vi kan 
skrive 2. division på visitkortet for vores 3. 
division for næste sæson, og om Danmarks-
serien har vundet deres kreds med hvad der 
af følger af muligheder. For det er ikke så 
lige til at gøre rede for, som det har været, 
da man fra næste år har valgt at udvide 
Danmarksturneringen med en 4. division. 

Men jeg vil dog - uagtet at det er afgjort når 
I læser dette blad - alligevel bruge spalte-
pladsen på at redegøre for den spænding 
og puls alle i og omkring Teamet har på her 
op til sæsonafslutningen. For vi har for før-
ste gang i mange sæsoner spillet os i en posi-
tion, hvor vi kan høste frugten af alt vores 
hårde arbejde både på og uden for banen. 
Vi har muligheden for - hvis alt flasker sig - 
at sikre os to oprykninger, som vil føre os op 
på det sportslige niveau vi p.t. både ser og 
føler os selv have. Alt afhænger dog i første 
omgang af om 3. division laver plads ræk-
ken ovenover ved om lørdagen at tage til 
Hjarbæk og hive en sejr hjem, og dernæst 
invitere Struer op til et nederlag på vores 
bane, som vi måske har behov for er større 
end vores nederlag ude mod Struer på 11-3. 
Med 2 sejre ender vi med 8 points, men har 
for at slutte på 1. pladsen dog brug for, at de 
andre kampes resultater flasker sig i vores 
favør. Med to nederlag kan det derimod 

også betyde nedrykning, hvis vi bliver på de 
4 points og hvis de andre resultater i kred-
sen er imod os. Man har fra DGU’s side med 
den nye turneringsstruktur med 4 hold som 
spiller hjemme og ude mod hinanden (og 
alle som hovedregel vinder hjemme men 
taber ude) sørget for at der i næsten alle 
kredsene er spænding til aller-, allersidste 
fløjt. Så regn selv på mulighederne via www.
dgu.org og 3. division kreds 6. Husk indbyr-
des resultat træder i kraft ved pointlighed. 

Danmarksserien fører deres kreds og har 
brug for en sejr om lørdagen ude over Løg-
stør for at fastholde dette til søndagens 
afgørende match på hjemmebane med ræk-
kens p.t. nr. 2: Ørnehøj.  Danmarksserien har 
spillet helt suverænt i år og kun sat et point 
til ude mod Sebber Kloster. Så efter flere 
gode forsøg i tidligere sæsoner på at kom-
me en række længere op, har vi nu spillet os 
frem til det afgørende straffespark. De gan-
ge vi i de forudgående sæsoner har vundet 
Danmarksserien, har vi dog ikke kunnet 
benytte os af denne mulighed, da vores 3. 
division har blokeret for dette ved ikke at 
rykke op. Man må ikke have 2 hold i 3. divi-
sion. Så der er garanti for at spillerne har 
været helt oppe på lakridserne og spillet 
med alt hvad de har lært og i øvrigt har pak-
ket med ned i bag’en. 

Så jeg håber meget på, at I, når I læser disse 
linier, kan ønske tillykke med oprykningerne 
næste gang i støder på en af os fra Teamet. I 

hører sikkert brølet ud over det Himmer-
landske landskab hvis det sker søndag lige 
omkring middag.

Dameholdet har desværre været nødsaget 
til at trække sig ud af Danmarksturneringen, 
da man ikke kunne stille hold til sidste tur-
neringsrunde. Holdkaptajn John Guldbæk 
arbejder dog på at stable en trup sammen til 
næste sæson, hvor man starter forfra i Dan-
marksserien. Så har man tid, lyst og mulig-
hed for at deltage på dette hold så er man 

velkommen til allerede nu at rette henven-
delse til enten John, klubsekretariatet eller 
undertegnede.

Med håbet om 2 oprykninger in mente vil 
jeg ønske alle et rigtigt godt efterår med 
masser af godt golfvejr.

På Teamets vegne
Thomas Nielsen

Team Chef

Team Himmerland 
informerer…

DEM SKAL DU BARE PRØVE!
KARDA

MEN 40/47
WOMEN 36/41

ANDES

MEN 40/47
WOMEN 36/42

69995

69995

Jørgen Sørensen, Hornum, 9600 Aars
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Kære klubmedlem
og læser
I min skrivende stund er der en uge til at 
begge vore herrehold skal ud i den sidste og 
særdeles spændende turneringsrunde i dan-
marksturneringen den 11.-12. august. Og i 
jeres læsende stund er det afgjort om vi kan 
skrive 2. division på visitkortet for vores 3. 
division for næste sæson, og om Danmarks-
serien har vundet deres kreds med hvad der 
af følger af muligheder. For det er ikke så 
lige til at gøre rede for, som det har været, 
da man fra næste år har valgt at udvide 
Danmarksturneringen med en 4. division. 

Men jeg vil dog - uagtet at det er afgjort når 
I læser dette blad - alligevel bruge spalte-
pladsen på at redegøre for den spænding 
og puls alle i og omkring Teamet har på her 
op til sæsonafslutningen. For vi har for før-
ste gang i mange sæsoner spillet os i en posi-
tion, hvor vi kan høste frugten af alt vores 
hårde arbejde både på og uden for banen. 
Vi har muligheden for - hvis alt flasker sig - 
at sikre os to oprykninger, som vil føre os op 
på det sportslige niveau vi p.t. både ser og 
føler os selv have. Alt afhænger dog i første 
omgang af om 3. division laver plads ræk-
ken ovenover ved om lørdagen at tage til 
Hjarbæk og hive en sejr hjem, og dernæst 
invitere Struer op til et nederlag på vores 
bane, som vi måske har behov for er større 
end vores nederlag ude mod Struer på 11-3. 
Med 2 sejre ender vi med 8 points, men har 
for at slutte på 1. pladsen dog brug for, at de 
andre kampes resultater flasker sig i vores 
favør. Med to nederlag kan det derimod 

også betyde nedrykning, hvis vi bliver på de 
4 points og hvis de andre resultater i kred-
sen er imod os. Man har fra DGU’s side med 
den nye turneringsstruktur med 4 hold som 
spiller hjemme og ude mod hinanden (og 
alle som hovedregel vinder hjemme men 
taber ude) sørget for at der i næsten alle 
kredsene er spænding til aller-, allersidste 
fløjt. Så regn selv på mulighederne via www.
dgu.org og 3. division kreds 6. Husk indbyr-
des resultat træder i kraft ved pointlighed. 

Danmarksserien fører deres kreds og har 
brug for en sejr om lørdagen ude over Løg-
stør for at fastholde dette til søndagens 
afgørende match på hjemmebane med ræk-
kens p.t. nr. 2: Ørnehøj.  Danmarksserien har 
spillet helt suverænt i år og kun sat et point 
til ude mod Sebber Kloster. Så efter flere 
gode forsøg i tidligere sæsoner på at kom-
me en række længere op, har vi nu spillet os 
frem til det afgørende straffespark. De gan-
ge vi i de forudgående sæsoner har vundet 
Danmarksserien, har vi dog ikke kunnet 
benytte os af denne mulighed, da vores 3. 
division har blokeret for dette ved ikke at 
rykke op. Man må ikke have 2 hold i 3. divi-
sion. Så der er garanti for at spillerne har 
været helt oppe på lakridserne og spillet 
med alt hvad de har lært og i øvrigt har pak-
ket med ned i bag’en. 

Så jeg håber meget på, at I, når I læser disse 
linier, kan ønske tillykke med oprykningerne 
næste gang i støder på en af os fra Teamet. I 

hører sikkert brølet ud over det Himmer-
landske landskab hvis det sker søndag lige 
omkring middag.

Dameholdet har desværre været nødsaget 
til at trække sig ud af Danmarksturneringen, 
da man ikke kunne stille hold til sidste tur-
neringsrunde. Holdkaptajn John Guldbæk 
arbejder dog på at stable en trup sammen til 
næste sæson, hvor man starter forfra i Dan-
marksserien. Så har man tid, lyst og mulig-
hed for at deltage på dette hold så er man 

velkommen til allerede nu at rette henven-
delse til enten John, klubsekretariatet eller 
undertegnede.

Med håbet om 2 oprykninger in mente vil 
jeg ønske alle et rigtigt godt efterår med 
masser af godt golfvejr.

På Teamets vegne
Thomas Nielsen

Team Chef

Team Himmerland 
informerer…

DEM SKAL DU BARE PRØVE!
KARDA

MEN 40/47
WOMEN 36/41

ANDES

MEN 40/47
WOMEN 36/42

69995

69995

Jørgen Sørensen, Hornum, 9600 Aars
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Rettelser
…til turneringsprogrammet. Som bekendt 
har Himmerland Pro Championship – hvis 
rette navn for øvrigt nu er National Pro/Am 
- holdt flyttedag fra 17. – 19. august til 14. – 
16. september. Da mange af de inviterede til 
årets Back Up Cup vil være travlt optagede 
med at assistere til National Pro/Am, flytter 
vi også lidt på årets Back Up Cup. Og for at 
vi kan bibeholde gunstarten så alle kan 
komme ind samtidig og få noget godt at 
spise, hedder den nye spilledato søndag den 
7. oktober. Til de, der ikke måtte vide det, 
kan jeg lige oplyse, at Back Up Cup er den 
årlige invitationsturnering for alle klubbens 
frivillige ledere og hjælpere, ved hvilken 
klubben får lejlighed til at sige pænt tak for 
indsatsen i det forløbne år.

Book selv 
Det går godt med medlemmernes egne tids-
bookinger i Golfbox. Brugerne skal imidler-
tid lige huske at slette den gamle tid, hvis de 
booker en anden tid i stedet. Den oprinde-
lige booking fjernes ikke automatisk ved ny 
booking. Hvis I ønsker at blive slettet fra en 
given tid, skal I desuden – hvis I er sat sam-
men med andre spillere - huske kun at slette 
jer selv. Brug skraldespands-ikonet til højre 
for jeres navn i bookingen. Er I i tvivl om 
brugen af Golfbox, er I altid meget velkom-
ne til at kontakte undertegnede. Jeg guider 
gerne!

Sommerens turneringer
Der har været flot tilslutning til sommerens 
klubarrangementer, og de allerfleste har 
hurtigt tilegnet sig de nye retningslinier for 
tilmelding med frist 5 dage før afvikling. 
Dejligt! Tak for det! Vi vil gerne gøre det 

bedst muligt for jer, 
så har nogen noget 
på hjerte vedrøren-
de vore tiltag, vil vi 
gerne høre fra jer! Men vi vil absolut fore-
trække at høre direkte fra de af jer, der har 
ris (eller ros, for det er også tilladt!) til os. 
”Jeg har hørt at nogle var sure…” eller 
”Dem ved nabobordet var vist ikke helt til-
fredse…” kan vi ikke bruge konstruktivt. 
Den slags ryger bare i ”brok-kassen”. Vi vil 
meget hellere høre det direkte fra ’jer, der 
var sure…’ eller ’jer, der ikke var helt tilfred-
se…’ Og endnu bedre, hvis vi får noget på 
skrift – en mail eller en seddel stukket i post-
kassen. SÅ er der noget at arbejde med, og 
det er dét, der giver os muligheden for at 
blive endnu bedre!

En enkelt turnering blev dog udsat for tåbe-
lig chikane, idet propositioner og tilmel-
dingslister blev fjernet fra opslagstavlen 
umiddelbart efter de var sat op i starten af 
juli. Siden blev de udfyldte tilmeldingslister 
fjernet. Heldigvis har klubsekretæren haft 
en god vane med at lægge deltagere ind 
løbende, så alle kom vist med i sidste ende 
alligevel, men… helt ærligt? Hvem i al ver-
den kan dog have fået noget ud af det?

Klubmesterskaberne
Står for døren. Igen prøves et nyt koncept i 
håb om at flere kunne få lyst til at bakke op. 
I de fleste klubber i Danmark er klubmester-
weekenden (-weekenderne) årets højde-
punkt og folk står på nakken af hinanden 
for at være med. Sidste år skrabede vi 41 
spillere sammen til bruttomesterskaberne 
og 15 (!) til nettomesterskabet… Der er 762 
aktive medlemmer i klubben… Den lader vi 
stå et øjeblik og spørger ud i forsamlingen: 

Klubsekretæren
har ordet...
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Hvad skal der til for at DU vil synes at klub-
mesterskaberne er årets begivenhed på 
klubplan??

Frist
Husk varsling af udmeldelse eller skift fra 
aktiv til passiv med effekt fra 1. januar 2008 
skal ske skriftligt og være klubben i hænde 
senest 1. oktober. 

Retningslinier for 
medlemsgrupperne
Jeg kan konstatere, at ret-
ningslinierne for de forskelli-
ge medlemsgrupper godt kan 
trænge til en lille opfrisk-
ning: 

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

Hverdagsmedlemmer må frit 
spille mandag til torsdag. 
Himmerland tilbyder dog 
egne hverdagsmedlemmer at 
kunne spille på egne baner 
mod betaling af halv green-
fee fredag til søndag. Og det 
er hele søndagen! Søndag 
bliver ikke til ’hverdag’, når 
klokken passerer 15.
Passivt medlemskab er et 
”ikke-medlemskab”, som 
mange vælger, hvis de ønsker 
en golf-pause, men gerne vil 
bibeholde en plads - og ind-
skuddet - i golfklubben. Et 
passivt medlem har ingen 
spilleret - heller ikke mod 
betaling af greenfee. Er du 
passivt medlem i Himmer-
land, men har et fuldgyldigt 
medlemskab andetsteds, kan 
du selvfølgelig spille i Him-
merland mod betaling af 

greenfee på lige fod med klubbens øvrige 
gæstespillere.

Sommerferien er slut – NU kommer det gode 
vejr…Fortsat god golf!

Maria Fjelstrup Kallesø

w w w.ol e lyngga ard .dk
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Eva Trio / 
Kop & Kande Cup
Søndag den 24. juni 2007
Turneringsledelse: Alice og Thyge Samuel-
sen
Turneringshjælpere: Inger Andersen og 
John U. Petersen
Sponsor: Kop & Kande, Farsø

A: 1. Allan Nielsen Netto 69
 2. John Andersen Netto 69
 3. Claus Pedersen Netto 70
 4. Christian Bæch Christensen Netto 73
 5. John U. Petersen Netto 73

 6. Christian Balsby Netto 74
 7. Tom Hansen Netto 74

B. 1. Chris Christensen 39 points
 2. Leif Bjørn Nielsen 38 points
 3. Inger Andersen 36 points
 4. Ib Nielsen 36 points
 5. Susanne B. Pedersen 35 points
 6. Kirsten Præsius 35 points
 7. Steen Rabøl 34 points

C/D 1. Grethe Frandsen 34 points
 2. Thorkil Skals 33 points

Resultatbørsen

Dygtige aftagere af Kop & Kandes flotte præmier. Bagerst f. v.: Ib Nielsen, Thorkil Skals, 
Allan Nielsen, Tove Mortensen, Tom Hansen, Claus Pedersen, Christian Bæch Christensen, 
Karl Halskov, John U. Petersen, John Andersen, Steen Rabøl og Christian Balsby. Forrest: 
Susanne Bangssund Pedersen, Maibritt Larsen, Gunhild Mølgaard, Kirsten Præsius, Gre-
the Frandsen, Leif Bjørn Nielsen, Chris Christensen og Inger Andersen.
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HIMMERLANDSGADE 33

Bruttopokalen gik til Christian Balsby med 
brutto 73 skarpt forfulgt af Claus Pedersen, 
brutto 75, samt Christian Bæch og Allan 
Nielsen – begge brutto 78.

Old Course
Nærmest pinden 6. hul: INGEN
Nærmest pinden 8. hul: Tove Mortensen 11,50 m
Nærmest pinden 11. hul: Tove Mortensen 11,20 m
Nærmest pinden 13. hul: Lis Stabell 17,45 m
Nærmest pinden 15. hul: Tove Mortensen 6,05 m
Nærmest pinden 17. hul: INGEN
Længste drive 4. hul damer: Maibritt Larsen
Længste drive 4. hul herrer: Thorkil Skals

New Course
Nærmest pinden 2. hul: Ib Nielsen 1,91 m
Nærmest pinden 7. hul: Karl Halskov 1,75 m
Nærmest pinden 15. hul: Bodil Degn 1,17 m
Nærmest pinden 17. hul: Georg Ravn 0,77 m
Længste drive 4. hul damer: Gunhild Mølgaard
Længste drive 4. hul herrer: Claus Pedersen

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11

Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22
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Sparekassen 
Farsø Cup
Mandag den 9. juli 2007
Turneringsledelse: Merete og Søren Have
Sponsor: Sparekassen Farsø

A: 1. Jørgen Kristensen Netto 71
 2. Frits Ebbesø Netto 73
 3. Mikkel Busk Netto 75
B: 1. Jens Sørensen Netto 76
 2. Martin Jørgensen Netto 78
 3. Leif Bjørn Nielsen Netto 80
 4. Inger Andersen Netto 80
 5. Hans Hyldig Netto 80

C/D: 1. Tove Mortensen 36 points
 2. Poul Rask Hansen 36 points
 3. Judy Højbo 36 points

Nærmest pinden Old Course 8. hul: INGEN
Nærmest pinden Old Course 17. hul: 
Elin Blinkenborg 6,70 m
Nærmest pinden New Course 7. hul: 
Søren B. Jørgensen 2,12 m
Nærmest pinden New Course 17. hul: 
Vagner Mortensen 1,25 m

Glade, solbeskinnede præmietagere ved Sparekassen Farsø Cup: Jørgen Kristensen, Poul 
Rask Hansen, Mikkel Busk, Inger Andersen, Jens Sørensen, Søren Berg Jørgensen og 
Marin Jørgensen. Forrest fra venstre: Tove Mortensen, Leif Bjørn Nielsen, Judy Højbo og 
Elin Blinkenborg
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Carlsberg Am/Am
Onsdag den 11. juli 2007
Turneringsledelse: Karen Thillerup og Inger 
Andersen
Sponsor: Carlsberg

1. Per Jensen 115 points
 Maibritt Larsen
 Karin Heilesen
 Hans Hyldig 

2. Kate Borregaard 112 points
 Preben Borregaard
 Palle Lund Nielsen
 Ulla Lund Nielsen 

3. Birte Nyborg 110 points
 Søren Løvgren Frandsen
 Lone Pia Carlsen
 Jesper Månsson 

4. Thomas Poulsen 108 points
 Søren Farsinsen
 Jeppe Skriver
 Jørgen Højrup Jensen 

Nærmest pinden 6. hul: Lars Mortensen 2,04 m
Nærmest pinden 8. hul: Tove Mortensen 1,69 m
Nærmest pinden 11. hul: Kirsten Hess 3,16 m
Nærmest pinden 13. hul: Erik Winther 1,48 m
Nærmest pinden 15. hul: Thomas Jørgensen 2,88 m
Nærmest pinden 17. hul: Poul Uldall Jensen 1,54 m

Flotte præmier fra Carlsberg blev fordelt den 11. juli til: Thomas Spragge Jørgensen, 
Lone Carlsen, Jeppe Skriver, Birte Nyborg, Jesper Månsson, Søren Løvgren Frandsen, 
Palle Lund Nielsen og Jøgren Højrup Jensen. Forrest: Kate Borregaard, Ulla Lund Nielsen, 
Per Jensen, Hans Hyldig, Karin Heilesen, Preben Borregaard og Maibritt Larsen.”
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Der blev drukket, sunget om og vundet kaffe ved Merrilds Kaffe Cupen 13. juli. Præmie-
tagerne blev - bagerst fra venstre: Torben Haglund, Torben Henriksen, Inger Schrøder, 
Jens Lystbæk, Christopher Hansen, Kirsten Hess, Poul-Erik Mathiesen og Christian Vinther. 
2. række fra venstre: Henning Elkjær Rasmussen, Christian Ting Larsen, Jutta Leth Peder-
sen, Mona Knudsen, Inge Brixen, Hans Degn og Preben Buus Havemose. Forrest står Judy 
Højbo, Preben Borregaard og Jens Christian Sundberg Tvergaard.

Kaffe Cup’en
Fredag den 13. juli 2007
Turneringsledelse:
Inger og Svend Schrøder
Sponsor: Merrild Kaffe

A: 1. Hans Degn 37 points
 2. Torben Henriksen 36 points
 3. Christopher Hansen 35 points

(HCP 4,9)
 4. Jens Lystbæk 35 points (HCP 12,9)

B: 1. Preben Borregaard 35 points
 2. Inger Schrøder 34 points
 3. Nina Durafour 33 points (HCP 15,5)
 4. Mona Knudsen 33 points (HCP 17,9)

C: 1. Poul-Erik Mathiesen 37 points
 2. Preben Buus Havemose 36 points
 3. Henning Elkjær Rasmussen 35 points
 4. Jens Chr. S. Tvergaard 34 points

D: 1. Judy Højbo 36 points
 2. Inge Brixen 35 points
 3. Kirsten Hess 34 points (HCP 25,3)
 4. Jutta Leth Pedersen 34 points

(HCP 34,9)

Nærmest pinden 6. hul: Gunhild Sundberg 1,56 m
Nærmest pinden 8. hul: Patrick Hansen 1,89 m
Nærmest pinden 11. hul: Christian Vinther 3,68 m
Nærmest pinden 13. hul: Christian Ting Larsen 3,93 m
Nærmest pinden 15. hul: Torben Haglund 0,45 m
Nærmest pinden 17. hul: Torben Henriksen 0,87 m



Ægteparturnering
Søndag den 15. juli 2007
Turneringsledelse:
Birdie Thinggaard
og Palle Hove
Sponsor: Advokatfirmaet Dahl, Aalborg

A: 1.  Kirsten Hess og 
Torben Henriksen 34 points

 2.  Michaela og 
Poul Uldall Jensen 33 points

 3. Lene og Preben Aaen 32 points
 4. Anna og Jens Lystbæk 32 points

B: 1.  Karina og 
Jan Sondrup 42 points

 2. Merete og Steen Thomsen 35 points
 3.  Hanna og 

Poul Jørn Buus Madsen 35 points
 4.  Tove og Vagner Mortensen 31 points

C: 1. Grethe og Erling Frandsen 35 points
2. Gitte og Karsten Lorentzen 35 points
3. Anne Marie og Thorkil Skals 34 points
4. Annelise og Erhard Kristensen 33 points

Nærmest pinden 6. hul: Jan Sondrup 1,03 m
Nærmest pinden 8. hul: Rene Durafour 4,17 m
Nærmest pinden 11. hul: Sussie Eriksen 6,98 m
Nærmest pinden 13. hul: Aage Jensen 3,03 m
Nærmest pinden 15. hul: Poul Møller 1,30 m
Nærmest pinden 17. hul: Steen Thomsen 0,66 m
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� TOTALENTREPRISE
� NYBYGNING
� RENOVERING
� JORD·KLOAK·BETON

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

Gattenvej 5 
Flejsborg

9640 Farsø
Tlf. 98 62 62 20 

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

www.chsbyg.dk
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Himmerland Junior Cup
Mandag den 16. juli 2007
Turneringsledelse: Karin Havemose
Sponsorer: Stig Farholt og Jan Sondrup

A: 1. Kristoffer Højbjerg 38 points
 2. Matias Drejer 37 points
 3. Sofia Uldall 36 points
 4. Martin Spragge Jørgensen 33 points
 5. Jacob Spragge Jørgensen 32 points
 6. Christopher Hansen 30 points
 7. Nora Uldall 28 points
 8. Thomas Spragge Jørgensen 28 points

B: 1. Jeppe Nymand Dalgaard 43 points
 2. Mikkel Farholt 40 points
 3. Caroline Fredensborg 40 points
 4. Lasse Nymand Dalgaard 36 points
 

5. Alexander Wodstrup 36 points
 6. Patrick Hansen 32 points
 7. Kristoffer Kaalund 22 points
 8. Nicolaj Drejer 15 points
C: 1. Jacob Thorup Nielsen 44 points
 2. Nicolai Hansen 24 points
 3. Emil Egekvist 23 points

Nærmest pinden 6. hul: Nora Uldall 2,86 m
Nærmest pinden 8. hul: Mikkel Farholt 9,65 m
Nærmest pinden 11. hul:
Kristoffer Højbjerg 8,50 m
Nærmest pinden 13. hul:
Christopher Hansen 7,58 m
Nærmest pinden 15. hul:
Jacob Thorup Nielsen 14,88 m
Nærmest pinden 17. hul:
Caroline Fredensborg 6,20 m

Farholt og Sondrup gav igen i år ungerne en rigtig dejlig oplevelse med Himmerland 
Junior Cup. Morgenmad, muleposer, frokost og præmier til alle – FLOT! De glade delta-
gere – og præmietagere – ses her:
Caroline, Kristoffer, Nora, Jacob, Matias, Martin, Thomas, Sofia, Kristoffer, Christopher, 
Jacob, Lasse, Mikkel, Alexander, Emil, Patrick, Nikolaj, Nicolai og Jeppe.



Kandelaber- 
turnering
Fredag den 20. juli 2007
Turneringsledelse: Lene og Erling Kandels-
dorff
Sponsor: Løgstør Handelsstandsforening

1. Henning Rose
 Christopher Hansen 70 points
2. Connie Sørensen
 Suzette Hansen 66 points
3. Steen Petersen
 Leif Bjørn Nielsen 66 points
4. Ingrid Madsen
 Jan Sondrup 66 points
5. Erhard Kristensen
 Vagner Mortensen 66 points

6. Anette Sørensen
 Preben Borregaard 64 points
7. Jan Henrik Svendsen
 Alexander Wodstrup 63 points
8. Judy Højbo
 Lise Sæderup 62 points
9. Karen Marie Kristensen
 Jens Sørensen 61 points

Nærmest pinden 6. hul: Henning Sørensen 2,86 m
Nærmest pinden 8. hul: Kirsten Hess 2,37 m
Nærmest pinden 11. hul: Nils Frøslev 3,08 m
Nærmest pinden 13. hul: Ulla Jørgensen 4,73 m
Nærmest pinden 15. hul: Preben Aaen 4,80 m
Nærmest pinden 17. hul: Poul Erik Schmidt 1,64 m

35

Glade præmietagere ved Kandelaberturneringen. Fra venstre ses turneringsleder Erling Kan-
delsdorff, Christopher Hansen, Henning Rose (med sin caddie..?) Lise Sæderup, Ingrid Mad-
sen, Jan Sondrup og Connie Sørensen

Kandelaberturnering er ikke bare golf. Her er forsamlingen kastet ud i en gang ’Head and Tail’. 
I front er Inge Lise Søndergaard fortsat med, medens Dan Jensen har måtte forlade spillet.

LØGSTØR
HANDELSSTANDS-

FORENING
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Sommerturnering
Søndag den 22. juli 2007
Turneringsledelse:
Mona og Erik Rynkeby
Knudsen
Sponsor: Hornum Kro
og Min Butik, Hornum

A: 1. Jesper Kryger 38 points
 2. Gitte Ø. Hansen 36 points
 3. Sofia Uldall  34 points
 4. Jan Jørgensen 34 points

B: 1. Jytte Elkjær Rasmussen 37 points
 2. Georg Ravn 36 points
 3. Henning Elkjær Rasmussen 36 points
 4. Walther Højbo 36 points
 5. Bodil Degn 35 points
 6. John Nielsen 35 points

C/D: 1. Anelise Kristensen 38 points
 2. Jeppe Nymand Dalgaard 38 points
 3. Tove Mortensen 35 points

Nærmest pinden 6. hul: Hanna Frisk 2,47 m
Nærmest pinden 8. hul: Jesper Lund 2,04 m
Nærmest pinden 11. hul:
Jeppe Nymand Dalgård 5,66 m
Nærmest pinden 13. hul: Simon Michelsen 0,37 m
Nærmest pinden 15. hul: Jesper Lund 3,42 m
Nærmest pinden 17. hul: Gitte Ø. Hansen 2,28 m

36

Hornum Kro og Min Butik i Hornum gav præmierne, og disse tog sig af dem: Jesper Kryger, 
Jeppe Nymand Dalgård, Georg Ravn, Gitte Ø. Hansen, Jan Jørgensen, Tove Mortensen, Wal-
ther Højbo, Jytte Elkjær Rasmussen, Annelise Kristensen, Sofia Uldall og Henning Elkjær Ras-
mussen – tillykke til jer!

HORNUM KRO

Min Butik
Hornum
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i mange år!i mange år!i mange år!
der holderder holderder holder

Træbeskyttelse

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

www.xl-byg.dk

599,-
SPAR 130,-

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

799,-
SPAR 150,-

AT ANVENDE TIL FARVESKIFT. FÅS I MANGE 

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

599,-
SPAR 130,-

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

599,-
SPAR 130,-
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Vinderne af sommerens fredags-scramble: Anders Lund, Lise Sæderup, Ernst Nielsen og 
Christian Vinther.

Fredagsturnering
Fredag den 27. juli 2007
Turneringsledelse:
Maria Fjelstrup Kallesø
Sponsor: HG & CC A/S

1. Ernst Nielsen Netto 60,4437
 Christian Vinther
 Anders Lund
 Lise Sæderup

2. Jesper Lund Netto 61,2375
 Jacob Hune
 Judy Højbo
 Leif Bjørn Nielsen 

3. Jette Elvekjær Netto 62,3375
 Amalie Wichmann
 Georg Ravn
 Klaus Andresen 

Nærmest pinden 6. hul: Preben Aaen 0,76 m
Nærmest pinden 8. hul: Ole Carsten Nielsen 0,47 m
Nærmest pinden 11. hul: Christian Vinther 4,43 m
Nærmest pinden 13. hul: Jens Kronborg 1,33 m
Nærmest pinden 15. hul: Steen Rabøl 2,81 m
Nærmest pinden 17. hul: Claus Johansen 3,75 m

Efter præmieoverrækkelsen var der musi-
kalsk golf-eventyr i 2 akter serveret af 
”Jacobs Trunter”, hvis identitet var genstand 
for en lille gættekonkurrence op til turnerin-
gens afvikling. Kun tre gættede helt rigtigt 
– at ”Jacobs Trunter” består af Jacob Wester-
gaard, Birgitte Kronborg og Maria Fjelstrup 
Kallesø – og af de rigtige besvarelser vandt 
Lis Petersen lodtrækningen og vinen – tillyk-
ke med det!
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Spar Nord Open
Søndag den 5. august 2007
Turneringsledelse: Børge Fuglsang, Mona og 
Erik Rynkeby Knudsen
Turneringshjælpere: Ole Berg og Vagner 
Mortensen
Sponsor: Spar Nord, Aars

A: 1. Keld Donald Thomsen 35 points
 2. Hans Henrik Schaltz 34 points

B: 1. Elda Haase 39 points
 2. Ole Madsen 38 points
 3. Mona Knudsen 37 points
 4. Henning Elkjær Rasmussen 37 points
 5. Karin Heilesen 36 points

C: 1. Judy Højbo 36 points
 2. Ernst Nielsen 35 points

Nærmest pinden 6. hul: Karin Heilesen 2,41 m
Nærmest pinden 8. hul: Annegrete Nielsen 3,56 m
Nærmest pinden 11. hul: Helen Hoppe 4,56 m
Nærmest pinden 13. hul: Karsten Ginge 1,36 m
Nærmest pinden 15. hul: Svend Gottlieb 7,54 m
Nærmest pinden 17. hul:
Keld Donald Thomsen 0,99 m

Sommeren viste sig fra sin bedste side til årets Spar Nord Open, hvor præmietagerne 
blev: Ernst Nielsen, Hans Henrik Schaltz, Ole Madsen, Keld Donald Thomsen, Henning 
Elkjær Rasmussen og forrest Mona Knudsen, Karin Heilesen, Elda Haase og Judy Højbo. 
Bagerst til højre ses repræsentant for sponsor, Spar Nord i Aars, Ole Berg.
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13-11 er bedre end 14-10!

Så er Klyngen på banen igen. Efter et forry-
gende slag og en ganske overbevisende sejr 
med hele 0,08 point kunne Klyngerne træk-
ke sig tilbage som vindere af ”Slaget om 
Vimmerland”.

Og hvilket fantastisk dag – Pippierne og Emi-
lerne spiloppede med Ida og Bent i flagstan-
gen, flødeboller på næsetippen, jord på 
taget og sand mellem tæerne. Med kampråb 
der skar gennem den spæde morgentåge på 
hul 18 forvandledes fairwayen til et sandt 
inferno af hujen og skrigen med højthævede 
7-er jern og saftevand.

Efter en gang morgenmad var alle klar til 
dagens udfordring – og der blev gået seriøst 
til værks med slice fra KlyngePippi og duf-
ferprøveslag fra SlangeEmil.
Ikke nok med at Klyngerne vandt over Slan-
gerne – men Kaptajn KlyngePippi gik også 
foran med et godt eksempel og gennemban-
kede Kaptajn SlangeEmil med vistnok hele 2 
point på trods af - som sædvanlig - en out of 
bounds på 1. hul!!!

Tak for kampen til Slangerne og tak for hjæl-
pen til Klyngerne. Vi ses alle – og  gerne flere 
til – til næste år.

Hilsen
Carl Erik Stubkier 

Klyngekaptajn

40

Grundejerforeningen...

Slaget om Vimmerland 
blev uafgjort……næsten

Pippierne fejrer sejren over Emilerne



41

Resultaterne

A:
1. Erik Høllund 35 points Slange
2. Erik Larsen 34 points Slange
3. Anders Lund 33 points Klynge
4. Lars Drejer 33 points Slange
5.  Søren Løvgren 

Frandsen 32 points Slange
6.  Niels Ole Rasmussen 32 points Klynge

B:
1. Georg Ravn 36 points Klynge
2. Rene Durafour 32 points Slange
3. Anne Marie Nielsen 32 points Klynge
4. Jørgen Brunsborg 31 points Slange
5. Karsten Lorentzen 31 points Slange
6. Solveig Ting Larsen 31 points Klynge

C:
1. Michael L. Kjær 42 points Klynge
2. Wilfried Simon 36 points Slange
3. Mette Hedegaard 36 points Slange
4. Kris Brunsborg 34 points Slange
5. Dorte Strøjer 34 points Slange
6. Gitte Lorentzen 34 points Slange

Junior:
1. Sofia Uldall 43 points 
2. Nicolai Drejer 42 points 
3. Lasse Larsen 36 points 

Bette Course:
1. Rasmus S. Madsen 69 points 
2. Caroline Tvergaard 67 points 

Klyngen vandt med mindst mulig margin. 
Slangens gennemsnit: 29,55.
Klyngens gennemsnit: 29,63.

Korteste Drive Herrer – Old Course hul 1: 
Henrik Hedegaard 40 m
Korteste Drive Damer – Old Course hul 1: 
Benedicte Kruse 15 m

Længste Drive Herrer – Old Course hul 4: 
Jacob Westergaard
Længste Drive Damer – Old Course hul 4: 
Ea Larsen

Nærmest Pinden Old Course
6. Herrer: Svend Erik Boltau 4,72 m
6. Damer: Lene Aaen 0,92 m
8. Herrer: Emil Sondrup 3,50 m
8. Damer: Birte Nyborg 2,78 m
11. Herrer: Lars Drejer 1,52 m
11. Damer: Ea Larsen 1,73 m
13. Herrer: Henrik Tvergaard 8,23 m
13. Damer: Heidi Guldbæk 3,37 m
15. Herrer: Kjeld Boye 1,96 m
15. Damer: Susanne Sundberg 5,85 m
17. Herrer: Lars Drejer 3,10 m
17. Gunhild Sundberg 3,58 m

Starters House blev i dagens anledning 
omdøbt til Villa Villekulla og Kirsten og Wisti 
stillede velvilligt – og velklædte – op til ære 
for fotografen. Er de ikke Kjære?

Kaptajnerne Emil Østergaard og Pippi Stub-
kier træder an på første tee.
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Takket være en lang række sponsorer kunne 34 præmier uddeles som afslutning på Slaget 
om Vimmerland. Vi takker for sponsorstøtten og håber på endnu flere generøse bidrag fra 
endnu flere sponsorer, når JubilæumsSlaget skal slås næste år.
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Tak til vores sponsorer til 
Slaget om Vimmerland

To søde Pippi'er... Klar til at slå et slag for 
Slangen.

Tjulla Hei Tjulla Ho Tjulla Hopsasa hvor han 
kan ham Stubkier…
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Næste år har Slaget om 
Himmerland 25 års jubilæum
Vi håber at gøre 2008-slaget til SlagET. Alle-
rede nu begynder kaptajnerne Bent Øster-
gaard og Carl Erik Stubkier at nedsætte 
diverse hurtigt og/eller langsomt arbejden-
de udvalg, som forventes at barsle med mas-
ser af gode ideer.

Nye huse og medlemmer 
kommer med
I anledning af Jubilæumsåret 2008 udvider 
vi antallet af huse til Slaget. Fremover vil 
også Golfparken, Golfvænget og Søhusene 
deltage. Rent praktisk vil Golfparken og 
Golfvænget blive tilknyttet Klyngen og 
Søhusene vil blive tilknyttet Slangen. Vel-
kommen til Jer alle.

Slaget holder flyttedag fra 
første til anden lørdag i juli
Sommerferierne flytter og sommeren falder 
senere og senere (- hvis den da falder!) – 
derfor har vi besluttet at også Slaget flytter 
1 uge. Sæt derfor allerede NU kryds i kalen-
deren til d. 12. juli 2008. Håber I alle møder 
op til Jubilæumsslaget med den rette kamp-
ånd og supporterer de klynkende klynger 
og de sleske slanger.

Hilsen
Kaptajnerne 

Bent Østergaard 
og Carl Erik Stubkier



TØM BUTIKKEN FOR
SOMMERVARER!
NICE PRICE
HALF PRICE

JA, NEMLIG! 
DER ER HALV PRIS PÅ 

AL SOMMERBEKLÆDNING 
FRA OG MED 

MANDAG DEN 20. AUGUST
(gælder ikke regntøj, vindtøj, handsker og sko)

På gensyn til en god handel i

PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09


