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Så lykkedes det! Judy Højbo besad den rette kombination af evne og timing, da hun lavede 
hole in one på 6. hul – den første af slagsen i en klubarrangeret turnering siden Kræmmeren 
– Jørgen Højrup Jensen, Kop & Kande i Farsø – satte grillen på højkant for snart 3 år siden til 
netop denne præstation. Læs om flere af sommerens præstationer i Resultatbørsen fra side 
35.



2

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@dlgnet.dk

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

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

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

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

Johnny Kristensen (chefgreenkeeper)
21 78 66 60 / jokr@himmerlandgolf.dk

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

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

Tryk:
Grafi sk Hus Løgstør A/S

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

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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FREDAG DEN 22. AUGUST Ålestangerne
LØRDAG DEN 23. AUGUST Klubmesterskaber 1. runde
SØNDAG DEN 24. AUGUST Klubmesterskaber 2. runde
 Kaninklubbens Afslutningsturnering
TORSDAG DEN 28. AUGUST Himmerland Open for Hold
FREDAG DEN 29. AUGUST Himmerland Open for Hold
LØRDAG DEN 30. AUGUST Onsdagsklubbens Afslutningsturnering
FREDAG DEN 19. SEPTEMBER Himmerland Company Club Grand Opening
ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER VIP Cup mod Royal Oak
SØNDAG DEN 28. SEPTEMBER Back Up Cup
LØRDAG DEN 4. OKTOBER Ugeklubbernes Afslutningsfest
MANDAG DEN 6. OKTOBER Mandagspigerne Afslutningsturnering
MANDAG DEN 13. OKTOBER Efterårsgolf
ONSDAG DEN 15. OKTOBER Oktoberfest
FREDAG DEN 17. OKTOBER Afslutnings Pro/Am
UGE 43 ECCO Tour Kvalifi kation
SØNDAG DEN 26. OKTOBER Kop & Kande Closed Season
SØNDAG DEN 9. NOVEMBER Mortens Turnering
SØNDAG DEN 7. DECEMBER Gløgg Turnering

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

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

MALERMESTER

WALTHER BACH
Kong Christiansvej 31 . 9600 Aars

Tlf. 98 62 12 46 · Fax 98 62 49 00 · Biltlf. 30 90 24 46
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Kort nytKort nyt
Fra Dansk Golf Union

Efter 15 år som kvindegolfens ypperste spil-
ler har Annika Sörenstam besluttet at stoppe 
efter denne sæson. Nykredit Masters bliver 
hendes sidste turnering i Europa.
Den 37-årige svenske verdensstjerne, der har 
domineret verdenstoppen i en lang årrække, 
offentliggjorde sin beslutning om at stoppe i 
maj.
Annika Sörenstam siger farvel til de svenske 
fans, når hun i august er vært for sin egen 
turnering, Scandinavian TPC, i august. Den 
turnering spilles i Västerås ved Stockholm, 
men de danske golffans får en gylden mulig-
hed for at opleve hende i september, hvor 
hun spiller Nykredit Masters på Simon’s. Ny-
kredit Masters bliver dermed sidste chance 
for at opleve Annika Sörenstam på europæ-
isk græs. Svenskeren spiller sin sidste turne-
ring i Dubai i december, men holder alligevel 
en lille dør åben i forhold til at finde golfkøl-
lerne frem igen på et senere tidspunkt.  Men 
ét er dog sikkert. Annika Sörenstam kommer 
til Nordsjælland i september for at spille med 
i Danmarks største golfturnering, Nykredit 
Masters, der spilles på Simon’s Golf Club 5. – 
7. september.

Juniorer: 0 kr.
Alle juniorer, der er medlem af en dansk golf-
klub, kommer gratis ind til Nykredit Masters. 
Det er Dansk Golf Unions ønske, at de danske 

juniorer får lejlighed til at opleve verdenseli-
ten på nærmeste hold, og derfor får alle ju-
niorer gratis adgang til Simon’s Golf Club de 
tre dage i september, hvor Annika, Iben & Co 
spiller.
Juniorerne skal blot op møde op ved indgan-
gen mellem kl. 8 og 11 med sygesikringsbevis 
eller anden dokumentation for alder for at 
få gratis adgang. På finaledagen arbejder 
DGU på at lave et særligt arrangement for 
alle juniorer. Det kan man læse mere om på 
www.nykreditmasters.dk.

Årets tilløbsstykke
Nykredit Masters har de seneste tre år været 
en gedigen publikumssucces. Omkring 30.000 
mennesker har sammenlagt set turneringen 
de forgangne tre år. I år er håbet, at rigtig 
mange vil starte bilen og køre til Simon’s Golf 
Club for at se Annika Sörenstam og resten af 
verdenseliten i en intens tre-dages dyst om 
titlen.
Billetter kan bestilles på www.nykreditma-
sters.dk og priserne er:
Fredag 5. september 80,-
Lørdag 6. september 150,-
Søndag 7. september 150,-
Partoutkort 250,-
Hvis billetterne købes ved indgangen er pri-
serne 100, 200, 200 og 350 kr.

Sörenstam kommer – gør du? 
Når Annika Sörenstam stiller til start ved Nykredit Masters på Simon’s, bliver det 
både første og sidste gang, hun spiller på dansk grund. Dansk Golf Union håber, at 
de danske golfspillere vil udnytte denne enestående mulighed for at opleve en af 
verdens bedste golfspillere og tilbyder samtidig gratis adgang for landets juniorer
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00

Vi forhandler også 
alt i gulvbelægning samt 
gardiner/solafskærmning

Indoor/outdoor
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Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af administrerende direktør Claus Birk Larsen

Kære Læser
En sommersæson er ved at gå på hæld. Da-
gene bliver kortere og udsigten til den triste 
og – måske – våde sensommer og det begyn-
dende efterår, kommer nærmere med hasti-
ge skridt.

Er det så godt eller skidt? Måske lidt af begge 
dele, kan man fristes til at mene. Vi får igen 
tid til at evaluere sæsonens mange arrange-
menter på godt og ondt – men også fordi vi 
går en ny tid i møde med vores samarbejde 
med Danske Kroer & Hoteller, hvor vi er ble-
vet optaget som medlem i deres Classic-regi.

Og en evaluering skal der til! Det skal jeg 
være den første til at erkende. Mine egne 
forhåbninger om at kunne ”nøjes” med én 
sæson til at omdanne HGCC til det, vi så 
åbenhjertet fortalte alle i sin tid, var åben-
bart ikke var nok. Mange uforudsete pro-
blemstillinger dukkede op, som vi forsøgte at 
redde på bedste vis. Der er dog forhold, der 
ikke kan kalkuleres med, og jeg håber så blot 
at vi er ovre alle ”børnesygdommene” nu, og 
klar til at kigge fremad med oprejst pande.

For dem der har oplevet episoder, hvor for-
ventningerne var større end præstationen, 
skal jeg være den første til at erkende og be-
klage vores fejltrin. Vi er blevet meget klo-
gere – måske mest undertegnede selv – i den 
forgangne sæson, så måske ser det ikke så 
slemt ud endda!

Og lad mig i samme øjemed takke alle for 
den store forståelse jeg har mødt på min vej 

gennem opryd-
ningen af misfor-
ståelser og frustrationer. Det er rart at vide, 
at opbakningen er intakt. Nu skal vi blot be-
tale tilbage for den tillid, der er vist – og mon 
ikke vi også klarer det!

Forhåbentlig kan fremgangen også spores, 
når tankerne falder tilbage på den forgang-
ne sæson, og som sagt, så er vi allerede me-
get klogere med hensyn til den kommende 
tid. De overordnede linjer for næste sæson er 
allerede i støbeskeen. Vi har lyttet meget til 
de informationer, der er kommet fra vores 
mange brugere, og brugt dem i vores egen 
interne evaluering for at kunne præstere 
det, vi mener skal være standarden for Him-
merland Golf & Country Club.

Jeg vil slutte med at takke alle for de mange 
input der er kommet gennem sommeren. Jeg 
vil se frem til at vise, at vi i Himmerland tager 
opgaven seriøst, og håber derfor at alle får 
opfyldt ønsket om mindeværdige oplevelser 
i Himmerland - hvad enten man er golfer, tu-
rist eller businesskunde.

Med håbet om, at alle har nydt den vidun-
derlige danske sommer, vil minderne forhå-
bentlig stadig gå Himmerlands vej.

Med venlig hilsen
Claus Birk Larsen
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• Husinstallationer

• IHC installationer

• Køleservice

• Alarminstallation

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

Her går det godt...
Sommeren er godt i gang og vi nyder hvert 
et sekund. Solen og vinden er til tider hård 
ved vores dejlige baner, men vi vander alt det 
vi kan, og prøver at holde græs på anlægget. 
Enkelte fairways har været lidt ramt, men en 
mindre regnbyge og de er med igen. Nogle 
greens har også været ramt af lidt tørkeplet-
ter og dette skyldes, at vores vandingsanlæg 
ikke altid fungerer optimalt. Men vi ser posi-
tivt på det - hellere lidt tørkepletter og en 
varm sommer end en mørkegrøn bane og en 
sommer fyldt med regn. 

Vi har kunnet holde fairways rimeligt spilba-
re. Dette skyldes udelukkende, at vi købte 4 
miniregntog i forsommeren. Disse små gule 
vandkanoner har kørt mange kilometer for 
os og medvirket til at holde vækst i græsset. 
Derfor har en mindre regnbyge i ny og næ 
været nok til at væksten har været god. Vi 
har dog været ramt af stankelbenslarvean-
greb og især hul 8, 10 New og 3, 4 Old har 
været udsatte. Oven i dette så er der jo den 
årlige kamp mod gåsebillerne og i år er in-
gen undtagelse. De sværmede i en længere 
periode, så det store spørgsmål var, hvornår 
vi skulle sætte ind med bekæmpelsen. Men 
der er nu sprøjtet mod larverne, og så håber 

vi på, at vi har ramt 
dem bredt og und-
går de gener, som de kan forårsage. 

Vores projekter er endelig ved at tage form. 
Det har taget længere tid end beregnet på 
grund af den manglende regn i perioder, og 
en del af de græstørv som vi lagde, overle-
vede ikke. Men vi reparerer de sidste hænge-
partier i august. Banen som helhed fungerer 
rigtig godt. Greens har nået en standard som 
vi er tilfredse med, men vi arbejder stadig på 
at få dem endnu bedre. Vi hviler ikke på laur-
bærrene - vi skal nå endnu højere! 

Men det er ikke kun greens det handler om. 
Vi er nået ud i mange hjørner af anlægget. 
Vores bunkers bliver endevendt flere gange 
om ugen - alle de små detaljer har fået et 
ekstra løft. Vi har kunnet klippe omkring te-
esteder, skilte o.s.v. flere gange end tidligere. 
Alle disse ting har selvfølgelig kun kunnet 
lade sig gøre med en god mandskabsbesæt-
ning. Vi er endelig nået op på fuld styrke ef-
ter et hårdt, men spændende forår. Vi har 
fået Rasmus, som også hjælper til som tjener. 
Anders fra shoppen er også sprunget ud som 
grønmand. Hele vores stab har virkelig gjort 

Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af headgreenkeeper Johnny Kristensen
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en stor indsats i år og det er derfor glædeligt 
med de roser vi modtager omkring banen 
(især tak til baneservice, for at viderebringe 
gæsternes ros). Det giver en lyst til at arbejde 
videre mod nye højder. 

Vi har fået lavet vores nye stisystem fra arka-
den til Starters House. Det mener vi er et flot 
og tiltrængt løft. Vore bunkers på 17 og 18 
New er i brug og har den rette indvirkning på 
spillet. Nu er vi begyndt at tæn-
ke på de næste tiltag, så vi kan 
få løftet hele banen op til nuti-
dens spil og den bedste stan-
dard. I vores fremtidsplan er der 
også en par 3 bane som vi skal 
have lavet en plan over. På den 

måde får vi løftet hele Himmerland-koncep-
tet inden for golfen. Som alle kan se, så er 
Himmerland i rivende udvikling på alle områ-
der. Så fremtiden ser rigtig spændende og lys 
ud. 

Venlig Hilsen 
Johnny Kristensen 
headgreenkeeper

w w w . o l e ly n g g a a r d . d k
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Receptionens rundeReceptionens runde
af hotelchef Birgitte Kronborg

Så endte juli alligevel med at være en velbe-
søgt måned!! Som tidligere år er vi altid 
enormt spændte på at se, hvad juli måned 
bringer. Vi har erfaret, at de gæster, som be-
søger Himmerland i sommerferien, er meget 
impulsive og bestiller først deres ferie 3 uger 
til 14 dage før – og det er meget ”last-mi-
nute” for os. Det samme gjorde sig gælden-
de i år, og vi endte med at melde udsolgt på 
hotellet i de to sidste uger af juli. 

Vi har i år forsøgt at lave et sommerprodukt 
for ikke-golfere. Det blev faktisk meget vel 
modtaget, og vi har derfor kunne fylde ho-
tellet op, selv om der ikke var tider på golf-
banerne. Vi har annonceret i både Ekstra 
Bladet og Jyllandsposten, og det må siges at 
være gode medier for os at reklamere i.

Velværeklinikken har været løbet over ende 
– jeg har ikke turde tro på, at vi fik så mange 
kunder i denne sæson. Det har været en ren 
fornøjelse for os – og det håber jeg så sande-
lig også at det har været for jer!! Vi har væ-
ret aktive for at underrette lokalområdet om 
velværeklinikkens eksistens, og det er ved at 
slå igennem. Det er fantastisk, når vi kan se 
at den markedsføringsindsats vi laver, også 
giver pote.

Hav en rigtig god sommer.

Solskinshilsner fra
Birgitte Kronborg

Halløj på Golfhotellet i juli!

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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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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Følgende scenarie er en lille opsang fra køk-
kenet til medlemmer og husejere! Vi håber, 
at I forstår budskabet og ikke tager hintet 
for ”nært”/tungt.

Man beslutter sig for at bestille en tid på 
golfbanen i Himmerland Golf Klub. Til kl. 
14.32 eksempelvis. Dér skal man nok huske 
at komme til tiden, for det er ens store inte-
resse at komme ud og spille golf. Da det er 
ens hobby. Lige sådan er det med vores job 
som køkkenchefer. For madlavning er også 
vores hobby. Derfor er det lige så vigtigt at I, 
når I bestiller tid i Restauranten i Himmer-
land så også kommer til tiden, da vi gerne vil 
give vore gæster en sanselig oplevelse på 
meget højt plan. Og det kan vi kun hvis I 

kommer til tiden, som når I bestiller en tid på 
golfbanen. 

Jo mere grundigt man har forberedt sig, jo 
nemmere har man ved at vinde. Ligesom en 
sejler bruger mange timer på at justere slø-
ser og andet gear før sejlads, bruges der rig-
tig mange timer i vores Himmerlandske 
køkken før den første gæst kommer og spi-
ser.

Det er her vi vinder tid. Det er for at vores 
drømme og store passion for mad bliver 
fuldendt. Og vi kan leve vores drømme fuldt 
ud i livet. Så husk at bestille tid og så også 
komme til tiden.

Med Gastronomisk Hilsen

Takt og tone
Gensidig respekt er vigtig!

Gastronomisk set...Gastronomisk set...
af Allan Vinther Ilsøe
     og Flemming Vinther Jensen

Lisa Maria Balto – køkkenchef i Himmerland 
– har valgt at søge nye græsgange og forla-
der HG&CC pr. 1. september. Lisa Maria siger 

tak til alle – såvel kolleger som gæster, med-
lemmer og husejere – for 8 dejlige og spæn-
dende år i Himmerland.

Pænt farvel fra Lisa Maria
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i mange år!
der holder

Træbeskyttelse

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

www.xl-byg.dk

629,-

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

839,-

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

629,-

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

629,-

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

Køkkencenter
Mandag - fredag  9.00 - 17.00
Lørdag  9.00 - 12.00

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 · 9640 FARSØ · TLF. 98 63 16 99 · www.arnoldd.dk
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Fra Starters HouseFra Starters House
af starter og banekontrollør Poul J. Andersen

Som bekendt har vi hvert år glædeligvis be-
søg af mange nordmænd, og i begyndelsen 
af juli måned havde vi besøg af en meget 
stor gruppe fra Oslo-området. Gruppen var 
her i en hel uge og bestod af 11 familier med 
ægtepar og børn i alderen 10 – 20 år samt 
tilhørende kærester. Morten Østby-Deglum, 
der var leder af gruppen. har besøgt Him-
merland hvert år siden 2002. Hjemmeklub-
ben er i øvrigt Tyrifjord Golfklubb, www.
tyrifjord-golfklubb.no.

Forhistorien er, at Morten Øst-Deglum var 
her i 2001 sammen med sin familie, hustru 
Kristin og fire børn, 3 piger og 1 dreng, som 

er firlinger, ja, du læste rigtigt. De tre piger 
var med på turen i år.

Familien syntes så godt om stedet, at man 
besluttede at lave det til en årlig begivenhed. 
Siden 2002 er antal deltagere steget og i år 
var der således 40, som alle spillede golf.

På spørgsmålet om hvorfor man havde valgt 
Himmerland, oplyste Morten Østby-Deglum, 
at vort anlæg er et perfekt sted for både un-
ge og ældre, idet her er mange aktivitetsmu-
ligheder for alle aldersgrupper. Desuden er 
det også et stort aktiv, at vi har to baner og 
en par 3 bane, og han gav også udtryk for 
stor tilfredshed med banernes kvalitet.

Foregangsmanden Morten Østby-Deglum 
med hustruen Kristin, Marius Thorp og dat-
teren Ida.

Besøg fra Norge

Marius Thorp ved ”Gunnars Plads”.

Fortsættes side 16
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KVALITET 
TIL TIDEN

● KØKKENER

● DØRE & VINDUER

● GULV & LOFT

● EFTERISOLERING

● TAGPAP

● NYBYGGERI

● LANDBRUGSBYGGERI
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Glade nordmænd med en herlig Himmerlands-tradition.

Gruppen er meget seriøs med planlægnin-
gen af turen til Himmerland, hvilket også 
fremgår af deres hjemmeside, www.himmer-
golf.net. Her er alle nødvendige oplysninger, 
både før afrejsen og under opholdet i Him-
merland, listet op.

Vi oplevede gruppen som én stor familie, der 
hyggede sig sammen, og de var meget enga-
gerede med stor opbakning både før og ef-
ter afslutning af de forskellige matcher.

På 1. teested havde man opsat et skilt - ”Gun-
nars plads” - som var et minde om, at én af 
deltagerne i gruppen (Gunnar Henriksen) i 
2006 ramte det gamle Starters House 2 gan-
ge, og det fortjente at blive husket. Gruppen 
mener, at det var den reelle grund til at huset 
nu er flyttet. Gunnar var selvfølgelig også 
med i år.

 I gruppen deltog også én af Norges bedste 
golfspillere, Marius Thorp, som er kæreste 
med én af Morten og Kristins piger, Ida. Ma-
rius er 20 år og han har spillet golf i 14 år. I 
2006 blev han juniorverdensmester i Japan. 
Han blev professionel i 2007, spiller med på 
både Challenge- og Europa-touren og har i 
øvrigt et handicap på +5,4. Marius Thorp kan 
også følges på hans hjemmeside, www.mari-
usthorp.com. De unge mennesker, han spil-
lede sammen med i Himmerland, var 
tydeligvis imponerede over at spille sammen 
med en så dygtig og behagelig ung mand 
som Marius Thorp.

Det var således en meget positiv oplevelse at 
have gruppen på besøg.

Morten Østby-Deglum håber at traditionen 
med at komme til Himmerland én gang om 
året, vil blive videreført af gruppens børn – 
og det håber vi naturligvis også!

Fortsat fra side 14
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www.restaurant-noerlund.dk

Nørlund Slot • Roldvej 142 • 9610 Nørager • Telefon 98 65 66 11

Nora Christensen, Hans Peter Chri-
stensen, Irmgard Carstensen og Jes 
Carstensen, slår til daglig deres fol-
der i Sønderjyllands Golfklub, 
Aabenraa, men er flittigt tilbage-
vendende gæster i Himmerland – 
også i år på nogle solbeskinnede 
dage i juli. Irmgard spillede Himmer-
land for første gang for 28 år siden! 
Og fortæller stolt, at det håndklæ-
de, hun har på bag’en, er vundet i 
en turnering her på stedet for 27 år 
siden. Da Jes nu har rundet de 84 år 
er de dog begyndt at tage runderne 
med golfbil – og New Course er ble-
vet en tand for skrap – altså greens. 
”De er noget hurtigere, end vi er 
vant til” siger Irmgard med et smil.

Flere glade gæster
af club manager Maria Fjelstrup Kallesø
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Bestyrelsen beretterBestyrelsen beretter
Jens Chr. Præsius,
Begynderudvalget

Af Erna Bavngaard

- Nu bor jeg på stedet, og så virker det natur-
ligt at tage et medansvar.
 
Sådan lyder Vagner Mortensens begrundelse 
for, at han lod sig lokke med i golfklubbens 
bestyrelse, hvor han nu er i gang med sin an-
den valgperiode med særligt ansvar for tur-
neringsudvalg og ugeklubber. Ikke fordi det 
er områder, han specielt havde ønsket at få, 
men fordi sådan så billedet ud, da kortene 
var fordelt ved det konstituerende møde.
 
Dette med at bo på stedet skal forstås meget 
bogstaveligt. Vagner og Tove Mortensen ryk-
kede for tre å siden ind i den klynge huse 
ved Sjørup Sø nogenlunde lige over for golf-
hotellet. Søudsigten fra stue og terrasse er 
dejlig, og der er ikke mange skridt til bane-

anlæggene, som parret benytter flittigt. 
Begge spiller med i tirsdags- og torsdags-
klub, og dertil kommer talrige runder for 
to.
 
Vagner og Tove Mortensen har ”kun” spillet 
golf i 15 år, men de har også haft travlt med 
så meget andet. Vagner er fra Hobro og ud-
lært tømrer. Da han var færdiguddannet gik 
han ind i hæren – først ved militærpolitiet 
og derefter som medlem af Jægerkorpset i 
otte år. Den slags giver kondi, så det er ikke 
så sært, hvis der er kraft bag drivet. 
 
Soldaterlivet blev udskiftet med 25 år ved 
landbruget. Parret drev en ejendom ved 
Rold, og da golfklubben ved Rold Skov blev 
anlagt, mente Tove, at det måtte være noget 
for de to. Det viste sig hurtigt, at hun havde 
ret, og det er faktisk grunden til, at parret i 
dag bor i Gatten. Tidligere havde de nemlig 
sommerhus i Øster Hurup, og de fandt ud af, 
at de brugte alt for meget tid på at køre fra 
Øster Hurup til golfbanen i Rold. Løsningen 
var enkel: Sommerhuset blev udskiftet med 
et golfhus i Gatten og meget mindre kørsel.
 
Da Vagner og Tove Mortensen holdt op med 
at arbejde og skulle planlægge pensionisttil-
værelsen, syntes Tove, at det ville være en 
god ide at købe en byggegrund nede ved 
søen, og det ville Vagner godt være med til. 
Når men tager sådan en beslutning, er det 
godt at have en tømrer i familien, så de køb-
te et råhus og har selv stået for resten af pro-

De brokker sig ikke

På vor lille rundtur til Him-
merland Golf Klubs besty-
relsesmedlemmer er vi nået 
til Vagner Mortensen, der 
fra sin bopæl midt i det he-
le ved bredden af Sjørup Sø 
har muligheden for det sto-
re overblik. Hans særlige 
ansvarsområde er turne-
ringsudvalg og ugeklub-
berne.
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jektet, og resultatet er blevet til alles 
tilfredshed.
 
Bestyrelsesarbejdet tynger ikke Vagner Mor-
tensen.
 
- Ugeklubberne kører nærmest af sig selv, 
fortæller han. De brokker sig ikke så meget 
mere, for maden er blevet bedre, så nu hører 
jeg i stedet ros. Folk, der er mætte og tilfred-
se, er også fredsommelige. Banerne er også 
blevet bedre, og det betyder øget tilfreds-
hed. Turneringerne kører næsten ens år ef-
ter år, så det er mest med at få datoerne til at 
passe.
 
Vagner Mortensen mener, at konstruktio-
nen, med et aktieselskab, der ejer anlægge-
ne, og en golfklub, der bærer det meste af 
kontingentet over til aktieselskabet, i det 
store og hele fungerer godt. Det giver med-
lemmerne mange fordele, og han har note-
ret, at der ikke længere er så mange, der er 
sure over vanskeligheder med at få spilletid. 
Det har også noget at gøre med antallet af 
greenfeespillere.

 
Derimod ser Vagner Mortensen et problem, 
når det gælder aldersfordelingen i klubben. 
Der mangler tilgang af børn og unge, og det 
vil bestyrelsen meget gerne gøre noget ved, 
men den geniale løsning ligger ikke lige for. 
 
- Vi har diskuteret, hvilke forskellige tiltag 
der er at gøre, siger han, og det bliver måske 
noget med at skabe nærkontakt til skolerne 
i området. Det ville være dejligt, hvis vi kun-
ne få noget sparket i gang der. På den anden 
side er der heller ikke grund til at male bil-
ledet alt for sort – heller ikke når det gælder 
konkurrencen mellem de mange ny golfba-
ner i området. Det kan jo være, at det går 
ligesom med de nordjyske motorveje. Som 
faktisk bliver brugt og som faktisk har sat en 
hel masse i gang.
 
Vi slutter serien af i det næste klubblad, hvor 
formanden, Preben Aaen, der også er an-
svarshavende redaktør, vil fortælle lidt om 
det daglige arbejde og sine ønsker for frem-
tiden.

Vagner og Tove Mortensen 
har ”kun” spillet golf i 15 
år, men de har også haft 
travlt med så meget andet. 
Her er der dog blevet tid til 
et hvil på bænken ved 7. 
tee Old Course.
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RegelspaltenRegelspalten
af Thyge “Sam” Samuelsen

Definition: ”Slag”
Et slag er den fremadgående bevægelse af 
køllen, som foretages i den hensigt at slå til 
bolden og flytte den, men hvis en spiller fri-
villigt standser sit nedsving inden køllehove-
det når bolden, har han ikke udført et slag.

Definition: ”Stance”
En spiller har taget sin stance, når han har 
anbragt sine fødder ved bolden som forbere-
delse til at udføre et slag.

Prøvesving, når bolden ligger
i en bunker:
Lad være med at tage prøvesving hen over 
bolden, når din bold ligger i en bunker. Har 
du placeret dig ved bolden og vil lave et prø-
vesving, så stop inden køllehovedet når bol-
den. Et sving hen over bolden tælles som et 
slag (luftslag).

13-4 Bold i hazard;
forbudte handlinger (uddrag)
Man må ikke undersøge hazardens beskaf-
fenhed, eller en tilsvarende hazards beskaf-
fenhed!
Man må ikke tage prøvesving i en hazard!
Man må ikke grounde!

Man må gerne;
Bøje (ikke knække) græs og buske under sø-
gen efter sin bold.

Man må gerne;
Løfte sin bold, for at få den identificeret.  Din 
markør skal overvåge, at du løfter og identi-
ficerer.  Husk at markere boldens position in-
den du løfter.

Man må gerne:
Stikke sit jern ned 
til bolden inden 
man udfører et slag. Man må gerne ”berøre” 
græsset. Det skal foregå med forsigtighed. 
Græsstråene skal behandles, som var de af 
glas.

Pas på;
Har man taget sin stance, skal man passe på, 
at bolden ikke kommer til at flytte sig. Flytter 
bolden sig, koster det et straffeslag, og den 
skal genplaceres. 

Her er et lille eksempel hvor bolden bevæger 
sig lidt, uden at man får straf:

Jeg har taget min stance, jeg har forsigtigt 
stukket mit jern ned mellem græsstråene.

Under tilbagesvinget berører jeg græsset 
med jernet og bolden bevæger sig lidt, men 
jeg fuldfører slaget. 

Da jeg fuldfører slaget, er der ingen straf. Re-
gel 14-5 undtagelser!

Send eventuelt spørgsmål, kommentarer, el-
ler forslag til emner på E-mail: sam@gwt.dk
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Jeg vil gerne fortælle jer om en fantastisk 
oplevelse! Jeg har været skæv i min ryg siden 
jeg fik en arbejdsskade for 10 år siden, og 
har deraf fået flere følgelidelser, blandt an-
det er mit ene ben kortere og jeg har et 
mærkelig golfsving ( ha-ha ).

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

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

Jeg skal have 3 i alt.

Mine muskler har godt nok også været øm-
me efter Anicetta’s blide behandling - hun 
ved nøjagtig hvor hun skal finde de skjulte 
myoser, men det føles dejligt bagefter.

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

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

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

En hilsen fra Maibritt 
(hende med det mærkelige sving)

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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Kræmmerens KlummeKræmmerens Klumme
af Jørgen Højrup Jensen

Sådan føltes ”Slaget om Himmerland” på 
flere måder. For det første fordi det bare var 
for nemt. Der kom en masse mennesker (læs 
Slanger) gående hujende ned af 18. fairway 
på Old en lørdag morgen i gule trøjer, som 
var fyldt med insekter. Trøjerne tiltrak de små 
dyr, som kokasser tiltrækker fluer og måske 
var det derfor, at de var gule ☺. Det var no-
get møg de leverede. Deres kaptajn, kendt 
som ”Slangen med det talende overskæg”, 
forsøgte forgæves at opildne med sine ord-
spil, men det var som at kaste perler for svin. 
Hans kumpaner fattede ikke en (stimp)me-
ter. 

Og det fører mig til anden afdeling af ”A 
walk in the park”. Når man vinder ”Slaget” 
er præmien et flot bøgetræ til sin samling. 
Jeg gik en tur blandt vore træer i Klyngen og 
det må efterhånden kunne betegnes som en 
park. Hvis den engang skulle fældes, ville 
træerne herfra svare til den mængde, der er 
brugt til at bygge sommerhuse i Blokhus. 
Hvis man til gengæld fældede de få træer i 
Slangen, ville den samlede mængde, omdan-
net til papir, svare til at husene i Gatten by 
kunne modtage et flyveblad, altså naturligvis 
kun dem med de ulige husnumre. Men kære 
Slanger, I ”Helmer” åbenbart ikke, før I får 
en sejr, så vi ses igen næste år. 

Ellers har jeg igen fundet mit sving, siden jeg 
skrev min seneste klumme. Svinget lå faktisk 
inde i min hæk. Jeg har cirka 100 meter hæk 
omkring mit hus derhjemme og den skal klip-
pes både på begge sider og oven på, så efter 

at have holdt mo-
torsaven i strakte 
arme til hækken var færdigklippet, blev ar-
mene så lange, at gennemsvinget blev do-
vent og strakt. Så nu slår jeg igen monsterdri-
ves på 169 meter, som ligger i midten af 
første klipning i højre side af fairway. Der er 
igen åbnet op for væddemål!

Den sidste mandag i juli var jeg ude og over-
række min Hole in One præmie til Judy Høj-
bo, som havde lavet det gyldne slag på hul 6 
på Old Course dagen før i Carlsberg Am-Am. 
Vejret var perfekt, som det faktisk har været 
siden maj, da vi jo skal have blandet regn og 
sol i ligelige mængder. Jeg vil endnu engang 
ønske Judy tillykke med Eva Solo grillen med 
fuldt tilbehørsprogram og skulle samtidig 
hilse fra adm. direktør Jan Engelbrecht, inde-
haver af Eva Denmark, og sige til os alle, at vi 
godt nok må være dårlige til golf, når sådan 
en præmie kunne holde i 3 år, inden den blev 
udløst. Vi har spillet cirka 25.000 par 3 huller 
i interne klubturneringer, fra præmien blev 
udsat til Judy holede sit teeshot. For øvrigt 
blev Maria også glad - hun fik frigjort 2 m3 
plads på kontoret.

Og så har jeg bemærket nye batterier på bi-
lerne igen – det var dejligt. Turen på New 
med Big O. står stadig lysende klar. Allerede 
på hul 10 var bilen træt, mellem hul 13 og 14 
måtte den ene af os gå ved siden af, og på 
hul 15 holdt vi et jern på speederen (tror det 
var et 8 jern), mens vi skubbede den op ad 
bakken og resten af vejen ind. DET var hårdt, 

A walk in the park
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TIL OPSLAGSTAVLEN · TIL OPSLAGSTAVLEN

Himmerland Bowlingcenter
som ligger op ad hul 2 Old Course 

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

  Vi har åbent alle ugens dage
 – søndag-torsdag kl. 12.00-22.00
 og fredag-lørdag kl. 12.00-23.00

Vi glæder os til at tage imod jer.

Helle & Jens

BOWLING OG
FAMLIE CENTER

Gatten Møllevej 80 · 9640 Farsø

Tlf. 98 66 16 50
Fax 98 66 17 50

mail@himmerland-bowling.dk

Bane- ogbordreservationpå tlf. 98 66 16 50

NYT - NYT - NYT
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men nu flyver bilerne igen – og det gør 
unægteligt oplevelsen af at give penge for at 
leje en buggy mere positiv. 

Til sidst lige en ide til Johnny the Cutter. Vil 
det være meget besværligt at lave ”Dagens 
stimpmeter”? Det skal forstås på den måde, 
at når I har klippet greens om morgenen på 
banerne, måler I hastigheden med et stimp-
meter (1/4” x 2” x 36” anodiseret alumini-
umsrør med en V-vinkel på 145 grader samt 
en præcisionsdrejet boldudløser placeret 76 
cm fra den ene ende) på hul 18 på begge ba-
ner, giver den til pigerne i receptionen, som 
så ligger den på jeres nye hjemmeside (som 
stadig er lidt svær at finde rundt på), og så 
kan man se, hvad man kan forvente, hvis 
man vil ud og spille i Himmerland? Det kunne 
måske skabe præcedens i golfklubberne, at 
man gerne ville op på Himmerlands gennem-
snitsniveau for greens. Jeg er klar over, at du 

bare kan klippe dem i bund for at gøre dem 
hurtige og os benovet, men det er de jo ikke 
bygget til for nuværende. Jeg synes, at det 
ville være sejt, at turde melde ud med, hvad 
vi formår i Himmerland, for du og dine kol-
legaer har jo allerede gjort greens fantasti-
ske, så hvorfor ikke fortælle omverdenen om 
det? Hvis du også synes det er en god ide og 
kan komme igennem med forslaget, vil jeg 
med glæde betale for træet til at bygge en 
ny trappe op til herre teestedet på hul 9 på 
Old Course ☺

PS. Tak til de 102 spillere, som var med til Eva 
Trio / Kop & Kande Cup i juni. Den positive 
tilbagemelding fra jer gør det til ”A Walk in 
the Park” at være sponsor i Himmerland!

Vi ses på green!
Kræmmeren

HIMMERLANDSGADE 33

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

... vi ses!    Eva og Peter
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Mosevej 22, 9600 Aars 
Tlf.: 9865 6111

Vi har tøjet til den
voksne pige

fra:

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

eller Aggersundvej.

www.krukkehuset.dk

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

et glas champagne.
Ring til Inger for aftale
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Kære klubmedlem og læser

Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Undertegnede er i skrivende stund gradvist 
ved at få lidt højere puls på og lidt adrenalin 
skudt rundt i kroppen. Ikke fordi arbejdet i 
morgen mandag igen kalder efter 3 ugers fe-
rie men fordi Team Himmerland går det mest 
spændende efterår i møde i mands minde. 

Årsagen er at begge hold i henholdsvis 3. og 
4. division ligger på 1. pladsen og i weeken-
den den  9.-10. august skal spille de to sidste 
og afgørende kampe for at bibeholde 1. 
pladsen. Vindes de - eller vi blot holder os på 
1. pladsen til søndag eftermiddag - skal beg-
ge hold ud i en play off match den 13. sep-
tember om den endelige oprykningsplads. 
Da det samtidig er en forudsætning for at 4. 
division kan rykke op, at 3 division vinder de-
res kreds, rykker op og dermed laver plads i 3 
division til vort andet hold (man ikke må ha-
ve 2 hold i samme division), er der endnu en 
grund til at min puls er for opadgående. Men 
ovenstående er naturligvis fortid når I læser 
disse linier. Jeg håber derfor inderligt at vi 

alle på en eller an-
den vis er blevet 
bekendt med kredssejren når dette klubblad 
læses igennem. 

Sommeren er ellers brugt på at pudse formen 
ekstra meget af så vi står så super skarpe som 
muligt til de afgørende kampe. Claus Peder-
sen, som står for træningsudvalget, tog 
umiddelbart efter sidste forårskamp initiativ 
til at ændre Teamets træningsaktiviteter så 
de blev skærpet hen over sommeren frem 
mod de afgørende kampe. Stig Schwartz har 
stillet sig ekstra meget til rådighed i perio-
den og der blev arrangeret enkelte fælles-
træninger uden deltagelse af træner blot for 
at mødes og slå bolde eller konkurrerer i ind-
spil, putting m.m. Specielt den aften med 
indspil- og puttekonkurrence var der stor 
deltagelse. 12 mand mødte frem og gav hin-
anden kamp til stregen i diverse konkurren-
cer. Der blev fyret noget ”røg” af på kryds og 
tværs, givet og taget af et godt hjerte så ikke 

Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22
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et øje var tørt. En helt igennem super aktivi-
tet som helt sikkert tåler gentagelse. Nogen 
har jo revanche til gode!!??

På trods af ferieperioden er der i løbet af 
sommeren fortsat blevet spillet Hvid Tee tur-
nering. I en af disse runder blev der sat lidt af 
en banerekord og tilmed af en junior. Vores 
talentfulde spiller Christian Bæch fyrede lige 
en brutto 69 af. Tilmed 
med en dobbelt bogey på 
hul 2. Det er superspil på 
New fra hvid tee. Os på og 
omkring teamet ved godt, 
at vi her har at gøre med 
en særdeles talentfuld 
spiller, som tilmed træner 
hårdt og seriøst med gol-
fen. Hans fremgang kan 
simpelthen ikke holdes til-
bage. Så en runde i 69 er 
blot en naturlig udvikling 
og en konsekvens af mixet 
mellem et påviseligt talent 
for sporten kombineret 
med den vilje der skal til 
for at træne målrettet og 
seriøst (og længe) for hele 
tiden at blive bedre. Så al-
le vi andre teamspillere 
kan lige så godt vænne os 
til, at der nu skal skydes 
runder i 60’erne for bare 
at være konkurrencedyg-
tig. Men tillykke til Chri-
stian med den gode runde 
som jeg er sikker på han 
allerede er ude på jagt ef-
ter at gøre bedre.
 
Husk at man altid kan føl-
ge med i resultater og den 
aktuelle stilling via www.
dgu.org, se under Turne-
ringer, Danmarksturnering 

og henholdsvis 3. division vest kreds 1 og 4. 
division vest kreds 2. Se øverst i tabellen om 
ikke vi fortsat er at finde deroppe.
 
Med håb om sportslig succes til Teamet øn-
skes alle en lang og god efterårssæson inden 
vinteren trænger sig på.

På Teamets vegne
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EFTERÅRSnyhederne
i hus

fra bl.a.:
• Betty Barclay
• Blue Willi’s
• Brax
• C’arla du Nord
• Elinette
• E - Else Thing
• Eva & Claudi
• McVerdi
• Olsen
• RedGreen
• Gerry Weber
• Lodenfrey

HUSK: Vi har lukket hver tirsdag

Østerbrogade 12C . Løgstør
Tlf. 98 67 15 99

Vi glæder os til at vise det hele 
og er altid parat med personlig 

betjening og 100% service

B I T T E  K A I  R A N D
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Junior HjørnetJunior Hjørnet
af juniorleder Karin Havemose

Billedet er måske nok en anelse rystet – men det var deltagerne bestemt ikke... Fra venstre ses 
Michael, Jørgen, Lis, Emil, Keld, Sabina, Simon Peter og Poul

Resultater fra Juniorklubbens forårsafslutning 15. juni:

1. Jørgen og Michael Vestergaard Nielsen 64 points
2. Lis Stabell og Emil Egekvist 59 points
3. Keld og Sabina Maria Boas Thomsen 45 points
4. Simon Peter og Poul Pedersen 32 points
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Hvem styrer din varme
– vi har danmarks præmie
TOSHIBA Super Power var

SJÆLLAND
Korshøj 10, 
3600 Frederikssund
Telefon 47 31 32 21

JYLLAND
Vinkelvej 4, 
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 34 22

31 år
i Danmark

TOSHIBA kvalitets v
– eliten indenfor miljørigtig en

Ring allerede i dag eller kig in
nærmere styringen af din kom

www.gidex.dk

Nu også 

med 8°c funktion til 

sommerhuset
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eregning her til vinter?
re på  
rmepumpen 

TOSHIBA Super Power varmepumpen  
har denne gang alt incl.

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

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

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

Aut. el- & køleservice
Anpartselskab

varmepumper
ergibesparelser

d – og du er allerede et trygt skridt  
mmende varmeregning for i vinter.

73%
SPAR

OP TIL

på varmeregningen
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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Forsikring
Som det sikkert er blevet de fleste bekendt, 
har Nykredit Forsikring og Dansk Golf Union 
indgået en aftale om en kollektiv ansvarsfor-
sikring. Aftalen indebærer, at alle aktive (alt-
så IKKE passive) golfspillere, der er medlem 
af en golfklub tilknyttet DGU, fra og med 1. 
maj har været dækket via deres klubkontin-
gent.

Den kollektive ansvarsforsikring dækker de 
skader, man som golfspiller uforvarende kan 
påføre andre – en vildfaren bold, der ender i 
en bils forrude, et hustag eller rammer en 
spiller andetsteds på banen.

Den kollektive ansvarsforsikring kommer på 
banen, hvis golfspillerens egen ansvarsforsik-
ring ikke dækker, eller hvis den skadevolden-
de golfspiller ikke kan identificeres. 
Skadelidte skal således ikke nødvendigvis 
kunne konfrontere den skadevoldende spil-
ler med skaden. Som eksempel kan husejere 
med tagskader forvoldt af vildfarne golfbol-
de fra banen, nu blot henvende sig til sekre-
tariatet og sandsynliggøre, at der er tale om 
en golfskade. Klubben sørger herefter for at 
anmelde skaden.

Kort sagt…

Kommer en golfspiller til at skade andre per-
soner eller deres ting foretages følgende:

Klubsekretariatet skal anmelde skaden på 
den kollektive ansvarsforsikring.

•  Golfspilleren, der 
har forvoldt ska-
den, skal samtidig 
anmelde skaden på sin private ansvarsfor-
sikring.

Hvis det ikke er muligt at finde frem til, hvem 
der har forvoldt skaden, skal sekretariatet 
blot benytte en anmeldelse for ”Ukendt ska-
devolder”.

De nærmere forsikringsbetingelser kan fin-
des på www.nykredit.dk.

Tak!
I stedet for at bruge sekretariatets spalte-
plads på alle de sædvanlige formaninger 
(Husk nu at booke med medlemsnumre på 
alle spillere!), løftede pegefingre (Respektér 
vore tilmeldingsfrister ved turneringer – også 
hvad angår ikke-spillende ledsagere til spis-
ninger!) og skitsering af retningslinier (Ud-
meldelse af klubbens skal ske skriftligt med 3 
måneders varsel til forfaldsdag!) vil resten af 
mit lille indlæg denne gang være dedikeret 
til de dedikerede!

Vi har i weekenden 2.-3. august lagt bane til 
Royal Tour III for damer og Faxe Kondi Tour 
III for piger, og havde i den forbindelse be-
hov for frivillige hjælpere til scorerapporte-
ring, forecaddie-opgaver og forefaldende 
opgaver – blandt andet fragt af de øvrige 
hjælpere. Og det er bare gået som smurt! 
Der var ros fra alle kanter både internt og 
eksternt. (Og jeg skal da lige hurtigt indføje, 
at vi får brug for hjælpere igen til oktobers 
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ECCO Tour Kvalifikation – men opslag herom 
følger, når vi nærmer os.)

Så 1000 tak til alle jer, der ikke var blege for 
at melde jer under fanerne, og bruge jeres 
lørdag/søndag på at få arrangementet til at 
køre. Dejligt med opbakning og ægte klu-
bånd!! 

Tak til de formidable forecaddies: Grethe 
Frandsen, Ingrid Madsen, Preben Havemose, 
Dan Nymand, Lilly Busk, Per Jensen, Maibritt 
Larsen, Martin Harrsen, Karin Heilesen, Mag-
ne Lindebjerg, Steen Rabøl, Elsebeth Nielsen, 
Elda Haase, Thorkil Skals, Georg Ravn og 
Hans Baden. Der var ingen kny, selvom tiden 
på vagtplanen kunne skride en smule på 
grund af forsinkelser i spillet.

Tak til de sublime scorerapportører: Gunhild 
Mølgaard, Kirsten Petry, Jørgen A. Nielsen og 
Ninna Jensen. 

Tak til de charmerende chauffører: Erling 
Frandsen, Knud Petry, Bente Duedal Ravn og 
Jens Chr. Haase. 

Tak til Mona Knudsen og Karsten Ginge for 
bistand med scorekortudlevering og tak til 
Jacob Westergaard for scoreindtastning. 

Også i vores faste stab blev der løbet lidt eks-
tra disse dage. Tak til vores punktlige starter 
Poul J. Andersen, der fik sendt pigerne or-
dentligt af sted, og vor allestedsnærværende 
banekontrol og hjælperinstruktør med det 
store overblik, Erik Rynkeby. 

Vi håber, at I også havde et par gode dage, 
med mulighed for at studere god pige-golf 
på nærmeste hold!

HUSEJERE – SE HER!
Kig ind på vores hjemmeside www.golfhuse.dk

 og se de mange gode tilbud vi har ”på lager” lige nu!
F.eks.: Forslag til en ven eller et familiemedlem:

Af specielle tilbud har vi et investeringshus med en fordelagtig fast 
lejeaftale på kr. 50.000,- for perioden fra pinse til efterårsferien

(med 2 uger til ejer selv i perioden!)

Vi har et hus til en fordelagtig pris, hvor der medfølger
et gavekort på kr. 100.000,- til køb af møbler i sælgers forretning.

Endelig har vi et hus, der selv om det har en god beliggenhed
kan købes for lige omkring kr. 800.000,-

”En kærlig hånd” vil hjælpe meget!
INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSE
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Pro News 2008Pro News 2008
af chefpro Robert “Bobby” Kristensen

Vores nye trænerelev, Kasper Park Pedersen, 
20 år, får ordet:

Jeg startede som juniorspiller i Hals Golf klub, 
og er ”oplært” hos Howard Barton.

Jeg starter officielt den 1. marts 2009, men 
bruger resten af sæsonen på at blive integre-
ret i klubben.

Jeg er generelt meget sportsinteresseret og 
har spillet badminton siden jeg var 5 år gam-
mel, og har uddannet mig som træner inden-
for faget.

Jeg glæder mig til at blive en del af træner-
teamet i Himmerland, og ser frem til mange 
gode og udfordrende opgaver i fremtiden.

Bobby (til højre, hvis nogen skulle være i 
tvivl…) byder vores nye trænerelev Kasper 
velkommen til Himmerland!

Ny trænerelev
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

11

Vejret var ’strålende’ i ordets mest bogstave-
lige forstand, da begge Himmerland Golf 
Klubs baner lagde græs til Eva Trio / Kop & 
Kande Cup 2008 søndag den 22. juni. Et vel-
besøgt arrangement med morgenbuffet in-
kluderet og et godt grill-tilbud fra Restaurant 
Green efter runden. Klubbens nyligt færdig-
gjorte, lukkede arkade lagde således kva-
dratmetre til ’Kræmmerens’ - Jørgen Højrup 
Jensen fra Kop & Kande i Farsø Rådhuscenter 
- overdådige præmieoverrækkelse.

Resultaterne så således ud:

A-rækken
1. Mikkel Busk Netto 72
2. Christian Balsby Netto 73
3. Christian Bæch Christensen Netto 73
4. Lasse Agerholm Nielsen Netto 73
5. Niels Vester Netto 73
6. Jørgen Holm Netto 74
7. Danny Pedersen Netto 75

B-rækken
1. Søren Christensen 41 points
2. Thyge Samuelsen 39 points
3. Frode Egekvist 36 points
4. Arne Michelsen 36 points
5. Bjarne Lindberg Rasmussen 35 points
6. Karin Heilesen 35 points

C-rækken
1. Grethe Frandsen 37 points
2. Bente Graarup 35 points
3. Torben Pedersen 34 points
4. Bent H. Pedersen 33 points

D-rækken
1. Peter Møller 23 points

Nærmest Pinden
Old 6. Jytte Bengtson   2,51 m
Old 8. Jutta Leth Pedersen 19,40 m
Old 11. Knud Erik Christensen 14,97 m
Old 13. Birgit Mortensen   4,60 m
Old 15. Ingen
Old 17. Ingen

New 2. Lars Høyem   1,95 m
New 7. Lasse A. Nielsen   3,80 m
New 15. Anders Lund   1,62 m
New 17. Ernst Hansen   0,54 m

Længste Drive
Old 4. damer Tove Mortensen
Old 4. herrer Palle Asmussen

New 4. damer Karen Margrethe Nielsen
New 4. herrer Jens Nissum

Kræmmer Cup’en
– vådt men godt!
Eva Trio/Kop & Kande Cup søndag den 22. juni 2008
Turneringsledelse: Alice og Thyge Samuelsen
Turneringshjælpere: Inger Andersen og John U. Petersen
Præmiesponsor: Kop & Kande, Farsø Rådhuscenter
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Bruttovinder
Christian Balsby med brutto 73 skarpt for-
fulgt af Christian Bæch Christensen med 
brutto 75

Vejret var ’strålende’ i ordets mest bogstaveligste forstand, så den flotte, overdækkede ar-
kade lagde kvadratmetre til Kræmmerens overdådige præmieoverrækkelse. De glade og 
dygtige ses her: Birgit Mortensen, Bent Hamann Petersen, Bente Graarup, Søren Christensen, 
Jytte Bengtsson, Bjarne Lindberg Rasmussen, Karin Heilesen, Frode Egekvist, Karen Margre-
the Nielsen, Niels Vester, Torben Pedersen, Arne Michelsen, Mikkel Busk, Ernst Hansen, Danny 
Pedersen, Christian Bæch Christensen, Lars Høyem, Lasse Agerholm Nielsen, Jørgen Holm, 
Knud Erik Christensen, Anders Lund og Thyge Samuelsen. Sidstnævnte varetog desuden – 
godt bistået af Alice Samuelsen, Inger Andersen og John U. Petersen – turneringsledelsen. 
Forrest lykønsker sponsor (til venstre) bruttovinderen Christian Balsby.
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Hornum-sponsorer satte sommeren i gang
Sommerturnering søndag den 6. juli 2008
Turneringsledelse: Karen Thillerup og John Nielsen
Turneringshjælper: Karsten Ginge
Præmiesponsor: Hornum Kro og Min Butik, Hornum

Juli er en måned med mange skønne turne-
ringer i Himmerland Golf Klub. Den første 
afvikledes søndag den 6. juli på Old Course 
med Hornum Kro og Min Butik, Hornum som 
generøse præmiesponsorer. Banen var i su-
per stand og vejret var så absolut også med 
deltagerne

Resultaterne så således ud:

A-rækken
1. John Uhrenholt Petersen 33 points
2. Karsten Ginge 31 points

B-rækken
1. Preben Buus Havemose 37 points
2. Inger Andersen 36 points
3. Henning Elkjær Rasmussen 35 points

C/D-rækken
1. Bente Graarup 40 points
2. Inge Brixen 36 points

Nærmest Pinden
Old 6. Johannes Michelsen   3,60 m
Old 8. Inger Andersen   2,82 m
Old 11. Hanne Dalsgaard   5,41 m
Old 13. Maibritt Larsen 10,68 m
Old 15. Svend Hansen   0,36 m
Old 17. Maibritt Larsen   1,69 m

Præmietagerne ved juli måneds 
første turnering – bagerst fra ven-
stre: Inge Brixen, Hanne Dalsga-
ard, Johannes Michelsen, Svend 
Hansen og Henning Elkjær Ras-
mussen. Forrest fra venstre: Kar-
sten Ginge, Inger Andersen, Bente 
Graarup, Preben Buus Havemose 
og John Uhrenholt Petersen.

HORNUM KRO
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Juniorerne var også på banen
Himmerland Junior Cup torsdag den 10. juli 2008
Turneringsledelse: Karin Havemose
Turneringshjælper: Mikkel Busk
Præmiesponsor: Stig Farholt og Jan Sondrup

Kort efter Sommerturneringen kom junio-
rerne på banen. Det skete i Himmerland Ju-
nior Cup, der spilledes på Old Course torsdag 
den 10. juli. Turneringen fungerede som af-
slutning på klubbens populære juniorgolf-
skole, og som startskud for sommerferien i 
Himmerland. Der var flot tilslutning til turne-
ringen, hvor feltet spændte aldersmæssigt 
fra 10 til 18 og handicapmæssigt fra 4,6 til 
54. Stig Farholt og Jan Sondrup sponsorerede 
såvel præmier som forplejning – der var ’mu-
lepose’ med til turen og samlet spisning i Re-
staurant Green efter runden. Ud over de 
flotte rækkepræmier, som blev uddelt af tur-
neringsleder Karin Havemose og turnerings-
hjælper Mikkel Busk, var der præmier til 
Nærmest Pinden og ’klappepræmier’ til de, 
der ikke fik gjort sig gældende i de andre di-
scipliner. Kort sagt – alle fik en lille ting med 
sig hjem fra dagen, hvor humøret var højt og 
resultaterne flotte:

A-rækken
1. Ea Elisabeth B. Larsen 40 points
2. Mikkel Farholt 37 points

3. Lasse Erik B. Larsen 36 points
4. Kristoffer Platz 35 points
5. Erik Høgh Rasmussen 35 points

B-rækken
1. Nicolaj Splidt Jacobsen 40 points
2. Lasse Nymand Dalgård 36 points
3. Morten K. Damsgaard 35 points
4. Kristian K. Damsgaard 33 points
5. Thomas Chr. Leth 32 points

C-rækken
1. Emil Egekvist 40 points
2. Nicolai Hansen 31 points
3. Nikolaj Holm Drejer 29 points
4. Maria Reenberg Kjær 28 points
5. Michael Vestergaard Nielsen 27 points

Nærmest Pinden
Old 6. Thomas Dileng   9,20 m
Old 8. Mikkel Farholt   3,11 m
Old 11. Ea Elisabeth B. Larsen   8,92 m
Old 13. Kristoffer Platz   2,11 m
Old 15. Lasse Erik B. Larsen   3,44 m
Old 17. Ea Elisabeth B. Larsen   3,82 m

Krudtuglerne stimlede sammen og formåede at holde sig i ro længe nok til at turne-
ringshjælper Mikkel Busk kunne tage det obligatoriske præmiefoto.
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Chivas Golf Open er en årligt tilbagevenden-
de holdturnering i Himmerland Golf & Coun-
try Club stablet på benene i samarbejde med 
Chivas / Pernod Ricard. Da hovedsponsoren 
Chivas som bekendt er et skotsk whiskymær-
ke, stod den selvfølgelig på masser af herlig 
whisky – blandt andet blev en ”Morgen-Chi-
vas” bestående af Chivas og ginger ale serve-
ret ved scorekortudleveringen. Der var dog 
også ren ginger ale til de spillere, der fandt 
det en smule for tidligt på dagen.  Det skot-
ske islæt blev understreget under happy 
hours efter runden, hvor Northern Pipes and 
Drums spillede op. Efter en formidabel to 

retters middag i Re-
staurant Green, 
blev præmierne ud-
delt til de dygtige 
hold, der hentede 
flotte resultater 
hjem fra spillet på 
Old Course tirsdag 
den 15. juli.

Whisky-turnering med piber og trommer
Chivas Golf Open tirsdag den 15. juli 2008
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø
Præmiesponsor: Chivas

Northern Pipes and Drums underholdt under 
happy hours ved Chivas Golf Open i Himmer-
land Golf & Country Club og lod ingen være i 
tvivl om, at temaet denne dag var skotsk.

Turneringsleder Ole Nørgaard (yderst til venstre) fra Chivas/Pernod Ricard og turneringsleder 
Maria Fjelstrup Kallesø (yderst til højre) fra Himmerland Golf Klub lykønskede og præmierede 
de overbevisende vindere ved årets Chivas Golf Open: Tim Hjortebjerg, Vivi Hjortebjerg, Jørn 
Kyhn og Jeanette Kyhn.
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Resultaterne så således ud:

1. Tim Hjortebjerg
 Vivi Hjortebjerg
 Jørn Kyhn
 Jeanette Kyhn 130 points
2. Rene B. Madsen
 John Balle Jensen
 Morten Fender
 Claus Bo Munkedal 117 points

3. Anna-Grete Leth
 Karina Sondrup
 Tina Poulsen
 Gitte Havsager 116 points
4. Leif Bjørn Nielsen
 Annegrete Nielsen
 Walther Højbo
 Judy Højbo 114 points

Nærmest Pinden
Old 8. Georg Ravn 1,47 m
Old 13. Jørn Kyhn 3,40 m

Kaffemaskiner, poser med spændende kaffe, 
grøn te, kopper med logo, kasketter i den 
helt rigtige røde farve, golfbolde og meget 
meget mere. Jo, Merrild forstår at sammen-
sætte et præmiebord, og det nød deltagerne 
ved golfturneringen Kaffe Cup’en fredag 
den 18. juli godt af. Der blev spillet individuel 
stableford på Himmerland Golf Klubs Old 
Course med gunstart og efterfølgende spis-
ning i Restaurant Green, hvor menuen stod 
på en god, saftig hakkebøf med bløde løg og 
sovs og kartofler. Turneringslederne Inger og 
Svend Schrøder dirigerede deltagerne til kaf-
fe-sang og et slag ’head-and-tails’ og fordel-
te med sikre hænder de mange præmier til 
indehaverne af dagens imponerende resulta-
ter. Især vinderne af ’Nærmest Pinden’ viste 
sig meget skarpe.

Resultaterne så således ud:

A-rækken
1. Jan Sondrup Nielsen 39 points
2. Vagner Mortensen 39 points

3. Karsten Ginge 36 points
4. Christopher Hansen 35 points

B-rækken
1. Poul Møller 41 points
2. Bjarne Lindberg Rasmussen 38 points
3. Rene Durafour 38 points
4. Mona Knudsen 36 points

C-rækken
1. Caroline Fredensborg 38 points
2. Benedicte Kruse 38 points
3. Kirsten Hess 38 points
4. Frank William Reves 36 points

D-rækken
1. Preben Skov 38 points
2. Svend Schrøder 38 points
3. Annelise Kristensen 37 points
4. Nicolai Hansen 36 points

Nærmest Pinden
Old 6. Bent Frisk 0,93 m
Old 8. Jan Sondrup Nielsen 5,50 m

…Og så var der kaffe
Kaffe Cup’en fredag den 18. juli 2008
Turneringsledelse: Inger og Svend Schrøder
Præmiesponsor: Merrild
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Old 11. Jan Sondrup Nielsen 0,14 m
Old 13. Kim Jensen 2,18 m
Old 15. Jeppe Nymand Dalgård 0,73 m
Old 17. Beth Wodstrup 1,34 m

Længste Drive
Old 3. damer Birgitte Fredensborg
Old 3. herrer Nikolaj B. Larsen

Bagerst fra venstre ses Christopher Hansen, Svend Schrøder, Bent Frisk, Vagner Mortensen, 
Birgitte Fredensborg, Kim Jensen, Annelise Kristensen, Poul Møller, Nikolaj B. Larsen, Frank 
William Reves, Nicolai hansen, Bjarne Lindbjerg Rasmussen, Kirsten Hess, Jans Sondrup Niel-
sen, Rene Durafour og Preben Skov. Forrest fra venstre ses Caroline Fredensborg, Karsten 
Ginge, Beth Wodstrup, Mona Knudsen, Jeppe Nymand Dalgård og Benedicte Kruse.
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Det er så yndigt at følges ad – og det er uan-
set, og man er på vej op til alteret eller på vej 
til første tee… Det blev bekræftet, da 88 æg-
tepar troppede op til samlet start på Him-
merland Golf Klubs Ægteparturnering 
søndag den 20. juli. Advokatfirmaet Dahl 
stod for præmierne og Palle Hove styrede 
med kyndig hånd slagets gang fra uddeling 
af scorekort til den altid underholdning for-
deling af præmierne i forbindelse med den 
efterfølgende frokost i Restaurant Green. 

Resultaterne så således ud:

A-rækken
1.  Kirsten Hess og Torben Henriksen 36 points
2.  Bodil og Peder Kristensen 36 points
3.  Conni Thiel og

Henning Eigil Sørensen 35 points
4. Lene og Preben Aaen 35 points

B-rækken
1. Annegrete og Leif Bjørn Nielsen 39 points
2  Benedicte Kruse og

Jan Henrik Svendsen 35 points
3. Kirsten Mathiasen og Erik Simonsen 35 points
4.  Marianne Ammentorp og

Bjarne Lindbjerg Rasmussen 34 points

C-rækken
1. Ellen Kjær Jensen og Knud Larsen 37 points
2. Signe Frølich og Bent E. Jensen 35 points
3. Karin og Preben Havemose 34 points
4. Beth og Jens Wodstrup 32 points

Nærmest Pinden
Old 11. Knud Larsen 3,50 m
Old 13. Erik Høllund 1,42 m
Old 15. Bent E. Jensen 5,98 m
Old 17. Nils Frøslev 5,42 m

Det er så yndigt at følges ad...
Ægteparturnering søndag den 20. juli 2008
Turneringsledelse: Palle Hove
Præmiesponsor: Advokatfirmaet Dahl, Aalborg

Præmietagerne ved årets Ægteparturnering i Himmerland. Bagerst fra venstre står Bodil Kristen-
sen, Peder Kristensen, Karin Havemose, Signe Frølich, Kirsten Hess, Bent E. Jensen, Torben Henrik-
sen, Marianne Ammentorp Rasmussen, Jens Wodstrup, Bjarne Lindbjerg Rasmussen, Knud Larsen, 
Erik Simonsen, Conni Thiel Sørensen, Henning Eigil Sørensen, Lene Aaen og Preben Aaen. Forrest 
knælende til ære for fotografen: Preben Buus Havemose, Annegrete Nielsen, Leif Bjørn Nielsen, 
Ellen Kjær Jensen, Benedicte Kruse, Jan Henrik Svendsen, Kirsten Mathiasen og Beth Wodstrup.
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Gunstart kl. 15, dejlig mad, flotte præmier 
og god underholdning – se dét er en rigtig 
sommerdag i Himmerland Golf Klub. Onsdag 
den 23. juli blæste starterne spillet i gang på 
Old Course til Onsdagsgolf – en scramble, 
hvor 4 spillere udgør et hold. Alle slår ud – 
det bedste slag vælges – alle slår videre her-
fra og sådan bliver man ved, til bolden er i 
hul. Denne turneringsform giver mulighed 
for rigtig lave scores og er en god lejlighed til 
at få afprøvet hold-ånden. Efter runden bød 
Restaurant Green på lækker grillet kyllinge-
bryst med nye kartofler og en delikat tomat-
sauce. Turneringslederne Tove og Vagner 
Mortensen uddelte præmierne, der var spon-
sorerede af Himmerland Golf & Country Club 
A/S og blandt andet bestod af gavekort til 
deltagelse i Jazz Golf 16.-17. august, gave-
kort til gourmetmiddag, gavekort til Vel-
væreklinikken samt gavekort til Proshoppen. 
Efter præmieoverrækkelsen indtog webma-
ster Jacob Westergaard, Hotelchef Birgitte 
Kronborg og klubsekretær Maria Fjelstrup 
Kallesø scenen i skikkelse af ”Jacobs Trunter” 
og gav et forrygende musikalsk golf-eventyr 
i to akter. 

Resultaterne så således ud:

1. Christian Bæch Christensen
 Birgit Olesen
 Hanna Frisk
 Ole Carsten Nielsen Netto 58,3687
2. Eva Bæch
 Christopher Hansen
 Ove Spliid
 Susanne Andresen Netto 60,4000
3. Preben Aaen
 Lis Petersen
 Marie Udesen Netto 63,5778
4. Jan Jørgensen
 Jørgen A. Nielsen
 Jytte Elkjær Rasmussen
 Claus Jensen Netto 64,1312

Nærmest Pinden
Old 6. Christian Bæch 2,45 m
Old 8. Steve Hansen 4,39 m
Old 11. Susanne Andresen 3,41 m
Old 13. Svend Erik Boltau 2,40 m
Old 15. Henning Sørensen 2,78 m
Old 17. Poul-Erik Mathiesen 0,98 m

Onsdagsgolf – nu med ’Jacobs Trunter’...
Onsdagsgolf onsdag den 23. juli 2008
Turneringsledelse: Tove og Vagner Mortensen
Præmiesponsor: Himmerland Golf & Country Club A/S

Solbeskinnede vindere ved sommerens 
Onsdagsgolf 23. juli. På bagerste række 
ses fra venstre: Christopher Hansen, 
Steve Hansen, Svend Erik Boltau, Ove 
Spliid, Jørgen A. Nielsen, Ole Carsten 
Nielsen, Henning Sørensen, Ole Carsten 
Nielsen, Christian Bæch og Jan Jørgen-
sen. Mellemste række fra venstre: Birgit 
Olesen, Marie Udesen, Preben Aaen, 
Poul-Erik Mathiesen og Eva Bæch. For-
rest fra venstre: Lis Petersen, Hanna 
Frisk, Jytte Elkjær og Susanne Andresen.
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Det kunne næsten ikke være mere sommer 
da Himmerland Golf Klubs Old Course lagde 
græs til årets Carlsberg Am/Am – en turne-
ring, hvor 4 spillere udgør et hold, og de 3 
bedste scores på hvert hul tæller til holdets 
score. Der var gunstart kl. 9. Sponsor – Carls-
berg – deltog selv med et hold, men holdt sig 
naturligvis behørigt ude af præmierækken. 
Der skulle nu også flotte resultater til at gøre 
sig gældende, kunne turneringslederne Mo-
na og Erik Rynkeby Knudsen konstatere – ik-
ke mindst i de supplerende konkurrencer om 
Nærmest Pinden på 6. og 17. Hanne Dalsga-
ard fik præmie for at lægge sin bold bare 
1,53 m fra hullet på 17. Judy Højbo ville imid-
lertid ikke nøjes med dette! Hun sendte bol-
den i hul i første slag, og sikrede sig dermed 
ikke bare dagens præmie, men også en Eva 
Solo grill med tilbehør sat på højkant af Kop 
& Kande i Farsø til den spiller, der først præ-

sterede en hole in one i en klubarrangeret 
turnering. Grillen har været på højkant me-
get længe, men nu kan Judy og familien ny-
de godt af denne i sensommeren.

Resultaterne så således ud:

1. Sven Cramer
 Peter Harrsen
 Tom Hansen
 Claus Pedersen 126 points
2. Hanne Møller
 Poul Møller
 Inger Boye
 Kjeld Boye 119 points
3. Birthe Husbond
 Jørn Sørensen
 Mona Knudsen
 Jørgen Kristensen 118 points

Nærmest Pinden
Old 6. Judy Højbo HOLE IN ONE!
Old 17. Hanne Dalsgaard 1,53 m

Carlsberg Am/Am – teamwork i 27 grader
Carlsberg Am/Am søndag den 27. juli 2008
Turneringsledelse: Mona og Erik Rynkeby Knudsen
Præmiesponsor: Carlsberg

Solen skinnede fra en skyfri himmel på præ-
mietagerne ved Carlsberg Am/Am. Bagerst 
fra venstre ses Sven Cramer, Tom Hansen, 
Claus Pedersen og Peter Harrsen. I midter-
rækken står fra venstre Hanne Dalsgaard, 
Poul Møller, Jørgen Kristensen og Jørn Søren-
sen. Forrest fra venstre Hanne Møller, Judy 
Højbo – med hole in one-certifikat – Birthe 
Husbond, Mona Knudsen, Inger Boye og 
Kjeld Boye.
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Sparekassen Farsø diskede op med flotte 
præmier onsdag den 30. juli, da Himmerland 
Golf Klub indbød til Sparekassen Farsø Cup. 
Begge baner var i brug. De ”skrappe” – A-
række spillerne – dystede på slagspil på New 
Course, B-rækken slog også deres folder på 
New, men benyttede spilleformen stableford 
og C-rækken kunne nyde Old Course – ligele-
des i en individuel stableford. Der blev indta-
get rigelige mængder af væske undervejs, så 
der var heldigvis ingen hedeslag at føre på 
scorekortene. Bente Duedal og Georg Ravn 
holdt som turneringsledere styr på løjerne 
under præmieoverrækkelsen og resultaterne 
så således ud:

A-rækken
1. Christian Bæch Christensen Netto 69
2. Preben Aaen Netto 72
3. Lars Lykkegaard Jensen Netto 73

B-rækken
1. Morten Thøger Michelsen 39 points
2. Bente Duedal Ravn 36 points
3. Walther Højbo 36 points

C-rækken
1. Poul Rask Hansen 40 points
2. Inge Brixen 40 points
3. Karin Havemose 35 points

Nærmest Pinden
Old 6.  INGEN – gik som klappepræmie

til Kirsten Andersen
Old 13. Martin Harrsen 3,34 m
Old 17.  INGEN – gik som klappepræmie

til Annette Kryger Pedersen

New 2. Torben Henriksen 2,07 m
New 7. Mikkel Busk 2,89 m
New 17. Erik Rynkeby 2,50 m

Sparekassen Farsø diskede op…
Sparekassen Farsø Cup onsdag den 30. juli 2008
Turneringsledelse: Bente Duedal og Georg Ravn
Præmiesponsor: Sparekassen Farsø

Præmietagerne ved Sparekassen Farsø Cup 
31. juli: Inge Brixen, Christian Bæch Christen-
sen, Walther Højbo, Bente Duedal Ravn, Pre-
ben Aaen, Karin Havemose, Mikkel Busk, 
Martin Harrsen, Erik Rynkeby, Poul Rask Han-
sen og Lars Lykkegaard Jensen.
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TirsdagspigerneTirsdagspigerne
af Bente Graarup

33 golfglade piger slog et slag for kampen 
mod brystkræft den 10. juni på Old Course.

Resultatet her i klubben blev: 15.030,00 kr., 
som går til forskning, oplysning og rådgiv-
ning indenfor brystkræft.

TAK for den store opbakning fra klubbens 
medlemmer, gæster og sponsorer. Deltager-
ne i Pink Cup blev forkælet med flotte gaver, 
og Eurocard gav alle deltagere en golf cap. 
De flotte præmier var sponsoreret af: Golfi-
no, Rosendahl, Pink Ribbon Golf, Marabou, 
Kenzo, Issey Miyake, Thierry Mugler og Bo-
dum. Mæglervirksomheden Willis sørgede 
for hole-in-one kontanter, desværre fik vi in-
gen af dem denne dag.

Trods storm, byger 
og køligt vejr hav-
de vi en rigtig dej-
lig dag, hvor alle 
gjorde deres til, at 
vi fik samlet det 
flotte beløb ind til 
det gode formål – 
endnu en gang 
TAK for det!

Landsfinalen spilles 
den 26. september 
i Vejle Golf Klub. 
Her vil Pink Cups 
ambassadører, de 
professionelle golf-

spillere Amanda Moltke-Leth og Karen Mar-
grethe Juul deltage og spille et par huller 
med hvert hold. Det er de 20 klubber, som 
har samlet flest penge ind totalt set, og her-
efter de 20 klubber, som har samlet flest pen-
ge ind pr. Pink Cup deltager, som kommer i 
finalen. Vi venter spændt på besked i august, 
om vi har kvalificeret os.

Vinderne blev:
A-rækken
1. Merete Have 35 points
2. Bente Duedal Ravn 35 points
3. Bodil Degn 34 points

B-rækken
1. Bente Graarup 40 points
2. Lilly Busk 39 points
3. Ingrid Madsen 35 points

Tirsdagspigerne slog et slag for livetTirsdagspigerne slog et slag for livet
i Pink Cupi Pink Cup

Fakta om
Pink Cup:
Mere end 5000 deltagere fra 112 forskelli-
ge klubber er med i Pink Cup turneringen 
2008.

Pink Cup har på de 5 år, turneringen har 
eksisteret, indbragt mere end 6,2 mio. kr., 
og ca. 20.000 deltagere har slået et slag for 
kampen mod brystkræft.
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NYHEDSBLAD FOR TIRSDAGSHERRENE           NR. 1- 2008 
Hermed et forsøg på at lave en lille ny-
skabelse i form af et lille nyhedsblad for 
den eksklusive klub ”TIRSDAGSHER-
NE”. Vi er efterhånden blevet 43 med-
lemmer, som er meget aktive. Der del-
tager i gennemsnit omkring 30 i tirs-
dagsmatcherne. Og hvis jeg har hørt rig-
tigt i min øresnegl, så er medlem nr. 44 
netop blevet optaget i klubben. 
Dette var indledningen til TIRSDAGS-
JOURNALEN. Den direkte årsag til 
ideen til et lille blad er programmet for 
TIRSDAGSHERRERNEs årlige ud-
flugt, som mange jo ser frem til. Udflug-
ten finder sted onsdag den 6. august. 
Målet for udflugten er Mariagerfjord 
Golfklubs nye og spændende bane ved 
Hadsund. Se det udførlige program på 
næste side. Tilmelding til udflugten fo-
regår ved at skrive sig på listen i 
”MAPPEN”. 
Nu kan man jo ikke fylde et helt blad 
med et udflugtsprogram. Der må mere 
til …. og det 
Kan jo passende være et lille referat af 
den årlige match mod ”Lystne Mænd” 
fra Jammerbugten Golfklub, Fjerritslev. 
Denne kammeratlige dyst blev spillet 
første gang i Fjerritslev i 1993. Onsdag 
den 18. juni var altså 16. gang, der blev 
kæmpet om pokalen.  Tirsdagsherrerne 
har mig bekendt aldrig måttet afgive 
pokalen på hjemmebane – og jeg vil ik-
ke tøve med at afsløre, at det kom vi 
heller ikke til denne gang. Så vi må bede 
Leo Clemmensen om for 10. eller 11.  

gang at gravere HIMMERLAND på po-
kalen. Tidspunktet for matchen er ryk-
ket lidt frem på sommeren, men de gule 
ærter med passende tilbehør er der ikke 
lavet om på, og denne gang er der stor 
ros til køkkenet for de bedste ”ærter” vi 
har fået meget længe. 
Resultatet blev i øvrigt, at de 10 spil-
lerne fra LYSTNE MÆND tilsam-
men scorede 277 point. TIRS-
DAGSHERRERNE scorede 301 po-
int – alt i alt en komfortabel sejr. 
LIDT MIDTVEJS STATUS. 
Vi har nu spillet godt halvdelen af 
sæsonens tællende runder (10 ud af 
18). På side 3 findes en oversigt for 
noterede 3/4/5-point-scores. Nogle 
medlemmer ringer disse ind. Dette er 
en stor hjælp, så det må alle gerne 
gøre efter ferien. Side 4 er en opgø-
relse af optjente månedspoint april – 
juni. En 1. plads giver 12 point. 2. 
pladsen giver 10, 3. pl. giver 9..osv. 
Deltagelse giver 1 point. 
Husk at der er ”ekstramatcher” tirs-
dagene 8., 15. og 22. juli. Den 29. juli 
går det løs igen med matchen mod 
PIGERNE. 
Bestyrelsen ønsker alle en god som-
merferie. 
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 UDFLUGT TIL  

MARIAGERFJORD GOLFKLUB 

ONSDAG DEN 6. AUGUST 2008. 

Program:

07:30 Busafgang Gatten (Mødetid senest 07:15). 
07:45 Busafgang Aars Rutebilstation. 
08:45 Morgenkaffe, betaling og scorekortudlevering. 
10:00 1. start. 
Ca. 15:45 Frokostbuffet og præmieoverrækkelse. 
Ca. 17:15 Busafgang Mariagerfjord Golfklub. 
Forventet hjemkomst henholdsvis Aars og Gatten ca. 18:15 og 18:30. 

Pris: 250 kr. inkl. greenfee, frokost og bustransport. 

SPONSOR: SUN-AIR OF SCANDINAVIA. 

På fornøjeligt gensyn  
Bestyrelsen. 

                  TILMELDING PÅ LISTEN I ”MAPPEN”  
                  SENEST TIRSDAG DEN 29. JULI. 
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TIRSDAGSHERRERNE 2008 
Noterede 3-pointscores for april – maj og juni 

Håber det passer med jeres noteringer, hvis I har sådanne. 
Det vil lette mit arbejde, hvis I ringer jeres 3/4/5-pointscores ind.

Medl
nr 

Fornavn Efternavn 
R
æ
k.

3P1 3P2 3P3 3P4 3P5 3P6 3P7 3P8 3P9 3P10 SUM 
3/4/5 
Point 

10 Bak Kresten B 0
22 Erik Rynkeby A 1 1 2 4 1 4 5 5 3 5 31
32 Hans Jacob Bæch A 3 5 8
62 Dan Leo Nymand B 1 1
93 Niels Rask Hansen B 2 4 2 1 4 13
95 Johannes Michelsen A 0 5 2 5 2 6 3 3 5 31
98 Jens Chr Præsius A 0 1 6 3 3 4 2 6 25

129 Peter Dahl B 5 5 3 6 2 21
132 Kaj Werner B 0 3 1 4 6 4 3 3 1 3 28
155 Laurits Frandsen A 4 2 4 4 4 3 4 5 3 33
202 Bent H Pedersen B 1 3 2 2 3 1 4 7 23
221 Lars Kynde B 0 2 5 7 4 18
237 Ib Nielsen B 4 2 2 3 5 4 3 1 2 26
274 Hans Degn A 2 4 5 3 5 5 4 2 30
314 Hans Henrik Schaltz A 3 2 4 1 3 13
364 Jens Wodstrup A 1 2 3 2 3 6 3 4 24
377 Hardy Mortensen B 0
424 Erhard Kristensen B 2 2 4
433 Ernst Hansen A 4 5 8 6 6 5 0 34
454 Knud Erik Christensen B 1 1 1 3 5 6 3 1 5 26
461 Per Jensen A 3 2 1 4 5 6 2 2 3 2 30
471 Erling Frandsen B 1 2 2 5 5 6 4 5 30
509 Jens Haase A 4 4 2 4 14
515 Simon Michelsen A 4 2 3 3 4 6 6 1 5 34
531 Frode Egekvist A 2 4 5 6 3 7 6 1 1 35
543 Jørgen A Nielsen B 5 4 5 7 4 3 1 29
553 Steen Rabøl A 3 1 3 7
560 Henning Elk-

jær 
Rasmussen B 4 5 5 1 4 2 3 2 26

614 Preben Aaen A 3 3 3 3 5 5 5 4 4 2 37
626 Kurt E Nielsen B 3 7 2 4 2 1 4 23
650 Poul Andersen B 4 2 1 5 2 2 6 5 27
660 Jesper Lange A 2 1 6 2 4 5 5 5 30
719 Søren Have A 5 2 3 3 6 4 5 3 4 35
723 John Nielsen B 2 1 3 1 4 3 6 20
733 John Andersen A 4 6 3 7 7 2 5 2 7 43
760 Thyge (Sam) Samuelsen B 0 0 5 3 5 6 2 1 8 30
770 Vagn L Kristensen A 3 9 4 3 4 3 4 30
781 Georg Ravn A 4 2 7 13
828 Egon Bekker B 1 5 2 0 2 3 13
840 Ove Spliid B 5 1 5 1 2 7 6 5 32
853 Leo B Clemmensen B 1 2 2 4 3 4 0 2 18
926 Jørgen Brunsborg B 3 7 6 0 4 3 2 3 28
1210 Hans Ole Lørup B 0 0 3 3
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OPTJENTE MÅNEDSPOINT I TIRSDAGSHERRERNE 2008 
APRIL, MAJ & JUNI 

Medlnr Fornavn Efternavn Gr HCP APR MAJ JUN AUG SEP I ALT

614 Preben Aaen a  7,2 31 20 14 0 0 65
733 John Andersen a 11,2 17 20 21 0 0 58
433 Ernst Hansen a  9,4 11 28 18 0 0 57
719 Søren Have a 11,3 16 20 16 0 0 52
461 Per Jensen a  8,3 28 20 3 0 0 51
515 Simon Michelsen a  8,4 25 2 24 0 0 51
274 Hans Degn a 10,0 19 9 21 0 0 49

22 Erik Rynkeby a 11,1 25 5 19 0 0 49
660 Jesper Lange a  7,2 22 12 13 0 0 47

98 Jens Chr Præsius a 13,8 20 14 0 0 0 34
95 Johannes Michelsen a 16,0 18 5 7 0 0 30

770 Vagn L Kristensen a 15,0 1 12 14 0 0 27
155 Laurits Frandsen a 12,9 8 4 13 0 0 25
364 Jens Wodstrup a 14,8 4 6 8 0 0 18
781 Georg Ravn a 16,3 5 11 0 0 0 16

32 Hans Jacob Bæch a 13,9 0 13 0 0 0 13
553 Steen Rabøl a 11,8 10 1 0 0 0 11
509 Jens Haase a 15,3 2 7 0 0 0 9
314 Hans Henrik Schaltz a 15,7 0 2 5 0 0 7
471 Erling Frandsen b 22,0 23 25 24 0 0 72
531 Frode Egekvist b 16,7 40 7 14 0 0 61
543 Jørgen A Nielsen b 17,3 18 33 8 0 0 59
132 Kaj Werner b 21,6 8 27 15 0 0 50
760 Thyge (Sam) Samuelsen b 19,7 16 14 18 0 0 48
237 Ib Nielsen b 19,1 24 15 7 0 0 46
202 Bent H Pedersen b 27,7 7 10 27 0 0 44
840 Ove Spliid b 34,8 15 13 14 0 0 42
454 Knud Erik Christensen b 24,0 9 18 12 0 0 39
926 Jørgen Brunsborg b 17,9 24 12 1 0 0 37
560 Henning Elkjær Rasmussen b 20,0 20 8 6 0 0 34
626 Kurt E Nielsen b 26,7 26 2 5 0 0 33
853 Leo B Clemmensen b 25,1 6 5 17 0 0 28

93 Niels Rask Hansen b 34,6 1 1 24 0 0 26
129 Peter Dahl b 21,8 11 11 2 0 0 24
650 Poul Andersen b 25,8 10 11 1 0 0 22
828 Egon Bekker b 26,2 12 2 7 0 0 21
221 Lars Kynde b 25,7 8 0 11 0 0 19
424 Erhard Kristensen b 18,4 17 0 0 0 0 17
723 John Nielsen b 19,6 4 1 8 0 0 13

1210 Hans Ole Lørup b 23,3 1 2 0 0 0 3
62 Dan Leo Nymand b 27,5 1 0 0 0 0 1

377 Hardy Mortensen b 24,0 0 0 0 0 0 0
10 Bak Kresten b 37,0 0 0 0 0 0 0
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SøndagsklubbenSøndagsklubben
af Karin Heilesen

Så kan vintergolferne godt begynde at glæ-
de sig! Søndagsgolf starter op

SØNDAG DEN 2. NOVEMBER

Se nærmere spilleplan og turneringsbetin-
gelser på Søndagsklubbens del af hjemmesi-

den www.himmerlandgolf.dk ➞ Himmerland 
Golf Klub ➞ Ugeklubber

Vel mødt til vintergolf i Himmerland!

Løgstør Bogtryk & Offset Aps
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 10 72
Fax 98 67 39 27
boge@lbo-tryk.dk

Vesthimmerlands Folkeblad A/S
Blekingevej 13 · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 37 11
Fax 98 67 24 59
vf@aviser.dk
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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, 11 og 12  Kr. 1.545.000,-

Nyopførte luksushuse med helårsstatus, men uden  

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

Bestil et prøveophold i et fuldt monteret hus og spil en  

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

KØB NU - OG BO GRATIS HELE 2008

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk
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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
Plan hems: 33 m2
Boligareal: 103 m2
Grundareal: 312 m2

SOLGT

99

SOLGT



54

Skulle du have fortrudt den pakke du har valgt, skal du forholde dig således for at ændre 
den:

Send en mail til hgcc@himmerlandgolf.dk med følgende oplysninger:
- Hus nr.
- Navn
- Nuværende pakke
- Ønskede pakke
- Installations nr. (4002243)

Opgradering af pakke er gratis, men nedgradering koster 295,-

Vedrørende nyt
You See / TDC Kabel TV

Kære HusejerKære Husejer
af booking- og receptionschef Vibeke Hjort Knudsen

✔ 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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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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Med 1 up efter det 25. slag er overskriften 
sand, og slangen har bevaret håneretten helt 
til det næste slag – og måske endnu længere. 
Brug den gule trøje og cap’en resten af sæso-
nen for at understrege værdigheden.

Vi måtte konstatere at det ikke udelukkende 
var varm luft klyngerne sendte op denne årle 
morgen på 18. fairway. Slangernes nedgø-
rende fakkeltog til Klyngeområdet aftenen 
før havde uheldigvis givet klyngerne så me-
gen kampiver at de fik sågar en komfortabel 
sejr. Jeg har hørt at Klyngerne har sendt store 
gaver til både Golfvænget og Golfparken, 
(uden dem var det givet ikke gået som det 
gik!). Endnu en gang tillykke til Klyngerne 
med påhæng. Nyd sejren i det 25. slag, det 
varer helt sikkert længe inden I oplever det 
igen.

Det 25. slag vil gå over i historien, som det 
slag der samlede den største tilslutning no-
gensinde og aftenen i Arkaden blev festlig, 
trods sygdoms-begrundet afbud fra Bobby, 
Howard og Rolner. Jacobs Trunter var simpelt 
hen et scoop og de 3 Tenorer fik stående ap-
plaus. Der var ikke et øje tørt efter afsyng-
ningen af ”Tak for Gode som for Onde År”. I 
henseende til social events og originalitet i 
underholdningsbidrag, må slangen siges at 
være mindst 10 up.

Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af eks-Slangekaptajn Bent Østergaard Kristensen

Slangen bedst gennem 25 år, trodsSlangen bedst gennem 25 år, trods
nederlag i årets slag om Himmerlandnederlag i årets slag om Himmerland
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For de 2 kaptajner blev den store tilslutning 
en lidt uventet, men glædelig afslutning på 6 
års konstruktivt samarbejde, som kun lykke-
des takket være de mange myreflittige og 
konstruktive hjælpere gennem årene. Ny 
kaptajn for Slangen bliver Niels Helmer Pe-
dersen og for Klyngen Michael Kjær. De 2 
nye kaptajner vil blive nærmere præsenteret 
i næste nummer af bladet.

Kære Slanger, tak for solid og solidarisk op-
bakning gennem de 6 år og tak for jeres spil-
lerindsats. Det blev til 3 sejre og 3 nederlag, 
og det er vel i grunden ikke så galt. Vi ønsker 
held og lykke for de nye kaptajner, som til 
enhver tid vil sikre, at det bedste hold vin-
der.

Eks-Slangekaptajn
Bent Østergaard
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New Course:
1. Hul – Korteste Drive Damer:
Michaela Uldall 35 m fra rød tee
1. Hul – Korteste Drive Herrer:
Carsten Brandt 40 m fra gul tee

4. Hul – Længste Drive Damer:
Maiken Kortegaard 155 m til green
4. Hul – Længste Drive Herrer:
Morten Østergaard 160 m til green

6. Hul - Nærmest Pinden:
Børge Graae Jørgensen 1,69 m
8. Hul - Nærmest Pinden:
Knud Larsen 6,96 m
11. Hul - Nærmest Pinden:
Conny Stokbæk 4,37 m
13. Hul - Nærmest Pinden:
Vibeke Haglund 2,38 m
15. Hul - Nærmest Pinden:
Walther Højbo 0,36 m
17. Hul - Nærmest Pinden:
Jonathan Andreasen 2,60 m

Old Course:
1. Hul – Korteste Drive Damer: Emma Willen-
drup 1,5 m fra rød tee skråt til højre
1. Hul – Korteste Drive Herrer: Jeppe Graarup 
1,5 m fra gul tee skråt til venstre

4. Hul – Længste Drive Damer:
Mie Hedegaard
4. Hul – Længste Drive Herrer:
Chistian Thinggaard 287 m

2. Hul - Nærmest Pinden:
Peter Frederiksen 0,80 m
7. Hul - Nærmest Pinden:
Heidi Guldbæk 0,62 m
15. Hul - Nærmest Pinden:
Christian Vinther 0,77 m
17. Hul - Nærmest Pinden:
Michaela Uldall 1,00 m

Bedste ægtepar
Slangen:  Louise og Jesper Månsson – 44 + 35 

= 79 points
Klyngen:  Annegrete og Leif Bjørn Nielsen – 

34 + 39 = 73 points

Bette Course:
D-rækken
1. Vibeke Duedahl Fahnøe 66 points
2. David Sylvester 57 points
3. René Duedahl Fahnøe 51 points
4. Mette Hedegaard 44 points

Top 5 øvrige rækker:
Junior A (HCP +2,0 – 16,6)
1. Sofia Uldall Charmati 36 points
2. Jesper Lund 35 points
3. Ea Elisabeth B. Larsen 30 points
4. Nora Uldall Charmati 27 points
5. Thomas Frederiksen 24 points

Junior B (HCP 16,7 – 54)
1. Sebastian Damm Thoning 42 points
2. Martin Frederiksen 38 points
3. Mikkel Farholt 37 points
4. Kristian K. Damsgaard 34 points
5. Alexander Wyn Wodstrup 33 points

Slaget om HimmerlandSlaget om Himmerland
af turneringsleder Palle Hove og klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Resultater
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Senior A (HCP +2,0 – 16,6)
1. Arne Petersen 42 points
2. Leif Bjørn Nielsen 39 points
3. Christian Vinther 37 points
4. Torben Bech 37 points
5. Hans Jacob Bæch 37 points

Senior B (HCP 16,7 – 22,1)
1. Steen Torben Jensen 37 points
2. Walther Højbo 37 points
3. Inger Schrøder 36 points
4. Kirsten Hess 36 points
5. Jette Hinkbøl 35 points

Senior C (HCP 22,2 – 54)
1. Louise Månsson 44 points
2. Michael Loria Kjær 40 points
3. Tove Mortensen 38 points
4. Grethe Jørgensen 38 points
5. Suzette Hansen 37 points

Gennemsnitlige resultater:
A Klynge  31,091 points (t.o.m. 25 points)
A Slange  30,717 points (t.o.m. 23 points)

B Klynge 29,786 points (t.o.m. 25 points)
B Slange 27,844 points (t.o.m. 25 points)

C Klynge 31,419 points (t.o.m. 25 points)
C Slange 31,609 points (t.o.m. 23 points)

Samlet resultat:
Klyngen 30,7653
Slangen 30,0566

Klyngen blev således vinder af JubilæumsSla-
get den 12. juli 2008.

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

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


