
Læs også...
Vi byder velkommen til ny dag-
lig leder i Bowlingcentret. Læs 
side 4.

Spændende efterårsaktiviteter 
for store og små – se side 16.

Super præstation af junior-
teamspiller. Læs Teamchefens 
indlæg fra side 24.

En rent slag! Slangen løb med 
sejren. Læs vinderkaptajnens 
indlæg fra side 50.

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 4 • August 2009

Vi havde fantastisk flot tilslutning til sommerens turneringer. Her ses et lille udsnit, nemlig de 
dygtige fra årets Himmerland Junior Cup (læs mere i Resultatbørsen på side 34), men vi er langt 
fra færdige med arrangementerne i år. Har I for eksempel husket at få meldt jer til HIMMER-
LAND OPEN FOR HOLD?? Der er stadig et par pladser – læs mere på side 7.
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Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen
Formand og ansvarshavende redaktør:
Preben Aaen
98 62 28 04 / paars@ofi r.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tryk:
Grafi sk Hus Løgstør A/S

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste klubblad, 
som udkommer medio november, er fredag den 
30. 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
Restauranterne ................................. 96 49 61 14
Starters House ................................... 96 49 61 08
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FREDAG DEN 21. AUGUST Ålestangerne
TORSDAG DEN 27. AUGUST Himmerland Open for Hold – 1. runde
FREDAG DEN 28. AUGUST Himmerland Open for Hold – 2. runde
LØRDAG DEN 29. AUGUST Klubmesterskaberne – 1. runde
SØNDAG DEN 30. AUGUST Klubmesterskaberne – 2. runde
SØNDAG DEN 30. AUGUST Kaninklubbens sæsonafslutning
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER  Back Up Cup – invitationsturnering for klubbens 

frivillige
MANDAG DEN 12. OKTOBER Efterårsgolf
ONSDAG DEN 14. OKTOBER Oktoberfest med Towli’ Golf
FREDAG DEN 16. OKTOBER Bobbys Efterårs Pro/Am
FREDAG DEN 23. OKTOBER Backtee Race to Himmerland
LØRDAG DEN 24. OKTOBER Backtee Race to Himmerland
SØNDAG DEN 25. OKTOBER Backtee Race to Himmerland
SØNDAG DEN 1. NOVEMBER Kop & Kande Closed Season
SØNDAG DEN 15. NOVEMBER Novemberturnering
SØNDAG DEN 13. DECEMBER Lucia Golf

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

KlubkalenderenKlubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

Jørgen G. Nielsen
Svenstrupvej 9
Telf. 98 66 33 71
Fax 98 66 32 22
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I forbindelse med at JYSK Uddannelsescenter 
har flyttet deres aktiviteter fra Strandby til 
Himmerland, er der sket lidt ændringer i for-
hold til den daglige drift af Bowlingcentret.

Vi har den store fornøjelse at byde Finn Veg-
gerby velkommen som ny daglig leder af 
Bowlingcentret, som sammen med hans ko-
ne Tina vil sørge for at forkæle alle gæster i 
tiden fremover.

Finn kommer jo 
med en stor erfa-
ring fra tiden i 
Strandby, hvor 
han har været 
med helt fra den spæde start da JYSK starte-
de deres uddannelsesforløb, og i kraft af den 
erfaring og ekspertise, er det vores samlede 
målsætning at optimere aktiviteterne i Bow-
lingcentret, så alle forhåbentlig får glæde af 
den øgede aktivitet der givetvis vil komme.

Der vil i den næste periode, hvor kursusforlø-
bene starter for JYSK’s elevhold, ske en del 
tilpasninger i Bowlingcentret, og hvor målet 
er at optimere de aktiviteter, der i forvejen 
er, ligesom håbet er, at det vil være muligt at 
tilføre nye og attraktive aktiviteter i takt 
med den udvikling, der er nødvendig.

Bowlingcentret vil stadig være en del af det 
samlede aktiv i Himmerland, og med Finn 
Veggerby ved roret er vi overbeviste om, at 
alle, der gæster bowlingcentret, får en god 
oplevelse. Det er samtidig værd at bemærke, 
at Finn er ekspert i at afholde firmafester, 
privatfester, temafester blandt meget andet 
– så tøv ikke med at bestille jeres næste ar-
rangement i Bowlingcentret.

Jeg håber alle vil tage godt imod den udvik-
ling der er sat i gang i centret – og ikke 
mindst tage godt imod Tina og Finn.

Finn Veggerby og Tina Poulsen forkæler 
fremover gæsterne i Bowlingcentret. Her har 
de dog – sammen med datteren Astrid – for-
mået at stå stille et øjeblik til ære for foto-
grafen.

Fra BowlingcenteretFra Bowlingcenteret
af direktør Claus Birk Larsen
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Kom i Garant
og bliv inspireret.

Forny dit inventar
med fl otte holdbare møbler
fra Haslev Møbelsnedkeri AS
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Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af Claus Birk Larsen

Vi skriver august måned, og de fleste er ved 
at have overstået den vanlige ferietid i Him-
merland, som har budt på en dejlig optimi-
stisk stemning blandt de besøgende.

Det er som om, at krisen er lagt på hylden for 
en tid, og der har været et udpræget behov 
for at komme væk fra den til tider negative 
effekt den har givet – komme til Himmerland 
og nyde samværet med dem man nu ønsker 
at hygge sig med – og jeg fornemmer da og-
så en summen af glæde og positivitet rundt i 
området.

Det er jo næsten omsonst – igen – at frem-
hæve vores fantastiske greenkeeper og det 
arbejde han og hans stab udfører på banean-
læggene. Den udvikling der har været de sid-
ste par år er outstanding – og der vil de 
kommende år blive fokuseret endnu mere – 
og målsætningen for den videre udvikling er, 
at vi gennem de næste 3-5 år vil arbejde in-
tenst på kvaliteten så vi gerne skulle ende ud 
med en bane der har Europa Tour standard-
niveau – dette bliver dog i første omgang 
New Course der får denne fokus rettet på sig.

Og udvikling er nøgleordet den kommende 
tid, hvor også Old Course – og ikke mindst 
Bette Course med tilhørende træningsområ-
der – vil gennemgå en forbedring, så spille-
glæden bliver helt i top, uanset på hvilket 
niveau man er på som golfspiller.

Som mange sikkert har bemærket, er vi ved 
at lægge an til at JYSK Uddannelsescenter 

kommer til Him-
merland, hvor der 
i de kommende år skal afvikles kurser fordelt 
hen over vintersæsonen.

Vi er selvfølgelig meget glade over dette til-
tag – og for jer som daglige brugere af Him-
merland, skal man ikke være nervøse for, om 
vi nu tilsidesætter golfens interesser for at 
satse på kurser i stedet.

Vi har bevidst - i samarbejde med JYSK - lagt 
kurserne i den periode, hvor der ikke er fo-
kus på golf, og hvor vi har kapacitet på hotel-
let – og det skulle gerne være medvirkende 
til, at Himmerland som helhed oplever et 
løft, og der vil være aktivitet i området året 
rundt – ikke mindst i bowlingcentret, som vil 
være omdrejningspunktet for aktiviteterne.

Jeg ønsker alle en fortsat god sensommer og 
ser frem til at gå et efterår i møde, som vil 
komme til at byde på mange spændende op-
gaver – ikke mindst vores finalerunde i Back-
tee Race to Himmerland, som afvikles i uge 
43, og selvfølgelig vores afslutnings Pro/Am.

Det er mit håb at se så mange som muligt i 
forbindelse med Backtee Race to Himmer-
land, så vi kan få skabt en helt fantastisk at-
mosfære og stemning for de mange 
topspillere der vil gæste os i denne uge.

Ellers ønsker jeg alle god læselyst med bla-
det.

Sommeren 2009 
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Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af chefgreenkeeper Johnny Kristensen

Intet nyt er godt nyt…..

Men der er alligevel sket lidt, selvom  der har 
været plads til lidt ferie i staben, velfortjent. 
Siden sidste klubblad er det begrænset, hvad 
der er sket af nye tiltag - I skal jo også have lov 
til at nyde vores skønne baner, uden at der 
sker ændringer hele tiden.. :-)

Men det er en stakket frist…tiden går med at 
opgradere banerne. Få dem finpudset og 
gjort klar til et spændende efterår med rigtig 
mange store turneringer - for såvel gæster 
som egne medlemmer. Efter en tør sommer - 
det kan ses enkelte steder på banen. Der er 
nogle fairways som har været tørkeramt - især 
på New Course. Har stadig lidt problemer med 
tørke pletter på greens på Old Course - van-
dingsanlægget er ikke det bedste på Old 
Course. Men vi har nu fået lidt hjælp ovenfra, 
så det hele er ved at være tip top igen. Af 
samme årsag har vi haft hævet klippehøjden 
på greens, så vi kunne holde så meget græs på 
som muligt.

Greens har ”kun” løbet 8 på stimpmeteren, 
beklager.. :-) Men fra uge 31 er processen for 
hurtigere greens gået i gang. Greens er blevet 
verticalskåret og prikket, det vil sige, at vi har 
fjernet noget græs og givet ny luft til rødder-
ne. Sundere græstæppe og mere luft til rød-
derne. Tee og fairways har fået gødning, så 
det hele er ved at være klart til anden del af 
sæsonen 09.

Af spændende tiltag, så er vi i gang med at 
gøre par 3 – Bette Course - til en hyggelig og 
spændende lille bane. Vi har ændret klipnin-
ger, så det begynder at ligne en golfbane. Det 
kan stadig se lidt ”sjusket” ud, men der er en 
mening med det hele. Midt i august så skulle 
den være helt på plads og et besøg værd. 
Greens er blevet rigtig gode, modtagelige og 
jævne. Vi er i gang med et forsøg med nogle 
nye vandhuller på det yderste område - dog 
ikke færdigt endnu. Vi har fået udgravet én sø 
med et godt resultat. Så det skulle gerne være 
den 3 bane, vi er stolte af og kan være be-
kendt at have i ”golfers paradise on earth”…

Af spændende forsøg som vi skal i gang med 
kan nævnes et enkelt, som vi ser meget frem 
til. Green Old 13, 16 og New 17 er meget 
vandlidende - meget våde i regnfulde perio-
der. De kan ikke dræne vandet væk hurtigt 
nok. Vi prikker nogle huller, 12 mm diameter 
og 25 cm ned i greenen. Derefter fylder vi 
sand i hullerne, laver nogle drænkanaler i 
greenen. Håber så at det er løsningen. Alter-
nativet er at lave nye greens, og det er ikke 
drømmen. Hvis forsøget bliver godt, så er der 
flere greens som kunne tåle samme tur. Blandt 
andre Old 8, 16 og New 7.

Vi har fået lavet nye stier rundt omkring på 
banen. De ser ud til at fungere rigtig godt. I 
starten støvede det en del, men efter at de har 
fået noget vand og er blevet kørt til, så er det 
et godt løft til anlægget.

Sommeren går på hæld
- men ikke Himmerland...
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Nu ser vi med spænding frem til Race to Him-
merland-afslutningen. Men inden sker der jo 
heldigvis en hel masse andet spændende i 
Himmerland, og vi skal gøre vores bedste til at 
alle - gæster som medlemmer - får nogle gode 
og velholdte baner at spille på…
Spillet må I selv stå inde for - ellers kan I få 
hjælp hos Bobby the Pro og hans team…

Med venlig hilsen
Johnny Kristensen
Headgreenkeeper

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Hotel-nytHotel-nyt
af hotelchef Birgitte Kronborg

I skrivende stund er jeg ved at afslutte de sid-
ste opgaver inden jeg holder - en velfortjent, 
synes jeg selv ☺ - ferie i 2 uger. 

Himmerland summer af glade golfgæster, 
husejere og medlemmer, og det er dejligt 
igen at mærke stemningen i denne helt spe-
cielle måned. Det er noget særligt for os an-
satte, lige som det garanteret er for alle jer 
der bor heroppe i sommerferien.

Vejret må vi sige har været med os fra starten 
af, og det bliver spændende at se om det hol-
der august måned ud. Lad os håbe at sen-
sommeren bliver mild, vindstille og solrig!

Aktiviteter
Vi håber, at I har lagt mærke til initiativet 
omkring sommeraktiviteter, som blev lagt ud 
til alle husene i løbet af uge 29. Selv om der 
ikke har været mange tilmeldinger til de før-
ste par uger, håber vi at det er noget vi kan 
gentage i sommerferien i de kommende år, 
og at I vil bakke op om initiativet. Vi vil for-
søge at have aktivitetskalenderen klar til 
klubbladet der kommer før sommerferien, så 
I allerede inden feriens start ved hvad I kan/
vil melde jer til.

Velvære
Vi har i velværeklinikken været lidt ampute-
ret på grund af sygemeldinger i juli måned, 
men har på bedste vis forsøgt at kalde aflø-
sere ind på de dage, hvor der var mange be-
handlinger. Vi beklager hvis vi har måtte 
aflyse eller afvise behandlinger i sommerfe-
rien.

Per uge 33 starter vi 
op med nye åb-
ningstider i klinik-
ken. Vi holder fremadrettet åbent 
torsdag-søndag hver uge. På øvrige dage 
holder vi åbent afhængig af antal fore-
spørgsler. 

Torsdag 9-19
Fredag 9-19 (20)
Lørdag 9-19
Søndag 9-14

JYSK Uddannelsescenter
I uge 34 starter vi ligeså stille op med de før-
ste kurser fra JYSK Uddannelsescenter som 
har flyttet domicil til Centervej 1. Med næ-
sten 7000 kursusdøgn over de næste 8 måne-
der betyder det at vi kan holde maskineriet i 
gang over de ellers stille vintermåneder. Vi 
glæder os meget at arbejde under samme 
tag.

Sidst men – ikke mindst...
…for jeg bliver bare større og større ☺. Hvis 
nogle af jer tror, at jeg tager flere gange af 
personalemaden når jeg er på arbejde, vil jeg 
med det samme dementere!! Min størrelses-
forøgelse er af helt andre og mere lyksalige 
grunde. Jeg går derfor på barsel i november, 
men vender stærkt tilbage til sommeren 
2010. 

Hav en rigtig god sommer og sensommer.

Mange venlige hilsner 
Birgitte Kronborg

Sommerferie i Himmerland
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Himmerland Resort Hotel
tilbyder frem til 30. september 2009

hverdagsovernatninger til superpris!!

Pris per person i dobbeltværelse
inkl. stor morgenbrunchbuffet DKK 250,- 
Tillæg for enkeltværelse DKK 145,-

Tilbuddet gælder fra søndag til torsdag.

Det skal være en husejer eller et medlem der bestiller, 
men det må godt være til familie og bekendte.

Vi ses i Himmerland!

HOTELHOTEL  TILBUDTILBUD
til husejere

og medlemmer

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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Gastronomisk setGastronomisk set
af F&B chef Laila Qvist

Juli måned er veloverstået. Mange glade gæ-
ster har besøgt restauranterne. Vores grill-
aftener er alle - med undtagelse af den første 
– blevet holdt indendørs. Vejret viste sig ikke 
helt fra sin bedste side disse dage. Dog syntes 
vi, det har været hyggeligt, og mange har 
rost initiativet med musik og dans. Sågar har 
vi hørt gæster nævne ”Himmerlandsånden”.

Atter i denne tid har der været nye tiltag, 
som er blevet positivt modtaget af alle jer 
gæster.  Grillpakken, Dagens klassiske ret – 
serveret i restauranterne og leveret ud af hu-
set. Dagens klassiske ret har været så 
populær, at vi nogle gange har måtte melde 
udsolgt. Ærgerligt for dem, der gik forgæ-
ves, men en helt klar indikator for os…Suc-
ces!

Inden vi får set os om er sommeren gået på 
hæld, og allerede nu er vores tanker ved ju-
len. Vi trodser finanskrisen og laver ”Årets 
Julefrokost” i Himmerland Bowling & Familie 

Center. Julefrokost som i de gode gamle da-
ge. Fantastisk veltillavet julebuffet, orkestre i 
særklasse og ikke mindst priser i særklasse! 
Og selvfølgelig gode priser på overnatning 
til gæster i forbindelse med julefrokosterne. 
Se vores annonce inde i bladet.

Husk også at sætte kryds i kalenderen til 
Champagne Eldorado den 11. september og 
Vildtaften med musik og dans den 9. oktober 
– begge aftener kl. 18.30

Desværre er vi også ved at nå den tid på året, 
hvor vi skal sige farvel til nogle af vores sæ-
son-kollegaer. Vi har haft mange gode kolle-
gaer i alle afdelinger. Vi håber at se dem igen 
til næste år. 

Sommerhilsen og på gensyn!

Sommerhilsen fra
F&B afdelingen

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11



13

Himmerland Company Club     
Sponsorer 2009

BEIERHOLM
WILLIS

NØRRESUNDBY BANK
EXIDE TECHNOLOGIES

CARL THØGERSEN
NORDEA BANK

XL BYG A/S
ANDRESEN & CO. NATURSTEN

CARLSBERG DANMARK A/S
DANKEMI
MPI PACK

NHP Consult
SONDRUP & KASTBERG

INTERIOR DIRECT
DKI LOGISTICS

INTER-CONNECT
GREEN2GREEN

BEFRO APS
ARKITEKT N. KROGH MADSEN

HOTEL SKANDERBORGHUS
DAMGAARD DEVELOPMENT

ACTIVE TOOLS A/S
PEUGEOT AARS

HJEM.DK
HØJFELDT EL

FLC DANMARK
HEGNETTO
DYKON A/S

MØLLER & CO.
BATTENFELD A/S

SL RENS A/S
ERNST & YOUNG

HIMMERLANDS VVS
FLEJSBORG AUTOSERVICE

SONHØJ BYG
ASTRUP DESIGN APS

GOLF PROMOTE
KANDELSDORFF & SCHALTZ

PEDERS BAGERI
RALLY POINT TACTICAL

WOODWAYS.COM
ETK ELEKTRONIK A/S

BERGMAN SMIT
POLAR IS

QVIST EXECUTIVE SEARCH
ART AT HOME

...og flere sponsorer er på vej...
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Torbens LakeviewTorbens Lakeview
af Torben Haglund

Så er sommerferien 2009 ved at være slut, og 
det har været en ferie som vi bare har nydt 
– og nydt – og nydt. Som sædvanlig har stør-
stedelen af vores ferien været henlagt til 
”Golfers Paradise on Earth” - nemlig Him-
merland. Det er få gange Vibeke og jeg har 
været bortrejst til fremmede lande i sommer-
ferien - vi har rejseri nok i hverdagen - så 
igennem vores 26 år her i Himmerland har vi 
holdt adskillige ferier heroppe.

Og når jeg nu siger, at det har været et af de 
bedste år, som vi har oplevet her, så er det 
ikke en udtalelse som er overdrevet… nær-
mere tværtimod. Sjældent har vi nydt at væ-
re her, som vi har det i år! Og hvorfor så det? 
Vejret har været som det danske sommervejr 
nu kan være, dejligt uforudsigeligt, men dog 
så man kan få spillet sine golfrunder… få 
grillet med vennerne… tage en dag til stran-
den… sidde på terrassen til langt ud på nat-
ten - med andre ord, det som vi holder af ved 
den danske sommer.

Men alligevel har nogle ting gjort ferien til 
en skøn oplevelse ud over det, som vi igen-
nem nogle år har oplevet her. Først og frem-
mest har vi i år oplevet, at golfbanerne havde 
en standard, som mangler deres mage i Dan-
mark. Vores stab af greenkeepere med John-
ny i spidsen har på få år fået løftet banerne 
op til en stand, som må gøre alle andre dybt 
misundelige! Tak for jeres store arbejde! Tak 
for nogle skønne golfoplevelser! (Ok - det 
var ikke mange præmier, der blev slæbt hjem 
til 92, men pyt - vi nød det).

Vi har oplevet et personale i centret, som har 
givet os en super betjening. Tak for jeres 

mange smil… over-
bærenhed når vi 
sent på natten blev 
lidt anstrengen-
de… med andre 
ord: Tak fordi I gjorde vores ferie til det, vi 
håbede på – en kongeetape i afslapning og 
nydelse.

En stor tak skal også lyde til alle dem, som 
gang på gang stiller op som turneringslede-
re, sponsorer og hvad som ellers er med til at 
give os nogle hyggelige dage på golfbaner-
ne. Også en stor tak til ”Klyngen” for det 14. 
egetræ til vores Egelund.

Nu skal vi så til at tilbage til dagligdagen, 
men det bliver lidt nemmere, når man som 
jeg har 4 uger i Himmerland i ryggen.

Men ingen klumme uden et par ting som kan 
blive bedre, vel…… ok ingen storbrok. Der er 
nogle ting, som jeg ikke synes vi kan være 
bekendt. Det er ligesom vi spillere er blevet 
lidt ligegyldige med vores baner. Vi lægger 
ikke turfs på plads, vi retter ikke nedslags-
mærker op, og værst af alt… det er blevet 
almindeligt, at man i bunkers ligger i et stort 
fodspor, fordi nogle andre ikke gad rive efter 
sig. Det kan vi ikke være bekendt! Hvis vi er 
ligegyldige med banerne, så gider greenkee-
perne måske heller ikke gøre dem bedre - vi 
er jo alligevel ligeglade…

Der er opstillet skraldespande i Arkaden for 
at de skal bruges. Det er smadderirriterende 
at rende ind i ”klubben” med et stort stykke 

Fortsættes side 20
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www.naturvarme.dk

FIND
VARME I 

NATUREN

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

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

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

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

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

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

www.oegaard.dk



20

tyggegummi under skoene. Brug skralde-
spandene til skidtet!

Der er stadig bilister som kører alt for stærkt 
igennem ”Slangen”. Sæt farten ned, nyd om-
rådet - vi bor jo pænt, og børnene SKAL være 

her!

Til sidst vil jeg takke Bowlingcentret for, at de 
har genindført den gode gammeldags bøf-
sandwich med brun sovs - den var savnet!

PS. Skulle jeg som forventet have trådt nogle 
over tæerne, have været lidt for frisk i en be-

mærkning, været lidt for høj-
lydt i en diskussion - på eller 
uden for banen, så undskyld! 
Jeg skal prøve at forbedre mig 
til næste år… Som jeg gør det 
hvert år. Tak fordi I var med til 
at gøre vores ferie til det den 
var.

Fortsat fra side 18
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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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Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Så kom 3. division på tavlen. Sidste spillerunde 
den 6./7. juni gav fuld bonus på 4 point efter 
to fortjente sejre. Først bød lørdagens kamp 
på hjemmebane mod Randers på en tæt 
match som faldt ud til vores fordel med en 8-6 
sejr. Dagen efter på Randers Fjords bane blev 
der taget revanche for vores hjemmebanene-
derlag til dem i årets første match. En 10-4 sejr 
tog vi med hjem og fik lige lavet en god bytter 
på 8-6 nederlaget til dem på hjemmebane.

3. division ligger i skrivende stund nummer 2 i 
puljen med 4 point. Ålborg ligger nummer 1 
med maksimum på 8 point. Begge Randers 
hold har 2 point. Med 2 kampe tilbage i spil-
leweekend 8./9. august og 4 point at spille for, 
er der stadig en teoretisk chance for at snuppe 
førstepladsen fra Ålborg. Men samtidig er der 
ikke råd til 2 nederlag såfremt begge Randers-
hold vinder deres kampe. Så der bliver tale om 
en spændende weekend, hvor lørdagens re-
sultater vil afgøre, om vi søndag på hjemme-
bane mod netop Ålborg stadig teoretisk kan 
nå førstepladsen, eller vi skal vinde for at hol-
de begge Randers-holdene under os. Vi kan 
heldigvis eliminere chancen for nedrykning 
ved lørdag at slå Randers på udebane. For at 
søndagens match så bliver afgørende i for-
hold til førstepladsen, skal vi håbe på, at Ran-
ders Fjord på udebane slår Ålborg om 
lørdagen og helst meget stort. Så skal vi nok 
sørge for resten søndag.

4. division var lørdag den 6. juni udsat for no-
get så usædvanligt som afbud fra Randers. 
Himmerland blev derefter vinder af kampen 
med maksimum cifrene 14-0. Randers meldte 

også afbud til deres 
kamp om søndagen 
og blev efterfølgen-
de trukket ud af turneringen og dømt som 
taber af alle matcher med 14-0. Randers 
tvangsnedrykkes og starter derfor forfra i kva-
lifikationsrækken. Spøjs og egentlig også me-
get ærgerlig situation, og ikke noget vi har 
oplevet tidligere. Søndag besøgte vi Sebber 
og blev sendt hjem med et fortjent nederlag 
på 9-5.

Der er nu ingen spænding tilbage i den række 
for Himmerland, da vi med 4 point ikke kan nå 
både Sebber og Viborg, som har 8 point, og vi 
kan nu heller ikke rykke ned på grund af Ran-
ders. Sidste kamp i turneringen bliver søndag 
den 9. august på hjemmebane mod Viborg.
 
Ellers blev juni brugt til en kort sommerpause 
fra de officielle team-aktiviteter. I juli blev der 
afholdt en træningssamling henholdsvis den 
5. og den 19 og efterfølgende udtaget hold til 
sidste spilleweekend den 8./9. august. Resten 
af sæsonen efterfølgende står på klubmester-
skaber og sæsonafslutningsdag lørdag den 
12. september.  

På vegne af Team Himmerland håber jeg at I 
alle har haft en god golfsommer med runder 
med lutter scores på minimum 36 point. I øn-
skes også alle en rigtig god efterårs-golfsæson 
2009.

Med venlig hilsen
Thomas Nielsen

Teamchef

Kære klubmedlem og læser
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KVALITET 
TIL TIDEN

 TOTAL LØSNINGER

 KØKKENER & BAD

 DØRE & VINDUER

 GULVE OG LOFTER

 UDVIDELSER

 TERRASSER & SKURE

 EFTERISOLERING

15 års erfaring med golfhuse



24

Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Team Himmerland markerer sig efter flere 
års pause igen i de store danske amatørelite-
turneringer på herresiden. Christian Bæch 
vandt i dagene den 4./5. juli den stærkt be-
satte Vejle Match. Turneringen blev på grund 
af for meget regn lørdag kortet ned til kun 2 
runder. Men med 2 runder på 68 slag (= 10 
under par) førte Christian turneringen fra 
start til mål, og vandt efter en spændende og 
nervepirrende afslutning med et slag ned til 
Peter Baunsøe og Christian Vinther. Vejle 
Matchen har deltagelse af flere af de bedste 
danske eliteamatørspillere samt enkelte pro-

fessionelle. Matchen er åben for både de 
bedste seniorer og juniorspillere. Et bevis på 
at Vejle Matchen ikke bare er en hvilken som 
helst turnering får man et indtryk af, når det 
kan nævnes at blandt de navne der i forvejen 
er indgraveret i vandrepokalen er Thomas 
Bjørn (1990), Søren Hansen (1996) og Mads 
Vibe Hastrup (1997). Det er store golfsko der 
skal fyldes ud og efterfølges men samtidig 
ikke den værste winners circle at tilhøre. Det 
er da et tegn på at man har gjort et eller an-

Sejr til Christian Bæch
i Vejle Matchen

Talentfulde Christian Bæch sejrede i Vejle.

Fortsættes side 26
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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

OVERLADE
 PLANTESALG

 STORT UDVALG
AF  HAVEPLANTER
LÆHEGN, KRUKKER
OG HAVEARTIKLER

ÅBNINGSTIDER
HVERDAGE    10-17
WEEKEND      9-15

PADKÆRVEJ 59  
9670  LØGSTØR
TLF. 50 70 80 20
WWW.OVERLADE-PLANTESALG.DK
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det rigtigt samt at det lover godt for fremti-
den. Bemærk venligst at Christian stadig er 
juniorspiller hvilket blot gør sejren endnu 
flottere. 

Til jer der ikke kender Christian kan han præ-
senteres som en usædvanlig målbevidst og 
dedikeret ung mand på 17 år. Gymnasieelev 
og bosiddende i Hobro. Spiller af klubbens 
egen avl som har taget turen gennem vores 
juniorafdeling frem til sæsonen 2007. Her 
blev Christian sammen med et par andre dyg-
tige junior spillere, Danny Pedersen og Mik-
kel Busk, indlemmet i Team Himmerlands 
senior afdeling nogle sæsoner før tid. I dag 
er Christian en naturlig nøglefigur på vort 1. 
hold i 3. division som deltager i vores fourso-
me-konstellation med Claus Pedersen. 

Sejren i Vejle Matchen er kulminationen på 
det hårde arbejde Christian har lagt i sit golf-
spil over specielt de sidste par år. Sæson 2008 
blev brugt på at høvle bolde i en uendelig-
hed og arbejde sig fra HCP 4,5 til 0. 2009 er 
blevet brugt på at finpudse og justere tek-
nikken og arbejde sig ned i p.t. HCP +1,1. 
Over hele perioden er der blevet samarbej-
det tæt og godt, sommer og vinter, med vo-
res træner i Teamet, Stig Schwartz, som 
derfor må siges at kunne tage sine klap på 
skulderen for Christians udvikling. Christian 

er meget bevidst om hvad der kræves og skal 
til for at fortsætte sin udvikling og opnå de 
mål han sætter sig. Både på kort og langt 
sigt. Så sideløbende med pligterne på gym-
nasiet, som i øvrigt følges til punkt og prikke, 
bliver de tusindvis af bolde på rangen sup-
pleret med træning i andre facetter som har 
indflydelse på golfresultaterne såsom kondi-
tions- og styrketræning m.m. Christian har et 
uomtvisteligt talent men har også viljen, ev-
nen og ikke mindst lysten til at træne hårdt 
og yde den disciplinerede indsats der skal til 
for hele tiden at udvikle sig og nå næste ni-
veau og målsætning. Det er vigtige forud-
sætninger og selve fundamentet under det 
liv som playing pro Christian målrettet går 
efter engang i fremtiden. 

På klubbens og Teamets vegne ønskes Chri-
stian et stort tillykke med sejren!

Vi glæder os til at følge og støtte dig i arbej-
det frem mod nye mål. Vi kan jo så i det stille 
håbe på, at Christian når sine drømmes mål 
og i fremtiden får sit navn på flere trofæer 
og ikke kun dem med danske navne på.  Men 
et kan vi være sikre på og det er at Christian 
arbejder hårdt på sagen og at han er godt på 
vej.

Thomas Nielsen
Teamchef

Hvor gør man af gæsterne om natten?

Bed & Breakfast i Gatten!
Ellen og Johs. Michelsen

Revlingevej 14

Tlf. 21 75 17 04

Fortsat fra side 24
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til hytten!
ALTALT

Vi harVi har

• ALT I TRÆBESKYTTELSE

• ALT I MALING

• ALT I HAVEMØBLER

• ALT I GRILL

• ALT I VÆRKTØJ

• ALT I VARME/VENTILATION

• ALT I KØKKEN OG BAD

• ALT I BRÆNDEOVNE

• ALT I GULVE

• ALT I DØRE OG VINDUER

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

www.xl-byg.dk

ARNOLD D - FARSØ
SØNDERGADE 33 · 9640 FARSØ · TLF. 98 63 16 99 · www.arnoldd.dk
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Forårsafslutning
onsdag den 17. juni 2009
Bette Course lagde jord til, da to generatio-
ner spillede golf ved forårsafslutningen. Vi 
havde en hyggelig aften, hvor engagemen-
tet var stort både blandt voksne og børn. 
Dette kunne også ses på de høje pointtal.

1. Frederik og Henrik  ............................. 60 p
2. Sabina og Kjeld .................................... 59 p
3. Søren og Michael ................................. 58 p
4. Simon og Poul ...................................... 56 p

Efter spillet hyggede vi os med spisning og 
præmieoverrækkelse i Brasseriet. 

Vi mødes igen til træning onsdag den 12. 
august kl. 17.00.

Skulle der være in-
teresserede junio-
rer er de velkomne 
til at deltage ved 
træningen samt øvrige arrangementer i ef-
teråret. 

Skulle der være interesserede voksne – foræl-
dre, bedsteforældre, golfspillere, mm – er de 
også velkomne. Vi kan godt bruge et par 
stykker til at tage del i juniorarbejdet, da det 
nuværende juniorudvalg er meget ensidigt! 

Der skal nye kræfter til, hvis juniorerne fort-
sat skal være en aktiv del af klubben i 2010!

Kom og vær med – det er meget inspirerende 
at være sammen med juniorerne. 

Junior-HjørnetJunior-Hjørnet
af juniorleder Karin Havemose

Forældreafslapning efter matchen.
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Himmerland Junior Cup
torsdag den 9. juli 2009
En stille morgen i Himmerland. Lidt fugle-
sang og småsnak rundt omkring ved husene, 
enkelte biler på vejen i et roligt tempo, et 
par golfbiler på stierne, og golfere på banen. 
Ved centret er aktiviteterne så småt ved at 
komme i gang. Klokken nærmer sig 9 tors-
dag morgen.

Nogle is-spisende unge mennesker flokkes 
om proernes golfbil. Hvad har de gang i? 
Junior Cup’en er afslutning på Golfskolen, så 
et sidste råd fra Kasper inden matchen?
No, no, det var Kasper og Kaspers bag, de gik 
efter!

I Arkaden udlevering af muleposer, håndklæ-
der og scorekort – handicapregulering, for 
de dygtige juniorer havde på gårsdagens 
runde haft høje scorer.

Og så stod han der med vandet dryppede på 
arkadens fliser - Kasper havde været i poolen 
med tøj på – men bag’en med udstyr var tør! 
Se, dette var Kaspers valg! 

En underholdende begyndelse på dagen og 
matchen. 

Juniorerne spillede godt, høje scores, højt 
humør – en god golfrunde for alle.

Og så var der lige Nikolajs bold på hul 6. Ja 
den så ud til at ville ende helt ude i skoven til 
venstre; men miraklernes tid er ikke forbi. På 
forunderlig vis kom bolden trillende ind på 
green og var nærmest pinden. Tillykke med 
det!

Og tillykke til jer alle! I spiller vidunderlig 
golf! 

Juniorafslapning efter matchen.
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LUKSUS G
I Himmerland Go

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

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

Nyopførte luksushuse med helårsstatus, men uden  

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

Information – Salg – Prøveophold
Ejendomsfirmaet – Kandelsdorff & Schaltz

98 66 20 04 – www.golfhuse.dk
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GOLFHUSE
olf & Country Club
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H i m m e r l a n d  G o l f  &  C o u n t r y  C l u b
Centervej 1 • Gatten • 9640 Farsø

www.himmerlandgolf.dk

KUN 11 HUSE TILBAGE
Stueplan: 70 m2
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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Ku’ I ikke mærke det!!! Det har da været en 
helt forrygende sommer… Jeg kan ikke erin-
dre, hvornår vi sidst har haft så fabelagtig 
tilslutning til ALLE vore turneringer i løbet af 
sommeren. Tak til alle der bakkede op om ar-
rangementerne – såvel deltagere som gene-
røse sponsorer og hårdtarbejdende 
turneringsledere! TAK!

Og så er det næsten antiklimatisk at sidde 
her i august, hvor mange er taget hjem igen 
og buzz’en tager af… Det er dog kun en 
stakket frist – flere arrangementer venter. Nu 
er det igen tid for Company Days og andre af 
”egne” arrangementer – ikke mindst klub-
mesterskaberne. Og husk nu, at I IKKE behø-
ver et handicap på +3 for at stille op. Vores 
klubmesterskaber er med streg under KLUB… 
altså for alle. Naturligvis bliver der spillet 
slagspil – alle de hårde hunde kan roligt spid-
se driverne – men vi har som vanligt også en 
sideløbende stableforddyst, så sikkerheds-
nettet er på plads. Der kan samles op, hvis 
det bliver alt for surt. Og det er jo ganske 
sjovt at se, at når man netop har et sådant 
sikkerhedsnet – ja, så er det meget nemmere 
at vove sig ud i noget ”farlig” slagspil. Sidste 
år kunne vi blandt andet konstatere, at der 
på første spilledag ikke var én eneste, der 
valgte at samle op og overgå 100 % til sta-
bleford’en. Det er da suverænt ☺ Men altså 
– meld jer til - det er golf og hygge, der er i 
højsædet!!

Et andet vigtigt klubarrangement er selvføl-
gelig vores Back Up Cup den 27. september, 

hvor vi siger tak til 
alle de mennesker, 
der i det forløbne 
år har gjort en frivillig indsats for klubben – 
bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, 
turneringsledere og hjælpere til de store tur-
neringsafviklinger. Så sæt bare kryds i kalen-
deren – alle I kære ildsjæle – invitationen 
kommer snart!

EDS
Det er vist tid til en genopfriskning…

EDS kan kun spilles på spillerens hjemme-
klub-bane. 

Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun 
vil spille en EDS score. Efter en EDS score kan 
spilleren dog ikke spille EDS de næste 6 dage.  
Spiller du EDS en tirsdag kan du tidligst spille 
EDS igen den efterfølgende tirsdag. Her fal-
der mange i og tror, at det bare ikke må være 
to gange i den samme uge – at man kan spil-
le torsdag og så igen tirsdag, fordi en ny uge 
er startet. Det kan man altså ikke! 6 dage 
imellem, folkens!

EDS score kan spilles hele året, når handicap-
betingelser er tilstede. 

For at EDS er en tællende score skal spilleren 
før runden, men samme dag, skrive sig på en 
EDS startliste med oplysninger om dato, 
navn, medlemsnummer, handicap og markø-
rens navn. Hvis markøren er fuldstændig klar 
over forholdet før tee off, accepteres det, at 
markøren først skriver sig på listen umiddel-

Sikke en sommer!
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bart efter spil. Han skriver herved også under 
på, at han var klar over sin forpligtelse alle-
rede før start. Denne lempelse gælder ikke 
for spilleren. 

Spilleren skal efter runden indlevere et ud-
fyldt og underskrevet mærket ”EDS” med 
scoren omregnet til stablefordpoint. 

En spiller kan ikke spille sig til et handicap 
under 4,5 eller over 36 ved hjælp af EDS.

Dette var en kort opridsning af nogle af ret-
ningslinjerne omkring brug af EDS. Alle reg-
lerne herfor er opslået på tavlen lige ved 
siden af den liste, I skriver jer på. 

Hjertestarteren
Jeg har i et tidligere blad nævnt, at klubben 
har investeret i en hjertestarter, og at perso-
nalet har været på kursus i brugen. Hjerte-
starteren er dog naturligvis tilgængelig for 
alle. Selvom vi håber, at den ikke skal i brug, 
er det praktisk for alle at vide, at den i recep-
tionen hænger klar lige her:

Vi får brug for hjælp...
Vi lægger bane(r) til Ecco Tour Kvalifikation 
21.-22. oktober og finalen i Backtee Race to 
Himmerland afvikles i slutningen af uge 43 – 
23.-25. oktober. Det bliver super spændende. 
Vi krydser fingre for, at vejrguderne er lidt 
mere med os i år. Til disse arrangementer får 
vi igen brug for jer, kære medlemmer, til at 
give en hånd med scorerapportering, som 
forecaddies og andet forefaldende, så hvis I 
har tid og lyst, så skriv jer på vagt-opslaget, 
der vil blive sat op i informationsgangen mel-
lem Members Only og Jacobsen Bar lige så 
snart vi har de nærmere detaljer omkring 
forløbene på plads.
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

11

Allerede en god uge inden tilmeldingsfri-
stens udløb, var Eva Trio / Kop & Kande Cup-
turneringen i Himmerland Golf Klub 
fuldtegnet. Og flere kom til. Ventelisten vok-
sede støt. Sluttelig bestemte klubbens turne-
ringskomité i samråd med turneringens 
præmiesponsor, Jørgen Højrup Jensen fra 
Kop & Kande i Farsø Rådhuscenter, at gøre 
flest muligt glade ved – helt ekstraordinært 
– at overskride turneringens maksimale del-
tagerantal og give plads til alle der ved til-
meldingsfristens udløb stod på turneringens 
ventelister. Således gik hele 125 spillere på 
banerne søndag den 28. juni. A-rækken spil-
lede slagspil på New Course, B-rækken sta-
bleford på New Course og C-rækken tog sig 
ligeledes en stableford-dyst – dog på Old 
Course.  Der var sol fra start til slut og de ru-
tinerede turneringsledere, Inger Andersen 
og John U. Petersen kunne med bistand fra 
Elda og Jens Chr. Haase fordele de mange 
formidable præmier efter følgende resulta-
ter:

A-rækken 
1. Christian Bæch Christensen ......... netto 70
2. Leif Nymann .................................. netto 70
3. Per Jensen ..................................... netto 71

4. Danny Pedersen ............................ netto 73
5. Michael Sørensen ......................... netto 73
6. Ernst Hansen ................................. netto 73
7. Christian Hedeby .......................... netto 74
8. Keld Thomsen ............................... netto 74

B-rækken
1. Jørgen Brunsborg ........................ 40 points
2. Preben Buus Havemose ............... 39 points
3. Peter Mouritsen ........................... 37 points
4. Lone Branick ................................ 37 points
5. Bodil Degn ................................... 36 points
6. Lasse Nymand Dalgård ................ 34 points
7. Johannes Michelsen .................... 33 points
8. John Nielsen  ................................ 33 points

C-rækken
1. Alice Samuelsen ........................... 38 points
2. Petra Christensen ......................... 37 points
3. Jytte Bengtson ............................. 36 points
4. Maibritt Larsen ............................ 35 points
5. Bent Hamann Pedersen ............... 35 points
6. Jesper Kjelgaard .......................... 34 points
7. Egon Bekker ................................. 34 points

Forrygende tilslutning
til Kræmmerens Cup
Eva Trio/Kop & Kande Cup
søndag den 28. juni 2009
Præmiesponsor: Kop & Kande, Farsø Rådhuscenter
Turneringsledelse: Inger Andersen og John Uhrenholt Petersen
Turneringshjælpere: Elda og Jens Chr. Haase



35

På Old Course blev de skarpe i præcisionsdy-
sterne ”Nærmest Pinden”:

Hul 6 Lene Nymand Dalgård
Hul 8 Jesper Kjelgaard
Hul 11 Egon Bekker
Hul 13 Dan Jensen
Hul 17 Helle Dupont 

New Course har 4 par 3 huller, og også her 
var der præmier på spil:

Hul 2 John Andersen 
Hul 7 Jørgen Brunsborg
Hul 15 Christian Hedeby
Hul 17 Preben Buus Havemose

De langtslående spillere kunne afprøve ev-
nerne på banernes 4. hul. På Old Course tog 
Else Marie Møller præmien for damerne. In-
gen herrer formåede denne dag af lande dri-
vet på fairway. På New Course kom 
Anna-Grete Leth længst af damerne. Her var 
der rift om pladsen blandt herrerne, men i 
sidste ende løb Thomas Nielsen med sejren i 
denne disciplin.

Traditionen tro var også en pokal på højkant 
til spilleren med det bedste bruttoresultat, 
og med en score på bare 71 slag på New 
Course (det svarer til 2 under par), var Chri-
stian Bæch Christensen velfortjent vinder.

Sommeren er over os. Eva Trio / Kop & Kande Cup blev afviklet i det smukkeste, varme sol-
skinsvejr. De dygtige præmietagere ses her – bagerst fra venstre: Lasse Nymand Dalgård, Leif 
Nymann, Christian Hedeby, Egon Bekker, Dan Jensen, Keld Thomsen, Annelise Kristensen, 
Thomas Nielsen, Danny Pedersen, Petra Christensen og Ernst Hansen. I næste række står Per 
Jensen, Lone Branick, Else Marie Møller, Bodil Degn, Maibritt Larsen, Alice Samuelsen, Preben 
Buus Havemose, Anna-Grete Leth, Lene Nymand Dalgård, John Nielsen, Jørgen Brunsborg, 
Johannes Michelsen, Jytte Bengtson og Jesper Kjelgaard. Forrest hviler vinderen af årets 
bruttopokal Christian Bæch Christensen ved siden af sponsor, Jørgen Højrup Jensen, fra Kop 
& Kande i Farsø Rådhuscenter.
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HORNUM KRO

Hornum Kro sponsorerede præmierne
Sommerturnering
søndag den 5. juli 2009
Præmiesponsor: Hornum Kro v/ Tove Kjær Christoffersen
Turneringsledelse: Bente Duedal Ravn og Annegrete Nielsen
Turneringshjælper: Leif Bjørn Nielsen

Hornum Kro v/ Tove Kjær Christoffersen 
sponsorerede de flotte rækkepræmier, da 
Himmerland Golf Klubs Old Course søndag 
den 5. juli slog dørene op for den første af en 
mængde dejlige turneringer i sommerens 
løb, nemlig Sommerturneringen. Bente Due-
dal Ravn og Annegrete Nielsen styrede - godt 
bistået af Leif Bjørn Nielsen – denne hygge-
lige turnering, til hvilken en garvet flok spil-
lere havde meldt sig. Formatet var individuel 
stableford, og resultaterne blev som følger

A-rækken 
1. Hans Degn .................................... 36 points
2. Karsten Ginge .............................. 36 points

B-rækken
1. Lasse Nymand Dalgård ................ 42 points
2. Annegrete Nielsen ....................... 39 points

3. Mikkel Farholt ............................. 39 points

C-rækken
1. Tommy Hansen ............................ 40 points

Turneringslederne Bente Duedal Ravn og An-
negrete Nielsen kunne derudover uddele 
klubsponsorerede præmier til de suppleren-
de konkurrencer ”Nærmest Pinden”, der 
fandt sted på alle banens 6 par 3 huller. Og 
her blev de skarpe som følger:

Hul 6 Karsten Ginge
Hul 8 Jens Chr. Haase
Hul 11 Karsten Ginge
Hul 13 Leif Bjørn Nielsen
Hul 15 Anna Lystbæk
Hul 17 Judy Højbo 

Præmietagerne ved Som-
merturneringen 5. juli i 
Himmerland Golf Klub ses 
her. Bagerst fra venstre står 
Jens Chr. Haase, Mikkel Far-
holt, Tommy Hansen, Hans 
Degn, Annegrete Nielsen, 
Anna Lystbæk og Judy Høj-
bo. Forrest har vi Lasse Ny-
mand Dalgård, Karsten 
Ginge og Leif Bjørn Nielsen.
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Superfl otte golfresultater fra juniorerne
Himmerland Junior Cup
torsdag den 9. juli 2009
Præmiesponsor: Himmerland Juniorklub og C. Havemose Maskinfabrik ApS
Muleposesponsor: C. Havemose Maskinfabrik ApS
Turneringsledelse: Karin Havemose
Turneringshjælper: Lene Nymand Dalgård

Torsdag den 9. juli spændte alderen fra 11 til 
17 år, golfhandicappet fra 4,5 til 33,5 og geo-
grafisk var deltagerfeltet også bredt favnen-
de med spillere fra såvel Gilleleje og Hammel 
som Sønderjylland og Randers. Juniorleder 
Karin Havemose holdt de værste dryp fra sky-
erne ved at huske at medbringe paraply, og 
feltet kom således tørskoet rundt på Him-
merland Golf Klubs Old Course ved den årli-
ge klubturnering, Himmerland Junior Cup, 
der kun er for juniorspillere! C. Havemose 
Maskinfabrik v/ Preben Buus Havemose sør-
gede for dagens andenpræmier, og for at al-

le deltagerne blev udstyret med muleposer 
indeholdende gode sager til turen – blandt 
andet vand og frugt. Bounty Club gav alle 
ungerne et dejligt grønt håndklæde til 
bag’en og Himmerland Junior Klub – Him-
merland Golf Klubs ungdomsafdeling – spon-
sorerede førstepræmier og præmierne til 
præcisionskonkurrencerne ”Nærmest Pin-
den”, der blev afviklet på alle banens 6 par 3 
huller. En del af deltagerne var med som af-
slutning på Himmerlands juniorgolfskole, og 
at der var blevet hørt godt efter, kunne ses 
på de superflotte resultater. Karin Havemose 

Glade unger i Himmer-
land! Deltagerne i Him-
merland Junior Cup 
var: bagerst – Lasse Ny-
mand Dalgård og Ale-
xander Wyn Wodstrup. 
Anden række – Lasse 
Larsen, Kristoffer Platz, 
Christian Andresen, Ea 
Larsen, Sofia Uldall 
Charmati og Caroline 
Andresen. Forrest – 
Morten K. Damsgaard, 
Kristian K. Damsgaard, 
Lasse Nymand Dalgård, 
Sander Benner og Ni-
kolaj Holm Drejer.
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og Lene Nymand Dalgård uddelte de fine 
præmier til dagens dygtigste under den ef-
terfølgende spisning i Brasserie 19. Tee.

De præmietagende resultater blev som føl-
ger:

A-rækken 
1. Lasse Larsen ................................. 39 points
2. Jeppe Nymand Dalgård ............... 34 points

B-rækken
1. Sander Benner ............................. 44 points
2. Lasse Nymand Dalgård ................ 42 points

Og resultaterne for ”Nærmest Pinden”:

Hul 6 Nikolaj Drejer ....................... 14,02 m
Hul 8 Jeppe Nymand Dalgård .......   1,38 m
Hul 11 Kristoffer Platz .....................   3,00 m
Hul 13 Ea Larsen ..............................   3,94 m
Hul 15 Jeppe Nymand Dalgård .......   6,99 m
Hul 17 Lasse Larsen ..........................   3,60 m

Trippelstarter ved årets Slag
Slaget om Himmerland
lørdag den 11. juli 2009
Turneringsledelse: Kaptajnerne
Turneringshjælpere: Palle Hove og Birthe Nyborg

Der var mange mennesker at holde styr på 
ved årets Slaget om Himmerland, hvor tilslut-
ningen slog alle rekorder. 5 trippelstarter 
måtte i brug ved gunstarten på Old Course – 
og så var de 44 med lavest handicap oven i 
købet sendt på New. Det blev de små margi-
naler, der gjorde udslaget og SLANGEN kun-
ne i år se sig som vinder af årets husejer-slag.

Resultaterne blev følgende:

A-rækken:
1. Henrik Vinter Jensen (Slange) .... 37 points
2. Niels-Ole Rasmussen (Klynge) ..... 36 points
3. Lisbeth Larsen (Slange) ............... 36 points
4. Anna-Grete Leth (Klynge) ........... 36 points
5. Michael Kjær (Klynge) ................. 36 points
6. Torben Henriksen (Klynge) ......... 34 points

B-rækken:
1. Jens Wodstrup (Slange) ............... 42 points
2. Erik Høllund (Slange) .................. 36 points
3. Poul-Erik Mathiesen (Slange) ...... 36 points

4. John Nielsen (Klynge) .................. 36 points
5. Marianne Lorenzen (Klynge) ...... 34 points
6. Lasse Erik B. Larsen (Slange) ....... 33 points

C-rækken:
1. Henrik Christensen (Slange) ........ 41 points
2. Walther Højbo (Klynge) .............. 38 points
3. Sven Cramer (Klynge) .................. 36 points
4. Knud Petry (Klynge) .................... 36 points
5. Dorte Kjølby (Klynge) .................. 35 points
6. Jette Hinkbøl (Slange) ................. 34 points

D-rækken:
1. Gull-Maj Drejer (Slange) ............. 38 points
2. Lene Nymand Dalgård (Slange) .. 38 points
3. Kris Brunsborg (Slange) ............... 35 points
4. Sven Strøyberg (Slange) .............. 35 points
5. Lis Poulsen (Klynge) ..................... 33 points
6. Jan Willendrup (Slange) .............. 33 points

Bedste ægtepar:
Slangen: Beth og Jens Wodstrup
Klyngen: Judy og Walther Højbo
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Junior A-rækken:
1. Jens Chr. Tværgaard (Klynge) ..... 41 points
2. Ea Elisabeth Larsen (Slange) ....... 36 points

Junoir B-rækken:
1. Lasse Nymand Dalgård (Slange) . 38 points
2. Jonathan Andreasen (Slange) ..... 37 points
3. Christian H. Christensen (Slange) 36 points
4. Christian Andresen (Slange) ....... 35 points
5. Jeppe Nymand Dalgård (Slange) 33 points

Begynder-rækken:
1. Oliver Drejer (Slange) .................. 64 points

SLAGET OM HIMMERLAND
- gennemsnittene

Slangen Klyngen

A 30,45 33,77

B 30,58 30,79

C 30,61 30,87

D 30,25 28,33

Total 30,58 30,56

Slangen er vinder af Slaget om 
Himmerland 2009

De supplerende konkurrencer:
Længste drive
Old Course 4. hul – Damer Sascha Thoning
Old Course 4. hul – Herrer Rene Durafour
New Course 4. hul – Damer Lisbet Larsen
New Course 4. hul – Herrer Jesper Lund
Nærmest pinden
Old Course 6. hul – Damer Solveig Ting Larsen 2,70 m
Old Course 6. hul – Herrer Simon Løkkegaard 0,40 m
Old Course 8. hul – Damer Conny Stokbæk 1,92 m
Old Course 8. hul – Herrer Jørgen Thisgård 6,00 m
Old Course 11. hul – Damer Lis Poulsen 1,11 m
Old Course 11. hul – Herrer Lasse Nymand Dalgård 4,50 m
Old Course 13. hul – Damer Heidi Guldbæk 2,59 m
Old Course 13. hul – Herrer Morten Damsgaard 0,78 m
Old Course 15. hul – Damer Benedicte Kruse 1,27 m
Old Course 15. hul – Herrer Lasse Nymand Dalgård 2,50 m
Old Course 17. hul – Damer Susanne Andresen 5,50 m
Old Course 17. hul – Herrer Henrik Damsgaard 0,88 m
New Course 2. hul – Damer  Birte Nyborg 3,58 m
New Course 2. hul – Herrer Niels Graarup 2,04 m
New Course 7. hul – Damer Birte Nyborg 6,87 m
New Course 7. hul – Herrer Lars Drejer 3,30 m
New Course 15. hul – Damer Susanne Birk 1,35 m
New Course 15. hul – Herrer Bent Østergaard 6,23 m
New Course 17. hul – Damer Ea Larsen 2,74 m
New Course 17. hul – Herrer Niels-Ole Rasmussen 1,31 m
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Whisky-sjov i varmen
Chivas Golf Open
tirsdag den 14. juli 2009
Præmiesponsor: Chivas
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø

Det var ikke svært at holde varmen, da Him-
merland Golf & Country Club i samarbejde 
med Chivas bød op til årets Chivas Golf Open 
på Old Course. Den blev sædvanen tro spillet 
som en turnering for firemandshold, hvor de 
tre bedste stablefordscores på hvert hul talte 
til holdets resultat. Deltagerne blev budt på 
en forfriskende whiskysjus ved scorekortind-
leveringen efter runden. Fra 16 til 18 var der 
Chivas Hours i Jacobsen Bar & Snack Lounge 
med gode tilbud på whisky-drinks og kl. 18 
var der festlig middag i Restaurant Gastrono-
mien og fordeling af de mange flotte præ-
mier – blandt andet rejsetasker, bags og 
(selvfølgelig) masser af whisky generøst 
sponsoreret af Chivas.

1. HOLD 24 125 points
 Benedicte Kruse
 Jan Henrik Svendsen
 Kirsten Petry
 Knud Petry

2. HOLD 3 120 points
 Jørn Kyhn
 Tim Hjortebjerg
 Jørgen Eriksen
 Steen Andersen

3.  HOLD 11 120 points
 Gitte Havsager
 Lene Nymand Dalgård
 Gitte Lorentzen
 Mille Drejer

Holdet der vandt Chivas Golf Open i Himmerland 2009 – flankeret til højre af Ole Nørgaard 
fra Chivas og til venstre af turneringsleder Maria Fjelstrup Kallesø: Kirsten Petry, Knud Petry, 
Benedicte Kruse og Jan Henrik Svendsen.
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Og stemningen fejlede ikke noget i Restaurant Gastronomien, da deltagerne ved Chivas Golf 
Open i Himmerland hjerteligt råbte ”Hurra, Hurra, Hurra … HIM – MER – LAND” for vinderne, 
for sponsor, for vejrguderne, for turneringsledelsen og ikke mindst for det fortræffelige køk-
ken, der i dagens anledning (Chivas er jo skotsk) blandt mange andre lækkerier diskede op 
med lammegryde og Shepherds Pie.

4. HOLD 2 116 points
 Per Justesen
 Kristian Tvergaard
 Finn Lorenzen
 Lars Bjerre

Der blev desuden konkurreret om ”Nærmest 
Pinden” på 8. hul og på 13. hul:

Hul 8 Poul-Erik Mathiesen ............... 6,04 m
Hul 13 René Christiansen .................. 0,26 m

Fredagsturnering - Kandelaberstyle
Fredagsturnering – Kandelaberstyle
fredag den 17. juli 2009
Præmiesponsor: Løgstør Handelsstandsforening
Turneringsledelse: Lene og Erling Kandelsdorff

Det er aldrig kedeligt når Gattens ”borgme-
ster-par”, Lene og Erling Kandelsdorff, står 
for fredagsturnering i Himmerland. Fredag 
den 17. juli var ingen undtagelse. Himmer-
land Golf Klubs Old Course lagde græs til en 
forrygende stableford med blind makker. Ef-
ter turneringen, der sattes i gang til samlet 
start kl. 15, var der traditionen tro stegt flæsk 
og persillesovs ad libitum i Restaurant Ga-
stronomien. Herefter blev der trukket mak-
kere og dagens vindere kunne kåres og 
beriges med dejlige gavekort sponsorerede 
af Løgstør Handelsstandsforening. Aftenen 

bød naturligvis også på ”head and tail” – en 
overdimensioneret udgave af plat og krone 
– ligesom klappepræmierne først blev givet, 
når den ”heldige” havde foretaget et sving 
med et ikke helt samarbejdsvillig golfjern – 
det knækker nemlig, hvis det ikke gøres helt 
korrekt. Jo, det er aldrig kedeligt…

Resultaterne så således ud:

1. Nicolai Kristensen /
 Thomas Spragge Jørgensen ........ 72 points
2. Suzette Hansen /

www.muslingebyen.dk
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 Gitte Lorentzen ........................... 70 points
3. Kris Brunsborg /
 Mogens Harkamp ........................ 69 points
4. Laila Helmer Petersen /
 Nils Frøslev ................................... 69 points

Også de skarpe fik gavekort – der var nemlig 
også præmier for at komme nærmest pinden 
på alle banens 6 par 3 huller.

Hul 6 Lasse Larsen ............................ 1,36 m
Hul 8  Jeppe Dalgård ........................ 1,55 m
Hul 11  Vagner Mortensen .............0,10 m (!)
Hul 13 Preben Borregaard ................ 0,65 m
Hul 15 Nicolai Kristensen .................. 2,64 m
Hul 17 Preben Aaen ........................... 3,66 m

Når der spilles ”blind makker” råder tilfældighederne. Alle spiller egen bold og efter runden 
trækkes parrene to og to. Parret med flest points vinder, og ved Fredagsturneringen den 17. 
juli blev det Nicolai Kristensen og Thomas Spragge Jørgensen, der trak hinanden som mak-
kere og tilsammen havde flest points. Turneringsleder Erling Kandelsdorff – til højre – lykøn-
skede det unge vinderpar.

80 ægtepar i dyst
Ægteparturnering
søndag den 19. juli 2009
Præmiesponsor: Advokatfirmaet Dahl, Aalborg
Turneringsledelse: Palle Hove

80 par dystede på Himmerland Golf Klubs 
Old Course da turneringsleder Palle Hove 
med vanlig sikker hånd og på vegne af præ-
miesponsor Advokatfirmaet Dahl, Aalborg, 
styrede slagets gang ved årets Himmerland-
ske ægteparturnering, der blev spillet som 
en foursome stableford. Der var samlet start 
kl. 09.00 og om end der lige i starten var dryp 

fra oven, afholdt det ikke deltagerne fra at 
have en forrygende dejlig dag. Feltet måtte 
brede sig både i Restaurant Gastronomien og 
Brasserie 19. Tee efter runden, hvor en dejlig 
frokostbuffet kunne nydes, mens tunerings-
lederen på underholdende vis fordelte de 
mange flotte præmier.
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Resultaterne så således ud:

A-rækken
1. Ingrid Madsen &
 Dan Leo Nymand ......................... 37 points
2. Grethe & Erling Frandsen ............ 36 points
3. Kirsten Mathiesen &
 Erik Simonsen .............................. 35 points
4. Mille & Lars Drejer ....................... 34 points
5. Inge & Ole Lundum ..................... 32 points

B-rækken
1. Marianne & Bjarne Rasmussen ... 37 points
2. Kris Brunsborg & Lars Larsen ...... 37 points
3. Bente Duedal & Georg Ravn ....... 36 points
4. Lis Stabell & Frode Egekvist ........ 35 points
5. Karen Margrethe &
 Anker Nielsen .............................. 35 points

C-rækken
1. Merete & Søren Have .................. 40 points
2. Anna-Grete Leth & Stig Farholt .. 39 points
3. Carol & Peter Frederiksen ........... 37 points
4. Laila & Niels Helmer Petersen ..... 36 points
5. Ulla & Kim Munck ........................ 34 points

Nærmest Pinden-præmierne blev fordelt til 
disse spillere:

Hul 6 Lis Stabell 
Hul 8 Anna-Grete Leth
Hul 11 Lars Larsen
Hul 13 Jan Jørgensen
Hul 15 Susanne Birk
Hul 17 Mogens Harkamp

Præmietagerne ved Ægteparturneringen i Himmerland Golf Klub 19. juli: Peter Frederiksen, 
Carol Frederiksen, Kim Munck, Ulla Munck, Erling Frandsen, Laila Helmer Petersen, Grethe 
Frandsen, Stig Farholt, Niels Helmer Petersen, Lis Stabell, Kris Brunsborg, Karen Margrethe 
Nielsen, Lars Drejer, Frode Egekvist, Ingrid Madsen,  Mille Drejer, Lars Larsen, Anker Nielsen, 
Anna-Grete Leth, Dan Leo Nymand, Bjarne Rasmussen, Merete Have, Søren Have, Bente Due-
dal Ravn, Jan Jørgensen, Ole Lundum, Georg Ravn, Kirsten Mathiesen, Marianne Rasmussen, 
Erik Simonsen og Inge Lundum kunne alle hjembringe dejlige præmier sponsorerede af Ad-
vokatfirmaet Dahl i Aalborg.
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Det’ irsk
green2green in Ireland
tirsdag den 21. juli 2009
Sponsor: green2green i samarbejde med Tourism Ireland
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø

Øllet var irsk – whiskyen var irsk – maden og 
den musikalske underholdning var irsk, ja 
selv turneringsformen var inspireret af Den 
Grønne Ø, da Himmerland Golf Klubs Old 
Course lagde smaragdgrønne fairways til tur-
neringen green2green in Ireland tirsdag den 
21. juli. Rejsearrangøren green2green var i 
samarbejde med Tourism Ireland sponsor til 
dette arrangement, der trak fulde huse. 30 
hold – 120 spillere – dystede i en temmelig 
speciel turneringsform, nemlig en irish two-
some for hold. Et hold bestod af to irish two-
some-par, og den bedste af de to pars 
stabelfordscore på hvert hul, talte som hol-

dets score. Der var meget tæt kamp om de 
umådeligt flotte præmier der også talte ga-
vekort til golfophold og –spil på blandt an-
det Druids Glen i Irland. Peter Grinsted fra 
green2green sørgede for deltagerne under-
vejs, og sad ved 7./12. teested med Guiness 
og Kilkenney øl, Jameson whisky samt lakrid-
ser og karameller til de knap så tørstige. Un-
der spisningen i Restaurant Gastronomien 
– hvor menuen var (godt gættet) irish stew – 
kunne deltagerne nyde keltiske toner fra 
Henning Jensen og Malthe Nielsen på guitar, 
banjo og violin. Efter middagen forestod tur-
neringsleder Maria Fjelstrup Kallesø præmie-

Vinderne ved green2green in Ireland, der får fornøjelsen af en golftur til netop Irland blev 
dette familiehold bestående af Klaus Andresen, Caroline Andresen, Christian Andresen og 
Susanne Langhoff Andresen. Bagerst ses turneringsleder Maria Fjelstrup Kallesø og sponsor 
Peter Grinsted.
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overrækkelsen, godt bistået af green2greens 
Peter Grinsted, hvorefter Himmerlands navn-
kundige chefpro, Robert ”Bobby the Pro” 
Kristensen, ledte an til fællessang. Alle skrå-
lede fornøjede med på ”Molly Malone”, 
”Wild Rover” og ”Whiskey In The Jar”, så ik-
ke et øje var tørt. En fornøjelig dag og aften 
med irsk inspiration.

1. HOLD 16: 48 point
 Susanne Langhoff Andresen /
 Klaus Andresen
 Caroline Andresen / Christian Andresen

2. HOLD 4: 46 point (25 på sidste 9)
 Judy Højbo / Walther Højbo
 Ulla Jørgensen / Jan Jørgensen

3. HOLD 30:  46 point (22 på sidste 9 og 15 
på sidste 6)

 Kristoffer Sondrup / Matias Drejer
 Jan Sondrup / Lars Drejer

4. HOLD 3: 4 6 point (22 på sidste 9 og 14 
på sidste 6)

 Susanne Sundberg / Jens Chr. S. Tvergaard
 Gunhild Sundberg / Niels Sundberg

5. HOLD 10: 46 point (21 på sidste 9)
 Lis Petersen / Christian Vinther
 Henrik Vinther Jensen / Jesper Vinther

6. HOLD 7: 45 point (25 på sidste 9)
 Tove Mortensen / Vagner Mortensen
 Bente Duedal Ravn / Georg Ravn

Rosende omtale
HOLD 2: 45 point (21 på sidste 9)
Lene Kandelsdorff / Erling Kandelsdorff
Lone Kandelsdorff / Hans-Henrik Schaltz

Himmerlands chefpro, Robert ”Bobby the 
Pro” Kristensen, kan meget andet end at spil-
le golf. Her indleder Himmerlands entertai-
ner nr. 1 aftenens fællessang med ”Molly 
Malone”.

Henning Jensen og 
Malthe Nielsen slog 
tonerne an og bidrog 
til den irske stemning i 
Himmerland.
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Klappepræmier
HOLD 12:
Karin Kudzielka / Rainer Kudzielka
Susanne Bangsund Simon / Wilfried Simon

HOLD 1:
Anna-Grete Leth / Stig Farholt
Tina Poulsen / Jørgen Højrup Jensen

Der blev desuden konkurreret om ”Nærmest 
Pinden” på alle 6 par 3 huller:

Hul 6 Niels Sundberg ....................... 1,78 m
Hul 8 Søren Dan Møller Jensen ....... 0,22 m
Hul 11 Susanne Bangsund Simon ..... 2,18 m
Hul 13 Erling Kandelsdorff ................ 1,63 m
Hul 15 Nils Frøslev .............................. 3,20 m
Hul 17 Vagn Lundgaard Kristensen

Aromatiske præmier på spil
i Kaffe Cup’en
Fredagsturnering – Kaffe Cup’en
fredag den 24. juli 2009
Præmiesponsor: Merrild Kaffe
Turneringsledelse: Bente Duedal Ravn
Turneringshjælpere: Annegrethe og Leif Bjørn Nielsen

Det silede ned, buldrede og bragede den 24. 
juli, men da det blev tid for den samlede start 
kl. 15.00, viste vejrguderne sig alligevel fra 
deres nådige side og Himmerland Golf Klub 
kunne med sindsro byde golferne på Fre-
dagsturnering – eller Kaffe Cup’en, som tur-
neringen også benævnes takket være 
præmiesponsor: Merrild Kaffe. Sponsor ud-
delte 3 golfbolde til alle deltagerne før start 
og som traditionen byder det ved Fredags-
turneringer i Himmerland, ventede der del-
tagerne en dejlig middag i Restaurant 
Gastronomien efter runden. Turneringsleder-
kvartetten, Bente Duedal Ravn, Annegrethe 
Nielsen, Georg Ravn og Leif Bjørn Nielsen 
fordelte de mange fine præmier, der blandt 
meget andet omfattede en Senseo kaffema-
skine til de bedste i hver række, samt masser 
af velduftende kaffe- og the-produkter.

A-rækken
1. Hans Degn ......................................36 point
2. Torben Henriksen ..........................34 point
3. Ernst Hansen ..................................33 point
4. Martin Spragge Jørgensen ............33 point

B-rækken
1. Bodil Degn .....................................40 point
2. Karen Margrethe Nielsen ..............36 point
3. Jette Elvekjær ................................35 point
4. Jens Lystbæk ..................................33 point

C-rækken
1. Henning Elkjær ..............................40 point
2. Thomas Spragge Jørgensen ..........39 point
3. Inger Boye ......................................36 point
4. Mona Tewes ...................................34 point

D-rækken
1. Patrick Hansen ...............................37 point
2. Caroline Andresen .........................36 point
3. Judy Højbo .....................................35 point
4. Susanne Langhoff Andresen .........35 point

En af sponsors repræsentanter, Søren Ved-
sted, kvalificerede sig egentlig til førsteplad-
sen i D-rækken med 37 point, men afstod 
naturligvis – som en sponsorrepræsentant 
bør det – fra præmien og nøjedes med en 
klapsalve for præstationen.
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De præcise kunne dyste om at komme Nær-
mest Pinden på banens 6 par 3 huller:

Hul 6 Tove Mortensen
Hul 8 Jesper Lange
Hul 11 Jens Chr. Tvergaard
Hul 13 Michaela Uldall Jensen
Hul 15 Caroline Andresen
Hul 17 Henning Elkjær

Og de langtslående kunne slå til på 4. hul i 
kampen om ”Længste Drive”

Hul 4 – Damer Susanne Sundberg
Hul 4 – Herrer Martin Spragge Jørgensen

De rendte med de dejlige 
præmier fra Merrild. Bagerst 
fra venstre ses: Patrick Han-
sen, Jens lystbæk, Hans Degn 
og Henning Elkjær. Midter-
rækken består af: Susanne 
Sundberg, Mona Tewes, Mi-
chaela Uldall Jensen, Inger 
Boye, Caroline Andresen, Tho-
mas Spragge Jørgensen, Jette 
Elvekjær og Martin Spragge 
Jørgensen. Forrest har vi: Jens 
Chr. Tvergaard, Karen Margre-
the Nielsen, Bodil Degn, Tove 
Mortensen og Judy Højbo.

Sparekassen Farsø Cup i Himmerland
Sparekassen Farsø Cup
tirsdag den 28. juli 2009
Præmiesponsor: Sparekassen Farsø
Turneringsledelse: Inger og Svend Schrøder

Sparekassen Farsø stod for præmierne, Inger 
og Svend Schrøder stod for turneringsafviklin-
gen og 78 solbeskinnede, glade deltagere slog 
slag på Himmerland Golf Klubs Old Course 
(C/D-rækken) og New Course (A- og B-rækker-
ne) da Sparekassen Farsø Cup afvikledes tirs-
dag den 28. juli. A-rækken spillede slagspil, 
mens de øvrige rækker dystede på stableford. 
Det dejlige sommervejr havde god indvirk-
ning på resultaterne, som så således ud:

A-rækken 
1. Keld Thomsen ............................... netto 71

2. Claus Pedersen .............................. netto 75
3. Hans Degn ..................................... netto 75
4. Per Jensen ..................................... netto 76

B-rækken
1. Inger Schrøder ............ 33 point (HCP 18,5)
2. Benedicte Kruse .......... 33 point (HCP 18,9)
3. Frode Egekvist ...............................31 point 

C/D-rækken
1. Ingrid Madsen ............. 36 point (HCP 24,5)
2. Knud Erik Christensen 36 point (HCP 24,6)
3. Annelise Kristensen .......................34 point
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Præmietagere ved Sparekassen Farsø Cup. Bagerst fra venstre står Christian Ting Larsen, 
Frode Egekvist, Hans Degn, Keld Thomsen, Claus Pedersen, Gunhild Sundberg, Per Jensen 
og Benedicte Kruse. I forreste række ses fra venstre: Marianne Ammentorp Rasmussen, 
Ingrid Madsen, Annelise Kristensen, Inger Schrøder og Knud Erik Christensen.

En perlerække af sommerturneringer 
rundes af
Fredagsturnering – Carlsberg Bowmaker
fredag den 31. juli 2009
Præmiesponsor: Carlsberg
Turneringsledelse: Bente Duedal og Georg Ravn

Alting har som bekendt en ende – og således 
nåede vi også frem til den sidste af Himmer-
land Golf Klubs perlerække af sommerturne-
ringer. Carlsberg var glad giver da præmierne 
kom på bordet ved afviklingen af Fredagstur-
neringen Carlsberg Bowmaker i Himmerland 
Golf Klub den 31. juli. Old Course lagde græs 
til og de 21 hold gik til samlet start kl. 15.00 

og spillede et format, hvor de to bedste sco-
res på hvert hul talte til holdets score. Det var 
derfor muligt at tage nogle chancer indimel-
lem, hvis blot to af holdkammeraterne havde 
sikret et par fornuftige scores til holdet. Efter 
runden bød Restaurant Gastronomien på ko-
teletter, der – ganske i sponsors ånd – var ma-
rinerede i mørk øl. Bente Duedal og Georg 

Sparekassen Farsø havde også præmier på 
spil til dem, der kom Nærmest Pinden:

Old Course:
Hul 6 Annelise Kristensen
Hul 13 Knud Erik Christensen

New Course:
Hul 2 Christian Ting Larsen
Hul 7 Gunhild Sundberg
Hul 15 Marianne Ammentorp Rasmussen
Hul 17 Ingo Jespersen
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Glade præmietagere i sommerferiens sidste fredagsturnering. Bagerst fra venstre står Martin 
Gorritzen, Jette Elvekjær, Poul Rask Hansen, Jens Lystbæk, Jan Jørgensen, Christian Bæch og 
Steen Leth Petersen. I forreste række ses fra venstre Marianne Ammentorp Rasmussen, Su-
sanne Sundberg, Ulla Jørgensen, Anna Lystbæk, Elda Haase, Marianne Vorbeck, Jette Hinkbøl 
og Poul Jørn Buus Madsen.

Ravn håndterede på erfaren vis den efterføl-
gende præmieoverrækkelse, til hvilken præ-
mierne fordeltes efter følgende resultater:

1. 85 point: Jette Hinkbøl
  Christian Bæch
  Steen Leth Pedersen
  Marianne Vorbeck
 
2. 84 point: Martin Gorritzen
  Susanne Sundberg
  Jette Elvekjær
  Poul Rask Hansen

3. 81 point: Jan Jørgensen
  Ulla Jørgensen

  Jens Lystbæk
  Anna Lystbæk

Ingen turnering uden en kamp om at komme 
Nærmest Pinden på par 3 hullerne. Her havde 
Carlsberg givet flotte golfparaplyer i udsigt 
og disse gik til nedennævnte ”skarpskytter”:

Hul 6 Marianne Ammentorp Rasmussen
Hul 8 Poul Jørn Buus Madsen
Hul 11 Christian Bæch
Hul 13 Elda Haase
Hul 15  Torben Henriksen

(kun 0,05 m fra hullet!)
Hul 17 Hans Degn
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Med KlyngeKaptajn Kjærs velvalgte tema om 
Hovedrengøring til Slaget 2009 i tankerne, 
var det med bævende knæ og frygtsomme 
miner, at Underslange Haglund og Fejeme-
ster Henrik, kl. 05:00 den 11. juli sammen 
med undertegnede begav sig østpå til det så-
kaldt beboede område (ja, hvem kunne ane 
der er beboet der?), der kendes under beteg-
nelsen Klyngen. Efter at have kørt søgende 
rundt, var det måske passende at vi parkere-
de op af lossepladsen, som er det første der 
møder én, når man drejer ind af Klynge-svin-
get!

Kors i hytten. Du alt forbarmende. Der så 
bare herrens ud. Den nylagte asfalt var over-
strøget med grus og snavs, og da vi passere-
de en pind med nogle grønne gevækster, var 
det kun skiltet med ”Egelunden”, der røbede 
at de mange tomme huller i græsplænen 
skulle forestille at være den egeskov af sejr-
strofæer fra tidligere Slag. Sikke en joke.

Ynkelunden er en rammende betegnelse, og 
indtil de sikkert velmenende beboere i kvar-

teret får taget sig sammen og får skiftet un-
dergrunden ud med noget jysk muld, og får 
plantet hårdføre egetræer, foreslår jeg at 
skiltet dækkes over, så ingen falder om af 
grin over det pinlige i situationen.

Vi fik brugt en halv times tid på at lade feje-
maskinens stride børster kærtegne vejanlæg-
get i Klyngen. Underslange Haglund gik ef-
ter med sin lille kost, så alt så rimelig pænt 
og nydeligt ud – så meget det nu kan lade sig 
gøre med de omgivelser Klyngerne ellers må 
trækkes med i det daglige.

Specielt det meget tilsmudsede område ved 
hus 174 som udgør det miserable klyngekap-
tajnhovedkvarter, fik en ordentlig omgang. 

Påfaldende nok var der ikke antydning af re-
aktion fra personer i nogle af husene. Dette 
på trods af de nye skilte på 1. tee på Old 
Course, hvor det påstås at det ER et beboet 
område. Den skal I vist længere ud på landet 
med… og vi er endda langt nok ude som det 
er! Fejemaskinen larmede højere end to 

Ren ynk..!

Slaget 2009Slaget 2009
af Slangekaptajn Niels Helmer Petersen
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4-bolde ville kunne råbe ”Fore!” fra teeste-
det… og det var der ingen der hørte.

Men som det kan ses af de omgivende fotos, 
fik vi fejende fint fyldt containeren med 
smuds, hvorefter vi skyndsomst forlod områ-
det og tog tilbage til Slangen, hvor vi kunne 
puste ud i skyggen af vores velvoksne og sta-
dig voksende Egelunds tætte bladdække. 
Det skulle senere vise sig at lægge grunden 

til den overbevisende sejr, som er beskrevet 
andetsteds i dette blad.

Kære Klynger, skuf os nu ikke, men få lidt 
styr på hygiejnen og renligheden ovre hos 
jer. Det er ikke sikkert vi kommer og fejer 
igen…

SlangeVinderKaptajn 
NHP

ELFIRMAET

KENN KROGH
HIMMERLAND

Tlf. 98 35 16 55
Døgnvagt

Aalborg - Nibe - Vegger - Hvalpsund - Aars - Hornum
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Der har aldrig været set mage i Himmerland. 
Så mange top-potente og eksorbitant velspil-
lende Slanger havde ladet budskabet gå rent 
ind. En sejr i årets vigtigste turnering blev på 
overbevisende manér spillet ind med flot an-
lagt golfspil og denne overlegne magtde-
monstration, efterlader Klyngerne hjælpeløst 
tilbage med stillingen 14-12 i antal sejre til 
Slangen!

Undertegnede Slangekaptajn er nu gået i 
forhandlinger med de omkringliggende 
jordbesiddere for at opkøbe større områder, 
så vi kan sikre pladsen til udvidelsen af vores 
Egelund, der af Egnsudviklingsrådet er udset 
til at erstatte Rold Skov som attraktivt natur-
område, hvor kronvildtet kan boltre sig til 
glæde for alle os der er begunstiget af at eje 
huse i Slangen.

Med en lille tåre i øjenkrogen vil jeg hermed 
lykønske og takke Slangerne der alle var sig 
deres opgave voksne. De bedste vandt, og 
det har der aldrig hersket tvivl om. Morge-
nens kampråb udviste nemlig den form for 
forudseenhed der kendetegner velforbered-
te og seriøst indstillede golfspillere: ”For her 
på banen regerer vi, og der i bunkeren hav-
ner I”. Og således skete det fyldest. Kaptaj-
nen er rørt og tilfreds.

Til alt held for vores mentale tilstand, var 
Klyngerne også i år særdeles velforberedte 
og velspillende. Jeg tror det er korrekt at si-
ge, at de faktisk aldrig har spillet bedre end 
de gjorde i år. De er nogle fantastiske men-

nesker – hyggelige, intelligente og dygtige – 
men det nytter dem ikke så meget når 
Slangernes overmagt fejende let placerede 
de tappert kæmpende Klynger på det sted 
de kender så godt. I bunkeren på 18. hul. Det 
skal tilføjes, at mine små slange-løjtnanter 
løbende rapporterede at adskillige Klynger 
havde svært ved at nå ned til deres sko og 
strømper, og på skammeligste vis undlod at 
opfylde den eneste opgave de ellers mestrer 
til fulde: at stå barfodede i bunkeren og syn-
ge hyldesten op mod de smukt svingende 
Slanger.

Sikke en festlig dag! Vejret og HGCC med alle 
deltagerne viste sig fra den smukkeste side. 
Og med 210 deltagere i golfspillet, er det 
min inderste overbevisning at det gik på 
fuldstændig fantastisk vis. Lutter glade men-
nesker med tålmod i sindet brugte en smule 
mere end 6 timer på at afvikle turneringen, 
som selvfølgelig er et vigtigt indslag på da-
gen, men da vi samlet set bruger mere end 
18 timer på Slaget om Himmerland som så-
dan, er det mit indtryk at vi står med en suc-
ces som overgik de forventninger vi havde 
inden det hele blev planlagt og gennemført.

Krisen er måske nok verdensomspændende, 
men med dygtighed har vi alle forstået at 
styre den udenom vores paradis på jorden. 
Tak til alle der har bidraget med at få det 
hele til at fungere og med at sørge for at alt 
blev så festligt som det gjorde. Når jeg hører 
DMI tale om sommerlige skybrud, ryster jeg 
blidt på hovedet og tænker på den præmie-

Et rent Slag!

Slaget 2009Slaget 2009
af Slangekaptajn Niels Helmer Petersen
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regn der væltede ned over de enorme masser 
af præmietagere. For til Slaget om Himmer-
land viste sponsorer i hobetal at finanskrise 
er noget opreklameret fis. Tak til hele striben 
af sponsorer.

Hvem fik præmier? Ja, alle der overværede 
præmieoverrækkelsen, vil vide at Palle Hove 
assisteret af Birte Nyborg, havde regnet den 
godt ud. Og med Palle i sin absolutte top-
form, fandt de mange imponerende præmi-
er vej til rette modtagere. Palle havde måske 
nok ønsket sig at flere Klynge-kombattanter 
havde spillet sig ret til at få præmier, men 
Slange-spillere var også her i overtal. Og for-
nøjelsen ved at høre Palle få tungen på gled, 
rangerer meget højt på listen over denne 
verdens underholdende momenter. Tak Pal-
le! Ingen kan gøre det bedre end du kan. Og 
heldigvis kommer det ikke på tale at bede 
andre om det.

Mageligt tilbagelænet kan jeg nu se tilbage 
på en meget lang dag med meget omfat-
tende deltagelse. Et par små krusninger på 
det ellers vellykkede arrangement er bemær-
ket og noteret, og Kaptajn Kjær der kæm-
pede så bravt med de få midler hans Klynger 
har at gøre med, skal have en applaus for si-
ne ustyrligt morsomme indslag før og under 
Slaget. Med tak for fortrinligt godt samar-
bejde omkring de millioner af praktiske gø-

remål, der nu engang hører med til at være 
kaptajn. Og uden vore hjælpere ville intet 
fungere. Hvor er det dejligt at der altid er be-
redvillighed til at give en hånd med, når der 
er brug for det.

Det skal alt sammen summeres op i en lyk-
ønskning til os alle for at være en del af det 
enestående samfund, som Himmerland Golf 
& Country Club udgør sommer efter sommer 
– og for den sags skyld også resten af året. Vi 
er blevet bemyndiget til at varetage den skat 
stedet og miljøet omkring det er, og den for-
pligtelse tager vi med glæde og selvfølgelig-
hed op. 

At Slangerne så i det lange løb er de bedste, 
rokker dog ikke ved vores allerede nu spænd-
te forventning om igen til næste sommer at 
videreføre den stolte tradition som Slaget 
om Himmerland er. Kaptajnerne er i fuld 
sving med at planlægge Slaget 2010.

En sommerlig hilsen
til alle Slanger og Klynger

fra SlangeVinderKaptajn NHP 

Vi sælger golfhuse og andele i Himmerland!

Gatten Stationsvej 10, 9640 Farsø

Erfaring: 25 år på stedet med salg af golfhuse

INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSEVI TILBYDER:

- hurtigt salg

- højeste pris

- laveste salær

- no cure - no pay
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Hvert år ser vi frem til 3 dejlige uger i Him-
merland, og inden vi får set os om er ferien 
forbi.

Men igen i år har det været den gode ople-
velse at være sammen med dejlige menne-
sker, og få spillet noget golf på nogle 
fantastisk veltrimmede baner – en stor ros til 
vore greenkeepere.

Vi har fra mange husejere hørt rosende om-
tale af det nye personale der er kommet i re-
stauranten og ligeledes de nye tiltag på 
menukortet.

Siden påske, har bestyrelsen arbejdet på de 
opgaver der blev besluttet på generalfor-
samlingen.

Stierne fra centret til slangen, klyngen og 
bowlingcentret er nu etableret, og vi arbej-
der på en vedligeholdelsesplan, så vi kan be-
holde en rimelig standard.

Der hentes i øjeblikket tilbud hjem på en fæl-
les legeplads, og vi undersøger i samarbejde 
med A/S’et hvor den skal placeres.

Vi har hentet tilbud hjem på beskæring, ud-
tynding og nybeplantning på grundejerfor-
eningens fællesarealer, og det vil på næste 
bestyrelsesmøde i august, besluttes hvornår 
projektet startes op. Der trænger til en kær-

lig hånd i hele om-
rådet.

Der er allerede re-
noveret omkring 
alle træerne i både slangen og klyngen, og 
udgåede og dårligt voksende træer vil blive 
udskiftet til efteråret.

I Egelunden i klyngen, undersøges jord-
bundsforhold, før der til efteråret plantes 
nye træer.

Der er lavet en vedligeholdelsesplan for vej-
kanterne i områderne, så hybenroserne ikke 
ødelægger vores veje.

Til sidst, men ikke mindst, en tak til Erik Høl-
lund, der har været en stor hjælp for besty-
relsen, så vi nu har fået kabel-TV ned i det 
prisleje der fra starten var lovet husejerne. 
Det er nu op til jer selv at få indstillet TV så I 
kan se golfkanalen. Har I problemer, opfor-
dres I til at gøre brug af nabohjælp. Der er 
via receptionens info sendt mail ud til alle, 
der er tilmeldt, hvor man kan læse om de nye 
tiltag. Samme info er langt ind på grundejer-
foreningens hjemmeside.

Vi ønsker alle husejere en fortsat god som-
mer.

På bestyrelsens vegne

GrundejerforeningenGrundejerforeningen
af Inge Lise Søndergaard
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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



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

ÅBNINGSTIDER I PROSHOPPEN:
April-september: se hjemmeside

GOLFSHOPPENGOLFSHOPPEN
Power Caddy el-vogn lead batteri til 36 huller ................. 7.500 kr.
Bag ...................................................................................... 1.500 kr.
Rabat ................................................................................... 1.500 kr.
PRIS I ALT ...................................................................... 7.500 kr.

Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Der er stadig en masse gode tilbud
på vores rester af sommervarer

EFTERÅRETS NYHEDER
begynder at lande på hylderne

Kom ind og se de spændende ting fra


