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"...Og I er bare misundelige!", synes årets herremester Jacob Westergaard at sige – med glimt i øjet – 
efter den obligatoriske tur i søen på 18. oven på en velfortjent sejr.

Se alle resultaterne fra Klubmesterskaberne på side 40

Mudder-mester...



Himmerland Golf Klub
Bestyrelsen:
Formand Preben Aaen, Hans Egedes Vej 
92, 9600 Aars. Tlf. 98 62 28 04

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

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

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

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

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

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

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

Chefgreenkeeper:
Johnny Kristensen. Tlf. 21 78 66 60

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

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

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

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

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

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

Palle Hove, tlf. 98 13 46 36

Hans Henrik Kjølby, tlf. 89 39 75 00

Jacob Brunsborg, tlf. 89 39 75 00

Administrerende direktør Niels Vester,       
tlf. 96 49 61 05

Proshop: Tlf. 96 49 61 09

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

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

Restaurant Green: tlf. 96 49 61 14

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

Deadline:
For indsendelse af materiale til næste klub-
blad, som udkommer medio februar, er fre-
dag den 1. februar 2008.

Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S

▼
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Himmerland er forandret  ---- for evigt

Det blev mødt med fortvivlelse, magtesløshed og vantro, 
efterhånden som meddelelsen om Birdies død nåede os i løbet 
af onsdag aften og nat.

Vi vidste godt at Himmerland Golf & Country Club allerede 
forandrede sig lidt, da Birdie solgte sin andel i februar, men 
nu er det for evigt, og for mange vil Himmerland aldrig blive 
det samme.

Birdie døde efter et meget tragisk uheld i sit elskede hus i 
Spanien. 

Tilværelsen var sat på skinner, og nu skulle Birdie og Palle til 
at nyde et liv, hvor de fleste forpligtigelser var fjernet.

Men det er desværre rigtig nok. Vi skal aldrig mere høre 
hendes latter eller hendes næsvise og begavede replikker 
eller nyde godt af hende generøsitet.

Der vil gå lang tid inden vi fatter det, men i mellemtiden vil 
vore tanker og medfølelse gå til Palle og familien, hvis tab er 
helt uerstatteligt.

På vegne af 
Himmerland Golf & Country Club

Jette Thomsen
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Et kik på kalenderen – og ud ad vinduet – 
viser, at golfsæsonen 2007 er på det sidste. 
Bærebag, de langærmede poloshirts og 
vindstopperen findes frem.

Vores sport er endnu vigtigere her i den 
mørke tid. Frisk luft, motion og lys, kamme-
ratskab og måske en lille afsluttende ”ting”, 
kan holde os fri af mange fysiske og psykiske 
skavanker!!

OK! – Tiden er også for gule ærter, ande-/
flæskesteg osv. – men den ene ting udeluk-
ker jo ikke den anden!!! 

Så blev det tid at tage afsked med dig – Niels 
Vester. Du har ønsket at have mere tid til fru 
Lone. Tak for din indsats for golfen i Him-
merland Golf og Country Club. Det har ikke 
mindst været din fortjeneste – og greenkee-
pernes – at vi har været tilgodeset med rig-
tig flotte baner og greens (efter medio 
maj!!) Og rigtig god gænge i vedligehold i 
øvrigt!

Vi medlemmer bør nok skønne mere på, 
hvilke gode vilkår vi har her i Himmerland!!

Held og lykke med dit fremtidige virke.

De nye baner, som skyder op omkring os, 
giver endnu flere muligheder for golfspillet. 
Jeg ønsker og håber for dem, at det ressour-
cemæssige og økonomiske grundlag vil vise 
sig bæredygtigt!

Desværre koster det øgede antal af baner 
på medlemstal og indtægter hos de eksiste-
rende. Det er en udfordring for fremtiden, 
specielt da medlemmernes alderssammen-

sætning – stort set 
hos alle banerne – 
vejer mod 60+!!

Så kære medlemmer!! – Gør en indsats, for-
tæl om mulighederne i Himmerland Golf og 
Country Club, - oplevelserne og kvaliteten af 
matcherne og baneanlægget, så Himmer-
land også i fremtiden kan være vores udfor-
drende og spændende legeplads.

Endelig vil jeg gerne takke golfklubbens 
bestyrelse og A/S/Lars Larsen for et godt og 
gnidningsløst samarbejde i 2007 – og tak for 
viljen til udvikling af Himmerland!!

Tak for i år.
Preben Aaen

Klubbladets Leder

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012
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www.garant.nu

Løgstør
Torvegade 4
9670 Løgstør
Tlf 98 67 28 00

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

Ring for et godt tilbud!
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Så skete det igen. Sommertiden er slut for 
denne gang. Uret er stillet en time tilbage 
og vi kan ikke længere starte vores søndags-
runde kl. 14.00, hvis vi da skal nå at spille 
alle 18 huller, inden mørket sænker sig over 
Himmerland Golf & Country Club.

Overgangen fra sommertid til vintertid er på 
en måde også markeringen af den officielle 
afslutning på golfsæsonen – vores sædvan-
lige ugeklub er gået i vinterhi, turen ind i 
proshoppen gælder ikke længere smarte 
poloer, men vinterhandsker og måske en ny 
tophue. Og mange steder er vi tvunget til at 
spille på vintergreens – eller provisoriske 
greens, som vist er den helt korrekte defini-
tion på disse langsomme, bulede greens 
med alt for store huller (selvfølgelig ikke her 
i Himmerland Golf & Country Club, hvor vi 
selvfølgelig forsøger at holde minimum én 
af vore dejlige baner i spil så længe som 
overhovedet muligt – og med helt rigtige og 
lynhurtige greens).

I aktieselskabet er vi ikke gået i vinterhi – vi 
er nemlig i fuldt sving med planlægningen 
af sæsonen 2008, som jo gerne skal indehol-
de det bedste af det bedste fra året før samt 
nogle spændende nyheder – Og sådan bliver 
det også, men herom senere eller på vores 
hjemmeside – www.himmerlandgolf.dk – 
hvor I altid kan finde seneste nyheder eller 
et godt tilbud!

Én nyhed kan jeg dog afsløre i årets absolut 
sidste klubblad – nemlig navnet på den nye 
direktør, som skal stå bag roret på Himmer-

land Golf & Country Clubs videre færd ud i 
fremtiden, der jo byder på mange og spæn-
dende udfordringer.

Den nye kaptajn hedder Claus Birk Larsen, er 
38 år gammel og har en bred erfaring inden-
for drift og udvikling af hotel- og restau-
rantdrift – senest som direktør for Hotel 
Nilles Kro ved Århus.

Jeg er helt sikker på, at Claus er den helt rig-
tige ”mand” for Himmerland og håber, at 
alle – medlemmer, husejere, sponsorer, 
gæster, personale og stamkunder – vil give 
Claus den samme positive modtagelse, som 
jeg fik i sin tid.

Jeg har valgt at gå stille og roligt ud af døren 
for at hellige mig andre gøremål i tilværel-
sen, men vil gerne benytte lejligheden til at 
sige et stort TAK til alle for nogle helt fanta-
stiske år her i Himmerland Golf & Country 
Club.

Jeg glæder mig til at besøge Himmerland 
Golf & Country Club som helt almindelige 
golfspiller og spille vores dejlige baner og 
ikke mindst nyde den helt specielle stem-
ning, som jo kun kan opleves i Himmerland 
Golf & Country Club.

Tusind tak til alle.

Niels Vester

Vi kan lære af fortiden, men ikke leve i den.
Lyndon B. Johnson

Direktøren
har ordet...
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Tvis holder... på de klassiske dyder

tvis.as

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

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

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

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

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

...til store køkkendrømme

EBBESØ’S
TØMMERHANDEL A/S

Søndergade 33 • 9640 Farsø 
Tlf. 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag  7.00 - 17.00
Fredag  7.00 - 18.00
Lørdag  8.00 - 12.00
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Vi er nu kommet igennem vores travle som-
mersæson, og går nu vinterens knap så travle 
tid i møde - men det betyder ikke at vi går i 
hi. Startende den 1. november vil vi kunne 
levere selskaber ud af huset under navnet 
Green-Event.dk. Alle informationer vedrø-
rende Green Bar og Restaurant vil kunne ses 
under hjemmesiden med samme navn. Under 
Green-Event vil vi fremover markedsføre 
vores restaurant, bar, konference samt diner 
transportable både til private selskaber og 
professionelle aktiviteter. Fra bryllupper, kon-
firmationer og jubilæer til produktpræsenta-
tioner, møder, konferencer samt teambuilding 
aktiviteter i vores køkken eller på golfbanen.

Fra den 1. november vil Green Bar kun være 
åben i weekender og Restauranten vil kun 
være åben om aftenen (mod forudbestilling) 
perioden frem til den 1. marts 2008. 

Husk dog, at vi traditionen tro har åben alle 
weekender i november 2007 og marts 2008 

med 3 retters festmiddag og dans for kun kr. 
199,- for klubbens medlemmer - normal pris 
kr. 249,-

Den kommende tid kommer også til at byde 
på planlægning af menuer og sortiment til 
næste sæson, og i den forbindelse vil vi gerne 
inddrag vores faste bruger af restauranten 
og baren til dialog. I restauranten er der et 
lille spørgeskema, som jeg vil opfordre alle til 
at udfylde, og samtidig deltage i en konkur-
rence om et gavekort på kr. 1000,- for bedste 
idé eller konstruktive kritik, som vi kan bruge 
til at gøre sæsonen 2008 til den bedste end-
nu.

På vegne af alle i restauranten ønskes alle en 
Glædelig jul og Godt Nytår og på gensyn sna-
rest. 
      

Kim Frost Nielsen

Nyt fra Restauranten

Torvegade 1 • 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 41 33

19. hul
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Med slutningen af oktober forlader jeg 
reden, spreder vingerne og flyver med et 
lille stop i Ikast til Roskilde Golfklub. Jeg lan-
der for en kort stund i Ikast fordi det er der, 
jeg afslutter min uddannelse som golftræ-
ner, som jeg startede her i Himmerland i 
2004.

Hvad skal jeg så…
Jeg tager til Roskilde, for at blive klogere på 
mange af områderne indenfor mit fag. På 
det punkt er Himmerland en lille smule 
anderledes end andre steder. Ikke at tage 
fejl - Himmerland er en lille oase på det dan-
ske landkort og jeg har været meget glad 
for at være her alle fire sæsoner. 

Min lillebror er chef i Roskilde. Han har 
opbygget en blomstrende forretning og har 
derfor brug for en golftræner mere til næste 
år. Ligeledes føler jeg også for mig, at det er 
tid til at komme videre og lære lidt om shop-
drift, regnskab, indkøb, salg og samtidig 
glæder jeg mig til at være en større del af 
klublivet og tættere på medlemmerne, i ste-

det for som her, at undervise nye golfentu-
siaster hver gang der er en ny golfskole på 
programmet. Det er uden tvivl en super bal-
last at have med i rygsækken, som bliver 
tung på min flyvetur til Sjælland. 

Suk…
Må jeg i ovenstående forbindelse, endnu 
engang, minde jer om at fællestræning for 
klubbens medlemmer stadig eksisterer og er 
på programmet onsdage 18.30-19.30 og 
søndage 14.0015.00 HELE SÆSONEN (april-
september). Tag dog og benyt jer af det. Få 
rettet de små skønhedsfejl, der engang imel-
lem sniger sig på, og som er så svære at 
komme af med, hvis man selv skal knokle 
med det – brug os i de to perioder. Det er 
gratis og man bliver en bedre golfspiller af 
det.

Tak…
Til sidst vil jeg gerne sige tak… TAK for alle 
de gode stunder og de dejlige oplevelser jeg 
har haft i Himmerland. TAK til alle der har 
gjort min dag endnu dejligere med et ven-
ligt smil. TAK til alle de andre ansatte for et 
godt samarbejde - ikke mindst  til Robert, 
som har været en god læremester, trods 
hans sygdom. 

Himmerland har været et hyggeligt, sjovt og 
dejligt sted at være og jeg vil aldrig glemme 
min tid i Jylland.

Ha’ det godt
Kærlig hilsen og på gensyn

Tove 

Side 9 Proen

Jeg springer ud i det…

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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Resultater
 Runde 1 Runde 2
Pos. Holdnavn Fourball A Fourball B I alt Fourball A Fourball B I alt Total
1 Jacobs Vidundere 43 40 83 44 43 87 170
2 Hyldigs Helte 42 42 84 37 42 79 163
3 Team Frøslev 37 39 76 39 41 80 156
4 Vinbergs GK 37 38 75 37 42 79 154
5 The Wonder Boys 41 43 84 33 35 68 152
6 Sulle Drengene 38 36 74 39 38 77 151

Nærmest Pinden
New Course hul 2: Ellen Pedersen ............................... 1,78 m
New Course hul 7: Kent Schreiner ............................... 3,53 m
New Course hul 15: Lene Olesen ................................... 3,50 m
New Course hul 17: Anders Lund .................................. 0,52 m

Old Course hul 6: Kim Hansen ................................... 1,56 m
Old Course hul 8: Christian Vidstid ............................ 2,41 m
Old Course hul 11: Christian Vinther ........................... 1,07 m
Old Course hul 13: Vibeke Hjort Knudsen ................... 0,22 m
Old Course hul 15: Christian Olesen ............................ 1,70 m
Old Course hul 17: Jesper Møller ................................. 0,87 m

Jacobs Vidundere – Vibeke Hjort Knudsen, Anders Lund, Julie Westergaard og Jacob 
Westergaard – tog sig kærligt af førstepræmien som vinderne af Himmerland Open for 
Hold 2007.
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ART COOL  |  Energy  |  Inverter

Pris 17.995
eksklusiv installation

”Smukt” indeklima

www.oegaard.dk • Telefon 98 63 19 11
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Selvom der ikke var hole in one at fejre, blev 
der alligevel sunget lidt ekstra under præ-

mieoverrækkelsen søndag, idet Ilse Tör-
nqvist fra det svenske hold ”Vinbergs GK” 
denne dag rundede de 60. Samtlige delta-
gere istemte en hjertelig fødselsdagssang til 
ære for Ilse.

Poul Jørgensen fra Fox and Hounds havde 
sat en flaske McAllan fine oak 12 års whisky 
på højkant til den første, der præsterede 
hole in one under årets Himmerland Open 
for Hold. Da ingen var SÅ præcise – om end 
flere var tæt på – gik flasken som eksklusiv 
klappepræmie. Der blev trukket lod blandt 
de ikke-præmierede scorekort, og den hel-
dige blev Tore Pedersen, der med holdet 
”Kjells Angels” havde taget den lange vej 
fra Norge for at deltage. Turneringsleder 
Maria Fjelstrup Kallesø (til venstre) lykøn-
sker.

...fortsat fra side 10
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www.MUCHBETTER-GOLF.dk

Vi forhandler golfbiler af mærkerne Fairplay 

og Yamaha, samt tilbehør og reservedele. 

Du kan købe golfbilerne på vores hjemmeside: 

www.muchbetter-golf.dk eller kontakte 

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

Vi kører gerne ud og viser dem frem!

MUCHBETTER-GOLF.DK
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Afslutnings Pro/Am
Lørdag den 20. oktober 2007 blev Bobbys 
traditionsrige Afslutnings Pro/Am afviklet 
på PGA New Course. 29 hold stillede til start. 
Mange af holdene var gamle kendinge, som 
har været med flere år i træk, men der blev 
også budt velkommen til flere nye hold, som 
havde valgt at tage udfordringen op, og 
give veteranerne kamp til stregen.

Efter Bobbys - som altid underholdende – 
velkomst, med både morgensang og opkvik-
kende jokes, lød startskuddet på PGA New 
Course.

Trods den kolde vind og de tunge skyer nød 
alle runden. Dette var blandt andet på grund 
af banens beskaffenhed. Chefgreenkeeper 
Johnny Kristensen kunne endnu engang 
holde hovedet højt ved at imponere alle 
spillere med en bane, der var i super stand. 

Bolden trillede perfekt på nogle tætklippe-
de greens, fairways var grønne og roughen 
var sej. Man kunne ikke sætte en finger på 
noget. Godt gået Johnny!!

Food & Beverage Manageren, Kim Frost, 
hyggede om spillerne på bane med varm 
kakao, sandwich og en lille en at varme sig 
på. Da runden var færdigspillet gik festen i 
gang på ægte Oktoberfest maner. Der var 
pyntet op i grønne farver, tyrolermusikken 
var sat på, og der var mulighed for kæmpe 
fadøl. Hele personalet var klædt ud i tyroler-
tøj.

Efter alle hold var inde og scores var talt 
sammen, var 2 proer lige. Både Christoffer 
Lange og Allan Høgh havde gået runden 3 
under par. Et omspil var derfor nødvendigt 
(Hul 18 New Course spilles indtil en vinder er 
fundet). Første omspilshul blev delt på en 
par. Men allerede på 2 omspilshul gik det 
galt for Christoffer Lange. Et skævt slag mod 
green resulterede i en bogey, Allan Høgh fik 
sin par og blev dermed vinder af Bobbys 
Afslutnings Pro/Am 2007. Præmietagerne 
kan ses herunder – de øvrige resultater kan 
findes på hjemmesiden www.himmerland-
golf.dk.

Til sidst er der bare at sige tak til alle vores 
sponsorer og ønske en god vintersæson. Jeg 
glæder mig til vi ses igen til Bobbys Åbnings 
Pro/Am som spilles i marts.

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

søndag den 2. december:

• Gløgg Turnering



15

Individuelle Amatører
 1. Claus Pedersen ................Sparekassen Himmerland ...............................................37 point
 2. Thomas Ambrosius .........Carlsberg .........................................................................36 point
 3. Søren Farsinsen ...............Sparekassen Himmerland ...............................................36 Point
 4. Torben Bech ....................De Uovervindelige ..........................................................36 point
 5. Jørgen Michael Werner ..Kastrup Vinduet ..............................................................36 point
 6. Morten Krogh .................UPM Raflatac ...................................................................36 point
 7. Michael Sørensen ...........Sparekassen Himmerland ...............................................36 point

Individuelle Proer
 1. Allan Høgh ......................Los Tilos Med B 3 ................................................................ 70 / -3
 2. Christoffer Lange ............Amazonerne ....................................................................... 70 / -3
 3. Søren Rolner ...................Hoves Helte ........................................................................ 71 / -2
 4. Brian Akstrup ..................Nickent ............................................................................... 72 / -1
 5 -7. Steen Ottosen .................Himolla ............................................................................. 73 / Par
 5 -7. Dan Stage ........................PGT A/S ............................................................................. 73 / Par
 5 -7. Jesper Thuen ...................Strandby Kursuscenter ..................................................... 73 / Par

Hold
 1. Sparekassen Himmerland .......................................................................................122 point
 2. Nickent ....................................................................................................................118 point
 3. UPM Raflatac ..........................................................................................................113 point
 4. Himolla ....................................................................................................................113 point
 5. Carlsberg .................................................................................................................112 point
 6. De Uovervindelige ..................................................................................................112 point
 7. HGCC Proshop .........................................................................................................110 point
 8. Backtee ....................................................................................................................109 point
 9. Strandby Kursuscenter ...........................................................................................108 point

Bobby, Jacob og amatør-vinderen Claus 
Pedersen.

Bobby, Jacob og vinder af de professio-
nelles række, Allan Høgh.
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Tak til sponsorerne:

Vinderholdet Sparekassen Farsø.

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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i mange år!i mange år!i mange år!
der holderder holderder holder

Træbeskyttelse

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

www.xl-byg.dk

599,-
SPAR 130,-

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

799,-
SPAR 150,-

AT ANVENDE TIL FARVESKIFT. FÅS I MANGE 

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

599,-
SPAR 130,-

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

599,-
SPAR 130,-
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Sæsonen går på 
hæld… desværre
Så er det snart slut med sæsonen 2007, i 
hvert fald på den græsmæssige side. 

Nu begynder så planlægningen til næste 
sæson. Banerne skal gøres vinterklare, så de 
kan stå flotte og være klar til sæsonen 2008. 
En sæson hvor vi gerne skulle rykke os end-
nu mere. Vi har jo en hel del planer med 
vores flotte anlæg. 2007 har primært gået 
med greensarbejde, luftning og plejeplaner. 
Vi har ændret gødningstypen, prikket, top-
dresset, verticalskåret og presset/stresset 
greens lidt. Til tider har greens har haft nog-
le "sjove" farver. Men de skal også lige væn-
ne sig til en ny behandling, men resultatet 
har været ganske udmærket. Vi har en græ-
stype og et vækstlag som godt kunne tæn-
kes bedre.

Men det er det vi har, og det arbejder vi ud 
fra, og prøver at forbedre det. Selvfølgelig 
en proces der tager tid. Vi kan aldrig få sten-
hårde greens, men det er heller ikke min 
ambition. Vi skal have greens, der er fair, 
jævne og som kan tage imod bolden. Så det 
bliver meget den samme fremgangsmåde 
næste sæson og fremover. Der er nogle 
enkelte greens, hvor vi måske er nødt til at 
grave nogle nye dræn ned. Enkelte greens 
er meget vandlidende. Problemet med det 
fugtige vækstlag er, at vi kæmper en hård 
kamp mod svampesygdomme. Det er blandt 
andet en af grundene til, at vi har prikket så 
ofte. Har det været til gene for spillerne, 
beklager vi selvfølgelig. Men vi har prøvet at 

gøre det så tidligt som muligt, og fået det 
passet ind i vores booking system. Men vi 
har fået meget ros fra mange kanter - det 
takker vi meget for. Det er jo rart, at det vi 
laver har en virkning, og at det bliver påskøn-
net. Og det hjælper også på arbejdsmiljøet, 
stemningen og gør at viljen til at gøre en 
forskel er til stede. Så mange tak for det…

Vi starter nu her i efteråret med at prikke 
forgreens og teesteder. Begyndelsen på at 
få de områder forbedret markant starter så 
småt nu. Til næste år vil disse områder nær-
me sig den samme pleje som greens. Dog i et 
mindre omfang. Ja, og ikke at forglemme 
vores par 3 bane. Den har vi ændret lidt på. 
Til næste år skal den også have en bid af ple-
jeplanen. Måske skal vi have kigget på nogle 
dræn der også. Vi begynder også at prikke 
nogle fairways. Laver et forsøg på nogle af 
de dårligste. Så kan vi vurdere om det er 
noget, vi skal opgradere i fremtiden. Græs-
set "bærer" bolden for meget. Jeg vil gerne 
have bolden tættere på jorden. På den måde 
får man bedre kontakt og bedre kontrol. 
Der er også enkelte fairways, som skal have 
lavet nogle nye dræn. Se om vi kan komme 
tørskoet over de fleste steder, og gøre banen 
spilbar i længere tid. 

Nu starter vi også med alle husarealerne. Vi 
har fået en hel del sedler, så der er nok at gå 
i gang med. Vores noget slidte stier på selve 
banen trænger også til en kærlig hånd eller 
gravemaskine. Vi har en del træer på banen, 

Greenkeeperne 
informerer…
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KVALITET 
TIL TIDEN

� KØKKENER

� DØRE & VINDUER

� GULV & LOFT

� EFTERISOLERING

� TAGPAP

� NYBYGGERI

� LANDBRUGSBYGGERI
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som skal opstammes og pyntes. Nogle skal 
helt væk. Vi skal have tyndet ud i de små 
skove, så vi får nogle flotte træer. Vi har 
nogle græskanter på bunkers (New Course), 
som vi vil have udskiftet. Nogle nye tørv, så 
de igen bliver flotte. Vi har alle vores maski-
ner, som skal totalrenoveres. De skal skilles 
ad, smøres op, slibes, males - så de står som 
nye til foråret. Alle vores markeringer på 
banen skal ind og have en gang maling - 
sammen med vores flotte teeskilte. Så når vi 
alle tager hul på sæsonen 2008, er det som 
at starte på en ny bane. Oven i alt dette, så 
kommer der et par gravemaskiner i uge 45. 
Vi skal have gravet nogle søer op. Starter på 
hul 18 og på hul 12 Old. Drømmen er at få 
gravet nogle flere søer op, så vi kan se vand. 
Blandt andet på New 4, 6, 12 og Old 9, 11, 
17. Men det er fremtiden. Den starter måske 
før end vi aner…

Til sidst vil jeg da gerne takke for en rigtig 
god sæson. Syntes at det har været meget 
spændende og en god udfordring at komme 
til Himmerland. Skulle jeg vælge om, så hav-
de jeg helt sikkert truffet samme valg. En 
stor del af det er, at der er nogle rigtige 
gode arbejdskolleger i alle afdelinger. Det er 
en fornøjelse at komme på job. Man finder 
kun positive mennesker, som altid er klar til 
en hyggelig kommentar eller hjælp, hvis det 
er det, man har brug for. Selvfølgelig har vi 
alle været presset, men det ser man bare 

ikke. Servicegenet er i højsædet. Vi ved hvad 
vi kan - men vi er også indstillet på at blive 
bedre. Så fremtiden ser lys ud. Vi har været 
8 ansatte i greenkeeperafdelingen. Dem kan 
jeg heller ikke rose for lidt - vi har haft et 
godt år. Arbejdsmæssigt er det gået rigtig 
godt. Der har været en god dialog. Vi er et 
team, som har mod på at gøre Himmerland 
endnu bedre. Og greenkeeperne har været 
åbne, og taget imod mine ændringer og til-
tag på en god måde. Så vi arbejder bare 
videre, og gør i fællesskab banerne endnu 
bedre i fremtiden. Det lidt kedelige er, at vi 
skal ned på 4 mand i vinterperioden. Det er 
jo altid beklageligt, men håber at vi finder 
en god løsning på det problem. Så vi har 
samme stab næste år. 

Slutteligt vil jeg sende en afskedshilsen til 
vores afgående direktør Niels Vester. Han er 
jo én af grundene til at jeg havnede i Him-
merland. Men jeg vil takke for et spænden-
de og lærerigt samarbejde. Syntes at vi er 
kommet langt. Niels ved jo meget om golf 
og ser meget, så han har været en god med-/
modspiller. Det var jo en kort fornøjelse jeg 
nåede med Niels, men vi slipper vel ikke helt 
for ham. Så, Niels, dine kommentarer vil sta-
dig være velkomne - nu kan jeg jo bestemme 
lidt.. :-) Ønsker dig held og lykke med dit 
fremtidige job og alt andet du rører ved. 

Tak for en god sæson!

Johnny Kristensen 
Headgreenkeeper

...fortsat fra side 14

Jørgen Sørensen, Hornum, 9600 Aars
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Vis dit stolte tilhørsforhold til Himmerland 
Golf & Country Club og bestil allerede nu 
den nye klubbag til levering i foråret 2008.

Bag’en er i PU-læder og med 14 rums opde-
ling til jern og køller.

Headcovers kan bestilles separat, og der er 
mulighed for brodering af navn på forlom-
men.

Ved forudbestillinger er eventuel navnebro-
dering inkluderet i prisen – ellers vil der 
være et tillæg på kr. 200,00 inkl. moms.

Vognbag .............................kr. 1.395,- pr. stk.
Headcover ................................kr. 79,- pr. stk.

For levering i foråret 2008 skal bestilles 
inden 31/12 2007.

Bestillingsseddel hentes på 
www.himmerlandgolf.dk 

og afleveres i udfyldt stand i Proshoppen.

Klubbag

� 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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Hørt i HGCC!

I ugerne op til efterårsferien var backtee på 
New Course lukket. Af denne grund havde 
receptionen lavet et fint lille skilt i A4 for-
mat, som bl.a. lå på skranken i receptionen. 
Den kom også til at finde plads i proshop-
pen, og det var her, der pludselig skete 
noget meget grinagtigt…

Én af medarbejderne havde misforstået skil-
tet og troede at Back Tee (altså firmaet) var 
lukket. Hun kom ved en fejl til at ringe op, 
og fik fat i vores gode husven Peter Wæde-
led, som hun straks undskyldte overfor, og 
dernæst undrende fik spurgt: ”Øh, hvad 
laver du på arbejde, jeg troede at I holdt 
ferielukket?”. En noget undrende Peter sva-
rede, at det havde han da ikke hørt noget 

om! ”Jamen”, sagde medarbejderen,” jeg 
står her med et skilt hvorpå der står, at Back-
tee er lukket i uge 40 og 41”. Stor forvir-
ring!!

Medarbejderen kom ind til mig, og spurgte 
hvem der havde lavet det skilt, for hun hav-
de lige haft fat i Back Tee, og de havde da 
ikke lukket?? Da måtte jeg godt nok bide 
mig selv hårdt i læben for ikke at skrige af 
grin. På en meget stille og rolig måde, fik 
jeg forklaret hende hvad Backtee, i denne 
sammenhæng betød. Da det gik op for hen-
de, bredte der sig et stort smil på hendes 
læber, og dernæst kluklo vi begge to! 

Birgitte Kronborg

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

v/ Mogens Vedel Hansen A/S
Himmerlandsvej 24 · Vegger · 9240 Nibe · Tlf. 98 66 64 00
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Mosevej 22, 9600 Aars 

Tlf.: 9865 6111

Vi har tøjet til den 
voksne pige

fra:




  

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

eller Aggersundvej.

www.krukkehuset.dk

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

et glas champagne
Ring for aftale
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Whole-in-One Weekendophold
- Arrangement for husejere
Vi tilbyder nogle meget spændende weekendophold i november 2007 og i marts 2008.

På opfordring af en husejer, har vi nu lavet en specialpakke til husejere, der gerne vil del-
tage i aftenarrangementerne, men overnatter i eget hus.

Fredag:
Velkomstdrink
Lille snack/tapastallerken
Gæstetaler
2 retters middag

Lørdag:
Eftermiddags kaffe/kage
Velkomstdrink
3-retters middag
Musik og dans til kl. 01.00

Pris per person for ovenstående DKK 550,00

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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HVORFOR?
vælge

golf ELLER uddannelse...

- når du kan få begge dele!

       
 (og samtidig spille for din egen klub :-)

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

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

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

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

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

eller send en mail på:
fu@esaars.dk
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Hvem styrer din varmeregning her til vinter?
– vi har danmarks præmiere på  
TOSHIBA Super Power varmepumpen 

SJÆLLAND
Korshøj 10, 
3600 Frederikssund
Telefon 47 31 32 21

JYLLAND
Vinkelvej 4, 
8620 Kjellerup
Telefon 86 88 34 22

31 år
i Danmark

TOSHIBA Super Power varmepumpen  
har denne gang alt incl.

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

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

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

Aut. el- & køleservice
Anpartselskab

TOSHIBA kvalitets varmepumper
– eliten indenfor miljørigtig energibesparelser

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

www.gidex.dk

Nu også 

med 8°c funktion til 

sommerhuset

73%
SPAR

OP TIL

på varmeregningen
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Så er endnu en sæson gået på hæld. For mit 
vedkommende den første, men heldigvis 
ikke den sidste.

Vi har været et super team i receptionen 
denne sæson - 7 piger, som havde et godt 
samarbejde. Det afsluttede vi med en pige-
aften, der bød på sjov i go-cart og en hyg-
gelig middag bagefter.

I løbet af sæsonen sagde vi farvel til Gitte, 
som nu slår sine folder hos EDC i Farsø og 
Line, der nu er konsulent ved DGI på fuld 

tid. Den 30. september sagde vi så farvel til 
Betina, som søger elevplads og Iben, der er 
kommet til Berendsen Textil Service i Aal-
borg. Sidst, men ikke mindst måtte vi sige 
farvel til Tina, som har fundet nye udfordrin-
ger hos Martens Light & Design i Storvorde. 
Dette er så mit held - en ren ”win win situa-
tion” - da jeg så har fået mulighed for at 
blive i Himmerland Golf & Country Club ~ et 
sted, hvor det er godt at være.

Anja Hundsdahl Kristensen

Fra receptionen…

De "skrappe" piger, der ikke kun har fart på, når de er i Receptionen. Fra venstre Anja, 
Betina, Gitte, Vibeke og Tina. Desværre kunne Iben og Line ikke deltage.

Stram skruen og tjen
penge

Dekor Ask/0500
Ekskl. blandingsbatteri, vask,

lys og hvidevarer

PRIS FOR DEN VISTE OPSTILLING

7.384,-

– du får det lidt bedre
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Gør Det Selv HTH
Vestre Boulevard 9B,  9600 Års
Tlf.: 9862 6980 Fax: 9862 6989

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

www.marielouise-aars.dk

Marie Louise i Bymidten
– 10 skridt fra hovedgaden

Kvalitetstøj til bevidste piger

Day Birger et Mikkelsen 

Blacky Dress Berlin

Trine Kryger Simonsen

Marlboro

E: Else Thing

Johnny Q Jeans

Eterna Bluser

Hermann Lange

Zerres bukser

IZI

Pausecafé
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Kære klubmedlem
og læser
Tiden er nu endnu engang kommet til at 
bruge spalteplads på en status over en sæson 
for Team Himmerland. Mens efterårsvindens 
kraftige tiltagen udenfor varsler hårdere og 
koldere klima på vej og samtidig påvirker 
mine mundvige svagt, men sikkert nedad, 
får jeg dog hurtigt smilet på og varmen til-
bage i kroppen, når jeg tænker tilbage på 
Teamets sæson 2007. Dette er ikke blot fordi 
det ligger lige til højrebenet, når tankerne 
falder tilbage på turen til Sydafrika, men 
også fordi der blev opfyldt en sportslig mål-
sætning om at vores Danmarksseriehold, 
efter utallige gange lige ved og næsten, 
suverænt vandt deres kreds og næste sæson 
er at finde i 4. division. 

Man skal spille stabil god golf for bare at 
være konkurrencedygtig i Danmarksserien 
og supergolf for at spille med om oprykning. 
Holdet har i tidligere sæsoner spillet det 
supergolf, der skulle til. Men netop i denne 
sæson viste spillerne også den målrettede 
ærgerrighed efter sejren, der skal til, og 
evnen til at trykke på speederen og slå tur-
boen til når det virkelig gjaldt og sejren 
balancerede på en knivsæg. Succesen kan i 
stor stil tilskrives, at det lykkedes holdkap-
tajn Morten Krogh at integrere ærgerrighe-
den efter sejren fra vores tre talentfulde 
juniorspillere, Christian Bæch, Danny Peder-
sen og Mikkel Busk på holdet, og kombinere 
det med stabil rutine fra en trup af ældre, 
og rutinerede spillere som primært talte 
Søren Farsinsen, Flemming ”Femmer” Laust-

sen, Heine Holm Pedersen, Thomas Dissing 
og Morten Krogh m.fl. Både Christian Bæch 
og Danny Pedersen ”krøllede” i deres sing-
ler flere klart ældre og mere rutinerede 
modstandere sammen, og sagde typisk tak 
for kampen længst væk fra klubhuset. Som 
eksempel kan nævnes at Christian Bæch i 
matchen mod Ørnehøj på Ørnehøjs bane 
nok satte lidt af en rekord for en Teamspiller 
i en holdkampsmatch da han på deres nye ni 
huller lavede 5 birdies i træk. I øvrigt uden 
at have spillet eller set hullerne før. Det vid-
ner lidt om hvad talent, der er at bygge 
videre på. Mikkel Busk bidrog i en frygtet 
foursome med Søren Farsinsen, hvor kombi-
nationen af Mikkels bundsolide spil og 
Sørens tju bang tilgang til spillet, gav sejr på 
sejr. Tillykke til holdet! Vi ser frem til at den 
ekstra bredde og det hævede bundniveau vi 
nu har fået skabt til næste sæson, gør kon-
kurrencen om pladserne på førsteholdet 
ekstra skarp.

Som beskrevet i sidste klubblad var der brug 
for den helt store lommeregner for at gøre 
rede for de teoretiske muligheder, der kun-
ne give førsteholdet kredssejren og delta-
gelse i slutspillet om den endelige oprykning. 
Desværre kiksede holdets egen del af regne-
stykket, da de om lørdagen tabte knebent 
8-6 til Hjarbæk på udebane. Om søndagen 
spillede man på hjemmebane om æren og 
andenpladsen mod Struer, og satte tingene 
på plads med en stensikker sejr på 12-2. Hol-
dets helt store akilleshæl har gennem sæso-

Nyt fra
Team Himmerland…
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nen været, at foursomes ikke har hevet de 
livsvigtige sejre og 4 points hjem hver gang. 
Ud af seks matcher er det kun blevet til 2 
sejre på hjemmebane. Så når man ser tilbage 
på to nederlag på knebne 8-6 på udebane, 
hvor foursome taber begge gange, så kan 
man se hvor vigtig disse sejre er. Tange Sø 
som vinder kredsen har 5 sejre ud af seks, 
hvor de modsat os har 2 knebne sejre på 8-6 
hvor deres foursome vinder begge gange. 
Så med de matchpropositio-
ner, der spilles efter, er det 
kaptajn Morten Krogh’s vig-
tigste opgave inden næste 
sæsonstart at få fundet den 
foursomekombination, som 
kan være fundamentet, der 
kan give den ro og tro på, at 
sejren kan hives sikkert i land. 
I singlerne er vi traditionelt 
stærkest, men kan ikke satse 
på at vinde mindst de 4 ude 
af de 5, der spilles hver gang. 
Men vi tror på, at med det 
talent der presser sig på fra 
Danmarksserien, så bliver der 
flere muligheder at vælge 
imellem, samt at vi kan 
skærpe konkurrencen om 
singlepladserne yderligere til 
gavn for alle. 

Dameholdet blev desværre 
nødt til at trække sig fra tur-
neringen halvvejs igennem 
sæsonen på grund af spiller-
mangel. Holdkaptajn John 
Guldbæk havde en meget 
smal trup at arbejde med, 
hvor der reelt ikke var plads 
til afbud. Så det blev skæbne-
svangert, da det hele ramlede 
sammen på én gang, og der 
ikke var mulighed for at fin-
de erstatninger. Da der ikke 
var udsigt til en bedring i spil-
lersituationen til efterårets 
kampe, valgte man at trække 
holdet. Til sæson 2008 er der 

ikke tilmeldt et hold, men John arbejder på 
at det bliver muligt at starte på en frisk i 
Danmarksserien fra 2009. Der arbejdes på at 
tilbyde forskellige aktiviteter i løbet af 2008 
for eventuelle interesserede, så man kan få 
mulighed for at snuse til Teamet, træningen 
og kampe, og derved vurdere om det var 
noget for en at melde sig klar under fanerne 
i Team Himmerland fra 2009. Har man inte-
resse for dette kan man rette henvendelse 

10 procent af den vejledende udsalgspris går 
ubeskåret til Børnefondens brøndprojekt i Vestafrika. 
Læs mere om ”My Friend” på: www.myfriendcare.com
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til klubsekretariatet, John Guldbæk eller 
undertegnede. 

Så den sportslige status er lidt blandet med 
en oprykning og et hold der blev trukket ud. 
Men det er med stor tro og forventning, at 
der på herresiden ses frem mod de næste 
sæsoner, hvor der er tegn i sol og måne på, 
at noget er ved at gå vores vej. For damerne 
er det blot at komme op på hesten igen, så 
vi endnu en gang kan få mulighed for lidt 

sportslig succes at glæde os over på kvinde-
siden.  

Team Himmerland Am/Am’en blev vel over-
stået, og var endnu en gang en hyggelig og 
god runde golf for alle deltagende. Jeg 
håber I oplevede Teamspillerne fyre på alle 
cylindere, men samtidig også have overskud 
til at hyggesnakke og være behjælpelig med 
råd og vejledning. Alle Teamspillere ser frem 
til denne turnering med både glæde og en 

lille smule frygt i maven. 
Det er jo vores eksamen 
for året. Vores Europa 
Tour Turnering. Den tur-
nering vi spiller med aller-
størst bevågenhed hele 
året. Ingen ønsker for alt i 
verden at skuffe sine spil-
lepartnere på holdet, eller 
slutte sidst blandt Team-
spillerne. Men alt gik fint, 
så der skal lyde en stor tak 
til de deltagende sponso-
rer og klubmedlemmer 
for jeres bidrag til at gøre 
dagen både sportslig 
spændende, og afviklet i 
en hyggelig og afslappet 
atmosfære. Vi håber I alle 
vil deltage igen næste å,r 
og måske kan medvirke 
til at motiverer endnu 
flere til at deltage. 

Tak til vores sponsorer for 
støtten gennem de sidste 
2 sæsoner, og det er med 
glæde at jeg kan afsløre, 
at flere har gentegnet 
deres sponsorat for sæso-
nerne 2008/09, og at nye 
er kommet til, så der 
næsten er udsolgt på alle 
hylder. Men hvem? - Det 
glæder vi os til at løfte 
sløret for i de første klub-
blade i det nye år. 
Til sidst vil jeg gerne takke 

Besøg os!
Vi er altid parat med personlig betjening,

vejledning og 100% service

Besøg os!

Find det rigtige tøj
til efterår og vinter

hos Minna Mode i Løgstør
Butikken er fyldt med lækre varer fra bl.a.:

K
VA

L
IT

E
T,

 V
E

LV
Æ

R
E

 O
G

 G
O

D
 S

M
A

G
ti

l 
vo

k
sn

e
 p

ig
e
r

Find det rigtige tøj
til efterår og vinter

hos Minna Mode i Løgstør
Butikken er fyldt med lækre varer fra bl.a.:

Besøg os!
Vi er altid parat med personlig betjening,

vejledning og 100% service

ÅBNINGSTIDER
Mandag ............kl. 10.00-17.30

Tirsdag .........................LUKKET

Onsdag-fredag kl. 10.00-17.30

Lørdag..............kl. 9.30-13.00

BASLER®

Østerbrogade 12C · 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 15 99

LISA CAMPIONE®

McVERDI
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alle spillere og ledere for jeres indsats i 
sæson 2007, og ser frem til et fortsat godt 
samarbejde i 2008.

Vi slukker hermed lyset for 2007, men glæ-
der os til at blænde op for det lange lys igen 
i starten af 2008.

På Teamets vegne ønskes alle et godt golf 
vinterhi og på gensyn.

Teamchef 
Thomas Nielsen

DEM SKAL DU BARE PRØVE!

100% vind- og vandtæt

STR. 36-47
139995

STR. 36-47
89995

STR. 40-47
99995

STR. 36-47
99995

BRÆNDE SÆLGES
– frit leveret overalt i Vesthimmerlands Kommune

Tlf. 40203226 – 23603226
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2008
Der planlægges på livet løs! Sponsorer kon-
taktes, turneringsledere køres i stilling og 
der bookes og bestilles. 2008-brikkerne fal-
der støt og roligt på plads i takt med at gra-
derne udenfor falder tilsvarende. Mange 
sponsorer har allerede nu sagt ja til at støtte 
os med præmier næste år – TAK for det! Der 
er spændende ting på programmet, så glæd 
jer blot! Det færdige turneringsprogram 
sendes ud med det første klubblad medio 
februar, men kan allerede fra årsskiftet ses 
på hjemmesiden www.himmerlandgolf.dk 
under Himmerland Golf Klub.

Nye muligheder for 
handicapregulering
DGU’s Handicap & Course Rating komite har 
meddelt, at European Golf Association’s 
handicapkomite har besluttet at gennemfø-
re en afgørende ændring af handicapsyste-
met. Denne ændring tilsigter at opnå flere 
retvisende handicap blandt europæiske 
golfspillere. Den danske Handicap & Course 
Rating komite har besluttet at gennemføre 
denne ændring. Med virkning fra 1. januar 
2008 udvides mulighederne for at spille tæl-
lende turneringer/scorer, til også at omfatte 
ni-hullers runder for handicapgrupperne 4 
og 5, d.v.s. fra handicap 18.4 og opefter. Der 
spilles med halvt handicap. EDS kan ligele-
des spilles over ni huller som tællende sco-

Klubsekretæren
har ordet...

Også "Jacobs Trunter" siger tak for i år og på gensyn i 2008!
Birgitte – Julie – Jacob – Maria
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rer.  En revideret udgave af EGA 
Handicapsystemet vil snart være tilgængelig 
på www.dgu.org

Vintergreens?
På hjemmesiden er oprettet en side, hvor I 
kan se, om der spilles på vintergreens, om 
der er lejeforbedring eller om der er lukket 
for biler. Jacob Westergaard opdaterer – 
selvfølgelig i samråd med vores chefgreen-
keeper, Johnny Kristensen – løbende siden. 
Den er bestemt værd at kaste et blik på, 
inden runden spilles. Vintergreens og leje-
forbedring har som bekendt også indflydel-
se på, om der kan ske handicapregulering 
eller ej!

Regler for drivere
Fra 1. januar 2008 indføres golfreglen om 
begrænsning af ”trampolin-effekt” i drivere 
for alle golfspillere på alle niveauer. Denne 
regel blev annonceret i august 2002, og er 
allerede blevet indført på eliteniveauerne 
(pro-turneringer og internationale amatør-

turneringer fra scratch) via turneringspropo-
sitionerne fra  1. jan. 2003. Denne nye regel 
vil påvirke lovligheden af nogle drivere som 
stadig er i handlen eller i spilleres golfbags. 
Alle golfspillere opfordres herved til at kon-
trollere deres egen driver og enhver nyind-
købt driver i fremtiden. For at hjælpe med 
korrekt information har Royal And Ancient 
to lister på deres hjemmeside med hhv. god-
kendte (conforming) drivere og ikke-god-
kendte (non-conforming) drivere. Gå ind på 
www.randa.org for at se listerne. Alle køller 
som på nuværende tidspunkt er blevet god-
kendt, vil også efter 1. januar 2008 være 
godkendte.

Åbningstider
Og så napper vi lige for god ordens skyld 
sekretariatets vinter-åbningstider: Tirsdage 
og fredage fra 09.00 til 15.00 samt eventuelt 
efter nærmere aftale.

Hav en fornøjelig jul og et godt nytår!
Maria Fjelstrup Kallesø

HIMMERLANDSGADE 33

Mandag til lørdag kl. 11.00 - 17.00 . NB: Tirsdag aften: Stegt flæsk
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Det gode råd gælder i højeste grad også for golfbiler, kunne vi desværre 
konstatere om morgenen torsdag den 18. oktober, hvor dette syn mødte 
stedets ansatte og gæster:

Et hjertesuk:
Don’t drink and drive!!!

Et klubmedlem havde i sin private golfbil 
forsøgt i temmelig beruset tilstand at finde 
vej hjem kl. 03 efter en våd aften i Restau-
ranten. De hvide pæle, der danner grænsen 
mellem 18. hul New Course og stien, var ble-
vet flået op, der var tydelige hjulspor på og 
omkring 18. green, og føreren havde ifølge 
rapporten fra stedets nattevagt tillige været 
en tur i bedet op til terrassen. Og så bare 2 
dage før Afslutnings Pro/Am’en... Ikke 
underligt at vores chefgreenkeeper skar 
tænder denne torsdag morgen!

Det har tidligere på et ledermøde været 
oppe og vende, hvorvidt vi her på stedets 
skal offentliggøre en alkoholpolitik. Vi har 
hidtil valgt at lade folks egen sunde fornuft 
råde, men situationer som denne giver i høj 
grad stof til eftertanke, og temaet skal uden 
tvivl op igen. Sådan opførsel og lemfældig 
behandling af vores fælles legeplads bør 
have konsekvenser.

På vegne af stedets ansatte
Maria Fjelstrup Kallesø
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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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Kære husejer i Golfsvinget!
Tænker du på at renovere eller udbygge dit golfhus?

SÅ PRØV FØRST AT SE ET AF DE 
20 NYBYGGEDE HUSE 

PÅ GOLFVÆNGET

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

gennemtænkt indretning og alt er nyt og lækkert.

GOLFVÆNGET har en ideel be-

liggenhed, kort afstand til det 

overordnede vejnet med hovedvej 

A13 og motorvej E45 og lige ud til 

Nordeuropas største golfcenter 

med 2 internationale 18-hullers 

baner, en 18-hullers par 3 bane og 

en beliggenhed i et af Danmarks 

smukkeste naturområder. 

Som husejer får du en lang række 

fordele. Du har således bl.a. altid 

ret til 2 medlemskaber af golfklub-

ben – også i tilfælde af venteliste. 

Der bliver gjort alt for, at du kan ha’ 

det rart. Centret sørger for græs-

slåning, beskæring og snerydning, 

ligesom der automatisk bliver 

lukket og åbnet for vandet vinter og 

sommer. På den måde kan du være 

på banen straks efter ankomst, og 

ventetid ved 1. tee kan undgås ved 

tidsbestilling, som du som husejer 

har ret til op til 14 dage i forvejen. 

Alle kan nyde livet i Golfvænget

Husene i Golfvænget har deres 

egen sti, hvor du kan gå med din 

trolley eller køre med din egen 

golfbil direkte til Starters House.

Centret byder på både udendørs og 

indendørs swimmingpool, tennis-

baner, squashbaner, bowlingcenter, 

billard mv. Forkæl dig selv og fami-

lien med en tur i Wellnesscentret, 

hvor de dygtige medarbejdere kan 

få bugt med dagligdagens stress. 

Apropos stress – kom du for hurtigt 

hjemmefra, har vi sørget for et mini-

marked med de mest nødvendige 

ting og friske rundstykker og aviser.

Husene har naturligvis et komplet 

køkken, men ønsker du også at 

holde fri her, byder centret på en 

dejlig restaurant med en stor ter-

rasse med udsigt over banen. 

I perioder hvor du ikke selv benyt-

ter dit hus, sørger centret gerne for 

udlejning, rengøring og opsyn.

Ekstra udstyr:

Husene kan leveres med komplet 

udstyrspakke med alt fra the-skeer 

til TV (Der er 19 kanals kabel-TV 

indlagt i husene) Udstyrspakken er 

fra Interiør Direct og koster 84.000 

+ moms.

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

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT SOLGT

Stueplan

Plan hems

Hul 2 - Old Course

Stueplan: 70 m²

Plan hems: 33 m²

Boligareal: 103 m²

Grundareal: 312 m²

SOLGT

PRØVEHUS

Nu 9 solgte huse
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Gatten Stationsvej 10, 9640 Farsø
E-mail: Golfhuse@mail.dk

INFORMATION - SALG - BESIGTIGELSEVI TILBYDER:
- hurtigt salg
- højeste pris
- laveste salær
- no cure - no pay
www.golfhuse.dk

GOLFVÆNGET

Nu sælges 20 lækre
nyopførte træhuse med 

optimal pladsudnyttelse 
og panorama-udsigt til 

Old Course ved Himmerland 

Golf & Country Club. Husene 

har helårsstatus men er 

UDEN bopælspligt!

Ejendomsfi rma
KANDELSDORFF & SCHALTZ

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

Gatten Stationsvej 10

9640 Farsø

Tlf. 98 66 20 04

Fax 98 66 20 01

www.golfhuse.dk

golfhuse@mail.dk
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Golfvænget 9, 10, 11, 12, 13 og 15 Kr. 1.695.000,-

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT SOLGT

Stueplan

Plan hems

Hul 2 - Old Course

Stueplan: 70 m²

Plan hems: 33 m²

Boligareal: 103 m²

Grundareal: 312 m²

SOLGT

PRØVEHUS

Se på mulighederne først!

Kom og bliv forbavset! 
Kom og bliv forelsket!

Dit golfhus? - det sælger vi!
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Resultatbørsen

Klubmesterskaberne
Lørdag den 25. – søndag den 26. august
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø
Blomstersponsor: Centrum Blomster, Aalestrup
Præmie- og forplejningssponsor: Himmerland Golf Klub

ELITE HERRER  R1 R2 I alt
Klubmester: Jacob Westergaard 74 77 151
Runner up: Mikkel Busk 76 78 154
    
ELITE DAMER  R1 R2 I alt
Klubmester: Tove Flindt-Larsen 87 96 183
Runner up: Karin Heilesen 96 99 195
    
JUNIOR DRENGE  R1 R2 I alt
Klubmester: Mikkel Busk 76 78 154
Runner up: Kasper Marc Rose Nielsen 78 77 155
    
SENIOR HERRER  R1 R2 I alt
Klubmester: Jesper Lange 82 90 172
Runner up: Preben Aaen 88 88 176
    
SENIOR DAMER  R1 R2 I alt
Klubmester: Karin Heilesen 96 99 195
Runner up: Bente Graarup 105 120 225
    

Støt vore sponsorer

Hornum

Velværeklinikken

Farholt og Sondrup

…de støtter os!

Det er farligt at blive klubmester… Især når ens team-kammerater, mener at det betyder tid 
for en afkøling… Flemming Laustsen, Philip Røssel, klubmesteren Jacob Westergaard, Heine 
Holm Pedersen og Morten Krogh fandt ny anvendelse for søen på 18.
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Gå glad i bad… Jacob trænger nu grumme 
til et varmt et af slagsen…

VETERAN HERRER  R1 R2 I alt
Klubmester: Ernst Hansen 82 87 169
Runner up: Johannes Michelsen 94 90 184
    
VETERAN DAMER  R1 R2 I alt
Klubmester: Elsebeth Nielsen 94 102 196
Runner up: Inger Andersen 92 107 199
 (Inger var i omspil om runner up-pladsen med Elda Haase)

Sideløbende med mesterskabet afvikledes en stablefordkonkurrence:

1. Mikkel Busk  33 36 69
2. Danny Pedersen  34 34 68

…men stillede naturligvis op til det obligatoriske præmie-
foto med de øvrige vindere og runner up’s. Bagerst fra ven-
stre: Elsebeth Nielsen, Kasper Marc Rose Nielsen, Jesper 
Lange, Danny Pedersen, Preben Aaen, Mikkels Busk, Karin 
Heilesen, Inger Andersen, Bente Graarup, Johannes Michel-
sen og Ernst Hansen. Forrest herremesteren Jacob Westerga-
ard og damemesteren Tove Flindt-Larsen. Centrum Blomster 
i Aalestrup havde sponsoreret de smukke vinder-buketter.
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Team Himmerland Am/Am
Søndag den 30. september
Turneringsledelse:
Maria Fjelstrup Kallesø
Præmie- og morgenmadsponsor:
Team Himmerland

1. Jacob Westergaard 110 points
 Kai Ole Sørensen 
 Hans Degn 
 Preben Buus Havemose 
  
2. Niels Graarup 107 points
 Lars Kjærbo (holdhandicapsum 33)
 Lars Hansen 
 Martin Kamp 
  
3. Christian Bæch Christensen 107 points
 Svend Schrøder (holdhandicapsum 54)
 Lars Hovesen 
 Heidi Guldbæk 

Nærmest Pinden
2. hul: Jacob Westergaard 2,37 m
7. hul: Hardy Per Christensen 0,55 m
15. hul: Keld Donald Thomsen 2,25 m
17. hul: Michael Sørensen 1,68 m

Back Up Cup
Søndag den 7. oktober
Turneringsledelse:
Maria Fjelstrup Kallesø
Præmie- og forplejningssponsor:
Himmerland Golf Klub

Back Up Cup er vores årlige invitationsturne-
ring for klubbens frivillige ledere og hjæl-
pere. I år blev spillet ”am/am” på Old Course 
– turnering for 4 mands hold, hvor de 3 bed-
ste stablefordscores på hvert hul udgør hol-
dets score. 3 mands hold tildeles en Pedro – det 
vil sige, at holdets næsthøjeste scorer også 
tæller som Pedros score og som sådan kan 
indgå i regnskabet.

1. HOLD 2 99 points
 Heidi Guldbæk 
 Aage Jensen 
 Inger Andersen 
 Preben Buus Havemose 
  
2. HOLD 1 94 points
 Karin Havemose 
 Thyge Samuelsen 
 Erik Rynkeby Knudsen 
 Pedro 

Hold 5 (Kirsten Præsius, Allan Møller Kri-
stensen, Alice Samuelsen og Max Guldbæk) 
fik rosende omtale for ligeledes at have 
opnået 94 points. Holdets gennemsnitlige 
handicap var dog en smule højere end gen-
nemsnittet hos hold 1 – Pedro holdt uden 
for dette regnestykke, naturligvis.

Vejret var mildest talt afvekslende under 
afviklingen af Team Himmerland Am/Am. 
Her ses de dygtige: Lars Hovesen, Jacob 
Westergaard, Hardy Per Christensen, Hans 
Degn, Christian Bæch Christensen, Heidi 
Guldbæk, Svend Schrøder, Kai Ole Sørensen, 
Keld Donald Thomsen og Preben Buus Have-
mose.
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Absolut pragtfuld belig. golfhus! Man kan gå direkte på
golfbanen fra huset! Belig. i et af Danmarks bedste golf-
områder med et væld af aktiviteter udover golfspillet. In-
dret: Entre. Nyt
flot åbent køkken.
Bad m/niche.Dej-
lig stue m/flot
trægulv og udg. til
terr. m/flot udsigt
over banen. 1. sal
med 2 vær. Et
golfhus der skal
ses!

SÆRDELES VELBELIGGENDE GOLFHUS�

GOLFSVINGET 138

98 63 26 66

77 m²Bolig
285 m²Grund 1980Opført

SAG 96406311

1.275.000/65.000Pris./Udb.

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

8.742/6.607Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

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

STORT GOLFHUS

GOLFSVINGET 267

98 63 26 66

80 m²Bolig
234 m²Grund 1983Opført

SAG 96406057

1.145.000/60.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.584/4.327Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

7.274/5.721Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

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

NYOPFØRT HELÅRSHUS

GOLFPARKEN 7

98 63 26 66

106 m²Bolig
330 m²Grund 2005Opført

P R Ø V 
Boligen

SAG 96406293

1.495.000/75.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
7.722/6.058Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

9.858/7.830Brt./Nt. v/Obligation

4/3Rum/værelser

Pragtfuld beliggende golfhus! Op-
ført som A-hus og m/2 store terr.
Flot udsigt til golfbanen. Gåafstand
til alle aktiviteter. Indr.: Entre. Køk-
ken. Bad. Stue. 2 vær.

UDSIGT TIL GOLFBANEN

GOLFSVINGET 103

98 63 26 66

79 m²Bolig
285 m²Grund 1981/04Opf./omb.

SAG 96406076

1.125.000/60.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.546/4.230Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

7.184/5.584Brt./Nt. v/Obligation

3/2Rum/værelser

 edc.dk

Farsø

GOLFHUSE I HIMMERLAND - GATTEN

Istandsat Golfhus beliggende i "Slangen" ved Himmer-
lands Golf og Country club. Huset er utrolig lyst grundet
flere Velux vinduer, og overalt er der nye parketgulve / li-
nolium. Huset er
malet inde og ude
i 2006, og der er
nyetableret terras-
se med aftensol
og udsigt til de
omkringliggende
marker.

GATTEN

GOLFSVINGET 40

86 18 28 88

69 m²Bolig
285 m²Grund 1983Opført

SAG 80110693

995.000/50.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
5.425/4.140Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

6.836/5.281Brt./Nt. v/Obligation

3Rum/værelser

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Søndergade 5
9640 Farsø 98 63 26 66
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Nærmest Pinden:
6. hul: Kirsten Præsius 9,00 m
8. hul: John U. Petersen 8,63 m
11. hul: INGEN – præmien gik som klappe-
præmie. Max Guldbæk var den heldige.
13. hul: Heidi Guldbæk 2,12 m
15. hul: Heidi Guldbæk 5,19 m
17. hul: Sam 7,86 m

Vildtturnering
Onsdag den 17. oktober
Turneringsledelse: Tove og Vagner Mortensen
Turneringshjælpere:
Judy og Walther Højbo
Præmiesponsor:
Revisionspartnerselskabet
Nielsen & Christensen

A: 1. Per Jensen 38 points
 2. Erik Rynkeby 35 points

B: 1. Kirsten Petry 39 points
 2. Karin Heilesen 37 points
 3. Jan Myrup 36 points
 4. Hanna Frisk 34 points
 5. Ulrik Hansen 33 points

C/D: 1. Ove Pedersen 37 points
 2. Martin Appeldorn Harrsen 37 points
 3. Birgit Mahler 36 points

Nærmest Pinden:
6. hul: Ulrik Hansen 0,40 m
8. hul: Flemming Eriksen 9,60 m
11. hul: Ove Pedersen 5,17 m
13. hul: Ernst Hansen 1,15 m
15. hul: Hans Hyldig 2,42 m
17. hul: Kirsten Petry 1,51 m

Dathoprint Fredagsturnering
Fredag den 19. oktober
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø
Præmiesponsor:
Dathoprint

1.  Jytte og Henning 
Elkjær Rasmussen 39 points

2. Nina og Rene Durafour 38 points
3. Christopher Bühl Hansen
 og Leif Bjørn Nielsen 37 points
4. Lis Petersen
 og Jesper Vinther 36 points (HCP 9)
5. Hanna og Bent Frisk 36 points (HCP 22)

 Ros til Jena og
 Henrik Hedegaard 36  points (HCP 33)

Nærmest Pinden:
6. hul: Leif Bjørn Nielsen 0,78 m
8. hul: ’Birte & Vibeke’ 5,04 m
11. hul: Christopher Bühl Hansen 0,74 m
13. hul: Mona Knudsen 3,67 m
15. hul: John U. Petersen 2,92 m
17. hul: ‘Vibeke & Birte’ 3,38 m

Kop & Kande Closed Season
Søndag den 28. oktober
Turneringsledelse: Alice og Thyge Samuelsen
Turneringshjælpere: Inger Andersen og
John U. Petersen
Præmiesponsor:
Kop & Kande, Farsø

A: 1. Simon Michelsen 36 points
 2. Vagner Mortensen 34 points
 3. Hans Degn 33 points
 4. John Andersen 32 points

B: 1. Karin Heilesen 35 points
 2. Frode Egekvist 34 points
 3. Thyge Samuelsen 32 points
4. Peter Dahl 32 points
5. Georg Ravn 30 points

...fortsat fra side 42
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C/D: 1. Lilly Busk 38 points
 2. Lis Stabell 33 points
 3. Annelise Kristensen 29 points

Nærmest Pinden:
6. hul: Erik Rynkeby 4,92 m
8. hul: Thorkil Skals 2,72 m

11. hul:Karin Heilesen 1,05 m
13. hul: Hans Degn 9,00 m
15. hul: Peter Dahl 8,10 m
17. hul:Ulla Jørgensen 1,25 m

Præmietagerne fra Kop & Kande Closed Season den 28. oktober – bagerst fra venstre ses: 
Georg Ravn, Simon Michelsen, Peter Dahl, Ulla Jørgensen, Thorkil Skals, John Andersen, Hans 
Degn, Vagner Mortensen og sponsor -  ’Kræmmeren’ a.k.a. Jørgen Højrup Jensen fra Kop & 
Kande, Farsø. Forrest fra venstre: Lilly Busk, Annelise Kristensen, Lis Stabell, Karin Heilesen, 
Frode Egekvist og Erik Rynkeby. Tillykke til jer!

Tanker i November
På trods af det mærkelige sommervejr, må vi 
erkende, at vore mandage, var noget ganske 
særligt.

Ikke ret meget rigtig dårligt vejr. Men meget 
rigtig godt. Én dag var det endda så varmt, 
at kun 3 barske piger gennemførte matchen.

Med andre ord: Mandagspigerne er privilege-
rede. Glæd jer over det og tænk på næste 
sæson.

Mange hilsener på bestyrelsens vegne
Rita

Fra Mandagspigernes udflugt til Harre Vig. 
Vinderne af matchen: Edda Lund, Kirsten 
Randes, Kirsten Møller, Lise Sæderup. Jytte 
Spliid og Anni Nielsen.
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Efter veludført arbejde er Jens Chr. Præsius 
og Per Jensen stoppet i Tirsdagsherrernes 
bestyrelse. De blev afløst af Knud Erik Chri-
stensen og Frode Egekvist. Den nye besty-
relse har konstitueret sig med Henning 
Elkjær som formand.

På den nylig afholdte generalforsamling 
kunne den afgående formand Jens Chr. Præ-
sius oplyse, at klubben har haft en god 
sæson. Megen golf er spillet, rimeligt vejr, 
god tilslutning og en særdeles fin dag for 
klubbens årlige udflugt, der i år gik til Vol-
strup. Der har været en lille tilbagegang i 
medlemstal og økonomisk resultat.

På den velbesøgte generalforsamling frem-
kom flere forslag til nye initiativer til den 
kommende sæson. Der arbejdes videre med 
disse forslag.

Frode Egekvist

Ved tirsdagsherrernes generalforsamling 
tirsdag den 2. oktober blev Niels Rask 
udnævnt til klubbens 1. æresmedlem. For-
mand Jens Christian Præsius stod for udnæv-
nelsen og overrækkelse af diplom. Han 
sagde blandt andet, at en betingelse for at 
blive æresmedlem var, at man ved sæson-
start havde passeret sin 80 års fødselsdag.

Den nyvalgte bestyrelse: Fra venstre ses Frode Egekvist - sekretær og sponsorkontakt, Hans 
Hyldig – kasserer, Knud Erik Christensen – matchleder og matchstatistik og Henning Elkjær, 
formand.

Nyt fra TIRSDAGSHERRERNE
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SØNDAGSKLUBBEN
Så er Søndagsklubben startet!

Vi spiller hver søndag frem til den 15. marts 2008.
Kom og vær med – vi mødes mellem kl. 9.00 og 9.30,
og vi bestemmer selv om vi vil spille 9 eller 18 huller

Med venlig hilsen
Karin Heilesen og Hans Hyldig

Telefon: 98 66 17 44 Mobil: 40 14 17 44

HAR FÅET ET NYT
RESTAURATØRPAR

Vi starter i begyndelsen
af januar.

Der vil løbende
komme en
masse nye

tiltag.
Glæd 
jer!

Åbnings-
tider:

Man.-ons.
12.00-22.00

Torsdag-søndag
12.00-24.00

Nye spændende a 
la carte retter og dej-
lig mad ud af huset!

Til foråret indvier vi vores 
store nye sydvendte terras-
se med dejlig grill og udsigt 
til Hul 2, old course.

TIL FEST!

Kom og 
få et tilbud, 

hvor alt er  
indregnet - fest-

ligt pyntede bor-
de - høflig betje-

ning og dejlig mad.

For bestilling af bow-
lingbane eller bord: 

Telefon 9866 1650

MED VENLIG HILSEN
HELLE OG JENS

HIMMERLAND BOWLING- 
OG FAMILIECENTER

Gatten Møllevej 80 · 9640 Farsø
Tlf. 98 66 16 50 · Fax 98 66 17 50

www.himmerlandgolf.dk
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Så er endnu et golfår ved at være slut. For 
grundejerforeningens bestyrelse har dette 
år nok drejet sig mest om vores arbejde med 
det nye kabel TV. Det blev vedtaget på eks-
traordinær generalforsamling den 21. okto-
ber 2007, at vi går i gang hurtigst muligt 
med det tilbud vi fik fra TDC.
 
Vi har været glade for det samarbejde vi har 
haft med Erik Høllund omkring indhentning 
af tilbud, og vi forventer at have det nye 
system kørende i foråret 2008.
 
Ellers - Husk generalforsamlingen med hus-
ejermatch i Påsken.
 
Referat af den ekstraordinære generalfor-
samling kan I finde i bladet.
 

Tak for endnu et dej-
ligt golfår.
  

På bestyrelsens vegne
Inge Lise Søndergaard

Niels Vester har opsagt sin stilling som direk-
tør for HGCC A/S, og vi vil takke ham for det 
gode samarbejde vi har haft med ham, og 
ønsker held og lykke i fremtiden.
 
Bestyrelsen vil i vinterperioden arbejde vide-
re med indhentning af tilbud på tagmaling 
- dette vil blive lagt ind på vores hjemmeside, 
og her kan husejere så tilmelde sig, såfremt 
det har deres interesse.
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Grundejerforeningen...

Ekstraordinær 
generalforsamling
Grundejerforeningen "Hole in One"
Søndag den 21. oktober 2007
Formanden – Torben Bech (TB) – bød vel-
kommen og orienterede om, at generalfor-
samlingen var indkaldt under vores 
vedtægter paragraf 9, og at det drejer sig 
om den lange demokratiske proces vi har 
været i gang med – nemlig ændringen af 
vores nuværende kabel TV. Der har på de 
sidste tre generalforsamlinger været talt om 
kabel TV, og på vores sidste generalforsam-
ling havde vi det med som et punkt på dags-
ordenen. Der blev det vedtaget, at vi skulle 

lave en afstemning – og for at være helt 
sikre, har vi indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling, og det er her, vi er nu.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Palle Hove, der blev 
valgt uden modkandidat, og han kunne kon-
statere, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Han gav ordet videre til formanden.
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TDC kabel-TV
Vedtagelse af bestyrelsens forslag om etab-
lering af TDC kabel-TV på alle huse tilknyt-
tet grundejerforeningen.

TB lagde ud med, at han gik ud fra, at alle 
havde læst de informationer der var sendt 
ud, og han gav ordet videre til Niels Vester 
(NV), der har haft en del kontakt med TDC, 
og sat sig grundigt ind i de forskellige ting 
omkring kabel TV, så TB gav ordet videre til 
NV.

NV delte en oversigt ud over det nuværende 
system, og forklarede lidt om, hvad der er 
sket med programmerne det sidste års tid, 
og hvad der vil ske fremover. Vi har ingen 
indflydelse på hvad der sker med program-
merne. Derfor er det for grundejerforenin-
gens medlemmer, en stor fordel at komme 
ind under TDC’s kabel TV, hvor hver husejer 
selv kan sammensætte og bestemme hvilke 
kanaler man vi have ind i huset.

TDC’s tilbud er, at de graver et kabel fra Års 
og ud til Gatten, lægger det ind i samtlige 
336 huse. Det er vore 300 huse, de 16 i Golf-
parken og de 20 i Golfvænget. Ud over dem 
vil A/S’et også lægge kabel-TV ind på de 60 
værelser på hotellet. Det vil sige, at der bli-
ver 396 enheder der går sammen om projek-
tet. TDC’s oplæg til projektet er, at de vil 
have kr. 370.000,00 for at grave kablet ned 
og koble det på samtlige huse. Betingelser-
ne går på en 5 års aftale.

I dag er der 270 huse der er koblet til det 
nuværende anlæg.

Herefter var der debat omkring emnet kabel 
TV.

Hus 144 - Ole Sandgård - ville gerne vide om 
man er forpligtet til at modtage program-
pakker, og hvad koster det?

NV forklarede, at det eneste man er forplig-
tet til efter kablet er lagt ind i huset, er TDC’s 

grundpakke, der koster kr. 98,00 pr. måned. 
Hvis man så vil udvide, kan man individuelt 
gå ind og bestille dette.

Hus 190 - Inger Schrøder - ville gerne vide, 
om bredbånd var et ekstra tilvalg til tilbu-
det?

NV kunne bekræfte dette – der betales kun 
for bredbånd hvis man bestiller det.

Hus 9 - Peder Østergaard – Fordelen med det 
nye system er, at man, såfremt man har en 
selektor derhjemme, kan man tage den med 
herop og så se de samme programmer som 
man gør derhjemme.

Hus 184 - Lars Hovesen - tilføjede, at hvis 
man vil have golfpakken, er man nødt til at 
købe mellempakken. Samtidig ville han ger-
ne vide hvad de ca. 30 der i dag ikke har 
kabel inde i huset skal betale for at få syste-
met lagt ind?

TB gjorde opmærksom på, at Hovesen på 
tidligere generalforsamling var blevet infor-
meret om, at prisen er ca. Kr. 1.900,- og det 
har ikke ændret sig meget siden dengang. 
Herud over kommer der en ekstra udgift for 
at få gravet kablet ned, ude fra vejen og ind 
til huset. Nogle vælger at gøre det selv og 
andre får en entreprenør til det, derfor er 
det ikke til at sætte en pris på, hvad det 
koster.

Hus 268 - Gitte Smidt-Jensen - ville gerne 
vide hvad det kom til at koste hende om 
året, og NV gentog at, det kommer til at 
koste de ca. Kr. 1000,- for at få kablet lagt 
ned fra Års til Gatten – men at det er et 
engangsbeløb – herefter er afgiften 12 x kr. 
98,00 om året som minimum.

Hus 184 - Lars Hovesen – ville gerne vide, 
hvor lang tid der var garanti for, at de kr. 
98,00 vi skal betale for grundpakken er gæl-
dende?
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TB – det ligger der ikke noget fast om, men 
det er således at der er kommet indikationer 
om at prisen på nogle af programmerne vil 
falde, men med hensyn til kanalerne kan 
man jo ikke gå ud at sige at det ligger fast 
med kr. 98,00 i fem år, da kanalerne bliver 
handlet mellem de store selskaber, som så 
prissætter derefter.

Lars Hovesen oplyste også, at han gennem 
Erik Høllund har fået oplyst, at der kun er 
mulighed for stigninger?

Det var umuligt for TB at svare på dette, da 
grundejerforeningen ingen indflydelse har 
herpå.

Hus 268 - Gitte Smidt-Jensen ville gerne vide 
om man også skulle betale for bredbånd – 
og TB kunne igen bekræfte, at det er et frit 
tilvalg.

Hus 78 - Niels Helmer – fortalte, at han har 
talt med Erik Høllund om det nye system, og 
er af den opfattelse, at det tilbud der er 
kommet fra TDC er et meget fordelagtigt 
tilbud, vi absolut ikke ville få igen, hvis vi om 
et år eller to igen skulle ud og forespørge 
om priser.

Der blev forespurgt på priser på bredbånd – 
det er op til den enkelte selv at bestille, da 
der er flere forskellige muligheder med 
hastigheder osv.

Hus 184 - Lars Hovesen - ville gerne vide om 
vi, efter 5 år stadigvæk er tvunget til at 
betale for grundpakken.

NV forklarede, at der i kontrakten står, at 
den er uopsigelig i 60 måneder.

Hus 184 - Lars Hovesen - ville gerne vide om 
man rent juridisk kan tvinge de 30 der ikke 
er med i det nuværende system til det nye 
system?

Palle Hove var ikke i tvivl om, at hvis der i 
grundejerforeningen er flertal for at syste-

met skal ind i området, er alle tvunget med.

Herefter gik vi til afstemning, og der var 
enighed om at dette skete ved håndsopræk-
ning.

Der var indkommet 90 fuldmagter til besty-
relsen og af dem der var til stede var der 26 
der stemte for og 5 der stemte imod.

Det er ud fra afstemningen klart, at forsla-
get var vedtaget.

Eventuelt
Hus 184 – Lars Hovesen – ville gerne vide om 
den tidligere ejer har lagt kabel ind i huset?
NV bad ham kontakte Lars Andersen i Cen-
tret der vil kunne fortælle om der er kabel i 
huset.

Inge Lise Søndergaard orienterede om, at 
bestyrelsen arbejder på at få indhentet til-
bud på maling af tag – de vil i løbet af vinte-
ren blive lagt ind på nettet.

Der blev forespurgt om, hvornår vi kunne 
forvente TDC er færdige med at lægge kab-
ler ned – NV mente helt klart, det var inde i 
husene, når vi kom herop til påske næste 
år.

Hus 21- Henrik Vinter - forespurgte omkring 
ordensreglerne da der bag deres hus er par-
keret en campingvogn. NV ville gerne at 
husejerne generelt kontaktede centret om 
disse problemer, da de så ville få vicevær-
terne til at se på de sager der måtte opstå. 
Det er ikke til for bestyrelsen at holde øje 
med disse problemer.

Det samme gælder for græsslåning – hvis 
der er utilfredshed med kvaliteten af græs-
slåning omkring huset.

TB takkede Palle for jobbet som dirigent og 
herefter sluttede den ekstraordinære gene-
ralforsamling.
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Nu er efterårsferien forbi og golfsæsonen 
2007 har kulmineret.

På boligfronten har det været et spændende 
år – vi startede med den lavest tænkelige 
lagerbeholdning, rekordlav rente og stor 
efterspørgsel.
Som sommeren gik steg lagerbeholdningen, 
renten steg og efterspørgslen blev mere 
afdæmpet.

Alle eksperter meldte ud, at nu ville al hus-
handel gå i stå og priserne på især fritids- og 
sommerhuse ville falde dramatisk!
Sådan skal eksperter jo sige engang imel-
lem.

Men i Himmerland er det ikke helt gået 
sådan; Der er godt nok noget mindre efter-
spørgsel og flere huse til salg, men hos os 
har vi løbende solgt huse og andele og når 
2007 er fortid skal det nok vise sig, at vi har 
solgt nogenlunde det samme antal som alle 
de foregående år.

Indtil i dag har vi solgt 20 huse i Golfsvinget, 
nemlig nr. 1, 3. 7, 20, 41, 56, 94, 111, 122, 
134, 135, 180, 187, 208, 210, 225, 250, 283, 
292 og 295.

Og i Golfvænget (de 20 nye sorte huse ved 
hul 2) er der nu solgt 9 huse og vi har stadig 
flere fremvisninger i år.

Desuden har vi solgt husandele i flere huse 
og har nu kun 3 andele til salg i alt af de ca. 
200 husandele, der er i Himmerland.

Mange har stillet os spørgsmålet om der 
ikke er mange huse til salg i øjeblikket, men 
til orientering kan vi fortælle, at vi har 24 
huse i Golfsvinget til salg, det er lig med 8% 
af de 300 huse, hvor landsgennemsnittet for 
sommerhuse til salg p.t. ligger på 17%.  Vi 
forventer at sælge 3-5 huse inden årets 

udgang. Gennem de 25 år vi har solgt huse i 
HGCC har vi solgt ca. 28 huse om året – det 
er ca. 10% af de 300 huse, så salget i år ser 
ud til at komme til at lige gennemsnittet 
meget!

Huspriserne er jo steget meget gennem de 
sidste år og mange husejere har taget fortje-
nesten hjem, men lige nu finder vi, at pri-
serne er ved at finde sit naturlige leje. Vi har 
huse til priser fra 815.000 helt op til 
1.595.000,- så der er stadig muligheder for 
at gøre et godt køb – enten det nu skal være 
et hus, man selv vil sætte sit eget præg på 
eller et hus, der allerede har de mange 
spændende forbedringer, der igennem de 
sidste år er udført på husene.

Så alt i alt ser vi 2008 i møde med forvent-
ning om, at HGCC nok skal forstå at matche 
konkurrencen fra de mange nye projekter, 
der er på vej og at det stadig vil være attrak-
tivt at være husejer i vores allesammens 
”Himmerrigeland”

Ejendomsfirma Kandelsdorff & Schaltz
www.golfhuse.dk

Orientering
fra mægleren

Læser-
brev

Alle klubbladets læsere 
ønskes en rigtig glædelig jul 

og et godt, 
lykkebringende nytår.

På gensyn på banerne i 
2008!



PGA SHOP
Tlf. 96 49 61 09

På gensyn i Proshoppen
Åbningstider

Torsdag 9-16 · Fredag 9-16 · Lørdag 9-16
Søndag-onsdag lukket

OBS! JULEGAVER BYTTES FREM TIL DEN 12. JANUAR 2008!

VINTERCHOK
i Shoppen

På gensyn i Proshoppen
ÅbningstiderÅbningstider

Torsdag 9-16 · Fredag 9-16 · Lørdag 9-16

I DECEMBER:

Beklædning

÷20%

Udvalgte
sko

÷25%

Callaway
÷20%

Bags

÷20%

Backtee regnsæt
model 07

Normalpris kr. 2.500,-

NU KUN

1.500,-


