
Læs også...

Vis banen hensyn ved rim og 
frost – læs chefgreenkeeperens 
indlæg side 8.

Nyt samarbejde med Oswald 
Academy kan gøre os klogere 
på golfreglerne. Læs herom på 
side 36.

Fit for fight?? Kaptajnerne var-
mer op til Slaget 2010. Find før-
ste indlæg på side 56.

Himmerland
Golf & Country Club

Nr. 5 • November 2009

Nej, man slipper ikke for en tur i søen, når man er blevet herremester i Himmerland! Jonas 
Tersgov Rasmussen må snuppe en knap så frivillig badetur på 18. hul – godt ”hjulpet” af team-
kollegerne Jacob Westergaard, Søren Farsinsen og Thomas Nielsen.
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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:
Der er ikke længere deadlines at holde øje med, 
da informationer, resultater, historier og ind-
læg, der hidtil har været i trykt form, fremover 
vil være at fi nde på internettet, når de er rele-
vante og aktuelle. Se i dette blad, hvor netop 
din yndlingsskribent fremover vil offentliggøre 
sine guldkorn.

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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SØNDAG DEN 13. DECEMBER Lucia Golf
SØNDAG DEN 14. FEBRUAR Fastelavnsgolf
  med tøndeslagning, fastelavnsboller og

udklædningspræmier

Det foreløbige turneringsprogram for 2010 forventes offentliggjort i PDF-format på hjem-
mesiden pr. 1. januar. Endeligt eksemplar sendes ud med indkaldelsen til klubbens ordinære 
generalforsamling.

Hold desuden altid et vågent øje med arrangementskalenderen på www.himmer-
landgolf.dk. Kalenderen omfatter øvrige, større arrangementer – og dertil høren-
de banelukninger – der løbende bookes her i Himmerland.

Klubkalenderen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

✔ 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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Direktøren har ordetDirektøren har ordet
af Claus Birk Larsen

Snart rinder året ud, og fokus har i en læn-
gere periode været rettet frem mod 2010, 
som på flere områder kommer til at være an-
derledes end det vante.

Først vil jeg dog se tilbage på et år med man-
ge spændende oplevelser – et år, hvor vi har 
sat mange kræfter ind på at trimme, og sam-
tidig optimere, vores indsats som forhåbent-
ligt har sat positive tanker i gang om den 
kommende tid i Himmerland.

Vi har gennem året haft fokus rettet på med-
lemmer og husejere. I den forbindelse vil jeg 
gerne rette en stor tak til alle, som jeg synes 
har taget godt imod de forandringer og nye 
tiltag der er budt på i årets løb. Selvom der er 
plads til flere forbedringer, er det altid skønt, 
at der har været så mange positive tilkende-
givelser, hvilket selvfølgelig smitter af på den 
gejst og glæde der skal ”tune” Himmerland 

ind i den galakse, hvor alle andre blot kan se 
misundeligt til fra sidelinjen.

Med årets sidste store finale i Backtee Race 
To Himmerland, synes jeg Himmerland fik sat 
et meget flot punktum for golfsæsonen 2009 
– i nogle rammer som man skal lede længe 
efter, for at finde noget tilsvarende. Det er 
det der gør Himmerland til noget unikt og 
ubeskriveligt på den gode måde.

En meget stor tak til alle frivillige, der bidrog 
til at dette punktum blev så flot som det 
gjorde, og som i øvrigt har bidraget året 
igennem. Som direktør er det fantastisk at se 
den iver der er blandt medlemmer og hus-
ejere, der ønsker at være en del af fællesska-
bet – og det er jo netop det fællesskab vi i 

Farvel til 2009
– og til en gammel ”slager”

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

HORNUM KRO
Torvet 1, Hornum · 9600 Aars

Telefon 98 66 13 01

Dagens middag

efter kl. 16.00

Fortsættes side 6
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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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2009 har bevist eksisterer i bedste velgående 
i Himmerland.

Det er samtidig håbet, at mange lægger ve-
jen forbi Himmerland i løbet af vinteren. Nu 
har vi tilført stedet en aktivitet i form af JYSK 
Academy, så der vil uden tvivl være mere ak-
tivitet end tidligere set i Himmerland, og som 
alt andet lige må være med til at skabe en 
ramme for gode oplevelser – det være sig 
både i centret, men også i Bowlingcentret, 
hvor Veggerby ligeledes er klar til at tage 
imod.

Som overskriften antyder det, bliver 2009 
også et vemodigt farvel til dette trykte me-
die. Vi må erkende, at de ressourcer der bli-
ver lagt i at få skabt et klubblad kan bruges 
langt bedre på anden vis. Derfor vil 2010 by-

de på et elektronisk klubblad i form af ny-
hedsbreve der udsendes i takt med den 
information vi gerne vil formidle. Vi har vur-
deret, at alle vil få glæde af nyheder, når de 
er nye – og ikke som i dag, hvor et blad i sto-
re udtræk er nyheder der er passé. Selvom 
klubbladet efterhånden har en affektions-
værdi, håber jeg alle tager godt imod det 
nye tiltag, som på alle måder vil være højak-
tuelle nyheder på en spændende måde.

Jeg vil slutte med at takke alle for en spæn-
dende sæson, og jeg ser allerede frem til at 
gå i gang med 2010, som utvivlsomt vil blive 
et år der vil byde på gode oplevelser - som 
selvfølgelig vil blive formidlet gennem vores 
nye nyhedsmedie.

På gensyn i 2010.
Claus Birk Larsen

Fortsat fra side 4
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Renovering af
dit golfhus?

Skal huset have nye vinduer, døre, nyt køkken, bryggers, terrasser, 
maling eller parkeringsplads med mere?
Ingen opgave er for stor eller for lille.

Lave priser – hurtigt arbejde og gode renoveringsforslag.
Kontakt

GATTEN MINI BYG
Tømrerfi rma: Speciale golfhusrenovering

Gatten Møllevej 102, Gatten
9640 Farsø

Tlf. 2481 4615
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Greenkeeperne informererGreenkeeperne informerer
af chefgreenkeeper Johnny Kristensen

Det føles som om vi næsten lige har sat ny-
malede skilte, nymalede pæle og nye flotte 
teemarkeringer ud - klipperne renoverede 
og klar til at trimme Himmerland på bedste 
vis. Men desværre nej, vi må konstatere at 
det er lige modsatte… ja ikke fordi banerne 
ikke er trimmede, men fordi vi er ved at luk-
ke ned og lade det hele få et velfortjent 
hvil…

Det har været en lang spændende sæson. Li-
ge fra Bobbys Pro/Am den 3. april til den 
store finale på Backtee Race to Himmerland 
sidst i oktober. Så formen blandt keeperne 
har været skærpet hele sæsonen.. :-) Må på 
den konto rose mine folk! De har virkelig 
gjort et stort og godt stykke arbejde. Det 
hele har forløbet godt, selvom vi til tider har 
løbet stærkt. Vi har en rigtig god stab, en 
sammentømret enhed med en blanding af 
gamle og unge. En rigtig god stemning, så en 
fornøjelse at komme på job. Alle kommer 
med input til arbejdet. Det viser med tydelig-
hed at folkene går op i det. Ellers ville vi hel-
ler ikke været kommet så langt som vi er. Det 
stopper ikke her, vi er ikke selv tilfredse. Vi 
ser stadig en udfordring i Himmerland, vi har 
kun taget nogle store skridt i den rigtige ret-
ning - vi skal højne standarden endnu mere… 
Ja der er nye tiltag i gang, men sløret bliver 
først løftet senere… Men det bliver stort 

Angående mandskab, så er vi nået til en pe-
riode, hvor vi skal sige farvel til nogle folk. I 

vinter er vi 4 mand på job. Vintertiden går 
mest med at afholde ferie og optjent afspad-
sering.

Mandskab i år:
1.  Carsten Bjeldbak fuldtids
2. Kurt Thomsen fuldtids
3. Thomas B. Jensen fuldtids
4. Karsten Pedersen stopper den 31.12.
5. Søren H. Sørensen stopper den 30.11.
6. Henning Jepsen deltid, er stoppet
7. Klaus D. Jensen stoppet den 30.09.
8. Kasper Jensen stoppet den 30.09.
9. Oliver Kristensen  deltid - tredje genera-

tion (sommerferiejob).

Det er med en lidt tom fornemmelse, jeg nu 
sidder her og skal gøre status på en forrygen-
de sæson. Der er jo sket meget, der er altid 
ting som man kunne have gjort anderledes. 
Men vi føler, at vi har ramt et godt niveau. Til 
næste år bliver vi endnu mere skarpe, vores 
nye folk er kommet godt ind i rytmen - næste 
år er alle med fra starten. Der ligger stadig et 
stort arbejde i vores greens og teesteder. Te-
estederne er vi begyndt at renovere. Alle er 
blevet godt topdresset her efter vores turne-
ringer. Dette arbejde vil blive optimeret næ-
ste år - vi skal have endnu bedre teesteder. 
Mere jævne og med et bedre/tyndere græs-
tæppe. Vi er også startet med at gøre greens 
vinterklare. De bliver nu dybde-verticalskå-

SÅ GIK DEN SÆSON...
desværre

Fortsættes side 10
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www.naturvarme.dk

FIND
VARME I 

NATUREN

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

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

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

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

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

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

www.oegaard.dk
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ret, fjerner noget græs - så der bliver mere 
luft til rodnettet. Senere bliver de prikket, så 
de kan blive så tørre som muligt i overfladen. 
Alt dette for at bekæmpe svampesygdomme 
i græstæppet. Den kamp er meget svær med 
det klima vi nu har her om efteråret. Meget 
fugtigt, ideelt for fusarium…. Men vi giver os 
ikke uden kamp.

Nu vi taler om banerne, så går vi også en tid 
i møde med rim/frost. Derfor håber jeg at al-
le vil tage hensyn. Det vil sige, at er der rim/
frost på greens, så spil ikke til dem! Det giver 
nogle grove skader, som vi kommer til at døje 
med til foråret. Der er ingen vækst i græsset 
mere, så de skader, I forvolder nu - de heles 
først i løbet at foråret. Vi sætter to sæt flag 
ud. Der bliver et vinter hul med et BLÅT flag, 
det spiller man til ved rim/frost på banen. Der 
bliver så et almindeligt flag på green som 
normalt - de 3 farver. Dette er et forsøg, og 
som alle andre forsøg - mislykkes det…. Ja så 
må vi jo gøre anderledes  - det vil sige, at så 
bliver greens LUKKET. Det er især i weeken-

derne, det er et problem. Der er ingen folk 
på arbejde, så her er det selvjustits. Så hjælp 
os og I hjælper hinanden….. :-)

Vi har modtaget meget ros for banerne igen 
i år, det varmer meget. Det giver en anden 
lyst til at yde endnu mere. Det bevirker også 
at vi kan se at vi bevæger os i den rigtige ret-
ning med Himmerland. Så stor tak for videre-
bringelse af ros - især fra Starters House.

Føler også at vi efterhånden har et rigtig 
godt og spændende Himmerland - dem der 
er ikke  kan se det burde nok tage et smut 
forbi ”synoptik”.. :-) Dette er det sidste klub-
blad i denne omgang….lidt vemodigt for os 
”gamle”…. Men det giver så nogle andre 
muligheder på nettet. Der vil blive oprettet 
en blog hvor jeg vil skrive om tiltag og andre 
spændende ting på/om banerne. Så håber at 
alle vil kigge forbi der - så bliver man heller 
ikke overrasket når man kommer på banen 
og den igen ligner en byggeplads…. :-) 

En kæmpe-stor tak til alle i Himmerland for 
endnu en super sæson. Især til personalet i 
de andre afdelinger - der er ingen tvivl om at 
vi har de rigtige folk her… 

I Himmerland ser vi ikke problemer - kun ud-
fordringer……….. :-)

Med venlig hilsen
Johnny Kristensen
Headgreenkeeper

Fortsat fra side 8

Afdelinger i:
Hornum
Nibe
Østrup

- din VVS mand -
Industrivej 93 • 9600 Aars

Tlf. 9862 1955 • Vagt tlf. 7026 8012



11

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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Hotel-nytHotel-nyt
af hotelchef Birgitte Kronborg

Så nærmer tiden sig hvor jeg går fra på bar-
sel. 

Inden da vil jeg sige tak for en fabelagtig sæ-
son. Selvom den hurtigt går på hæld nu, ved 
jeg at nogle af jer bliver i området ,og nogle 
af jer er helt bestemt også at se på banerne i 
den kolde mørke vinter uanset vejr og vind.

Vi havde i sidste uge (uge 43) en fabelagtig 
uge med masser af aktiviteter på banerne, i 
restauranterne, på hotellet og i fællesarea-
lerne. Torsdag den 22/10 var vi vært ved
Closing Event for vores Sponsorklub – Him-
merland Company Club. Vi havde ved samme 

lejlighed arrangeret en Closing Event for de 
husejere som har sølv- og guldkort på loyali-
tetsprogrammet. Det blev en fantastisk dag 
med netværk for sponsorerne om formidda-
gen og afrunding på året der er gået. Ved 
frokosttid samledes alle sponsorer og hus-
ejere til en fælles frokost i Brasseriet inden vi 
gik ned på driving rangen til Golf Trick Show 
med David Edwards.

Den britiske golfekvilibrist David Edwards, 
som må betegnes som en af verdens bedste 
Trick Golfere, har vi haft kontakt til gennem 
længere tid. Han var meget interesseret i at 
komme til Himmerland og lave et show – og 

Pænt farvel
og på gensyn i 2010

Trick Show med golfekvilibristen David Edwards.
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nu må muligheden jo siges at byde sig. Han 
lavede et helt igennem fantastisk show - et 
show som ikke manglede humor, finesse eller 
overraskelser – men var et yndefuldt konstru-
eret show, som kræver et uhyrligt stort talent 
og forståelse for golf. 

Mange af tilskuerne, både sponsorerer og 
husejere, fik fornøjelsen af at prøve kræfter 
med nogle af de golfudfordringer, som er en 
del af showet, men som David Edwards får til 
at se legende let ud. De involverede tilskuere 
var friske og veloplagte, ikke mindst herren, 
som var med til at demonstrere hvordan man 
skulle gebærde sig, når man står med en 
bold der har lagt sig godt og grundigt til ret-
te i blødt terræn. 

Med fantastiske imitationer af nogle af de 
store golfspillere gennem tiden – kunne man 
forveksle David med en skuespiller. Han er 
entertainer med stort E og hans britiske hu-
mor, tøjstil og væsen er med til at gøre hele 
forestillingen så autentisk som den kan blive.

Showet får helt sikkert 5 stjerner fra dom-
merpanelet og vi vil glæde os til at få besøg 
at David Edwards en anden gang.

Efter golfshowet gik sponsorer og husejere 
ud på New Course for at spille en Texas 
Scramble Scratch – en turneringsform der 
skulle gøre det muligt at nå ind inden mør-
kets frembrud – det skete (heldigvis) for de 
fleste. På banen var David Edwards igen på 
spil og han optog en video af spillerne og in-
terviewede dem. Det blev der et vældigt 
godt show ud af – hvilket blev vist under 
middagen om aftenen. Det var underhold-
ning i absolut særklasse. Nogle spillere havde 
nok håbet at de ikke var blevet filmet lige i 
det øjeblik de blev fanget i Davids linse, men 
det gav gode grin og sjove tilråb.

Den 3 retters middag i Restaurant Gastrono-
mien var en hyggelig afslutning på en fabel-
agtig dag. Der var stor begejstring omkring 
arrangementet og Himmerland Golf & Coun-
try Club og Himmerland Company Club ser 

Bolden blev dog ikke slået herfra, og herren kunne ånde lettet op.
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frem til at være vært ved flere af den slags 
succesarrangementer i det nye år.

Jeg takker for alle lykønskningerne jeg har 
fået vedrørende min graviditet. Jeg ser frem 
til at kunne fortælle om min lille nye guld-
klump, som har meget at leve op til, hvis han 
skal overgå sin storesøster, som allerede nu i 

en alder af 2 år og 11 måneder, er Roberts 
allerstørste barnefan, og synger Molly Malo-
ne i højeste toneleje efter utallige eftermid-
dagen med The Hoovers CD’en i bilen, i stuen 
og på legeværelset!!

På gensyn i 2010
Birgitte Kronborg-Jensen

Tak for en dejlig sæson, hvor vi i shoppen fø-
ler, at vi er blevet taget rigtig godt imod. 

Selv da vi flyttede disken og byttede rundt på 
placeringerne af vore varer blev I ikke sure, 
og de gange hvor vi har sagt pænt goddag til 
folk som stod ved vinduet og gerne ville be-
tale greenfee er ikke mange.

De mange positive tilkendegivelser får os til 
at tro på, at vi bevæger os i den rigtige ret-
ning. Det vil vi gøre alt for vil fortsætte med 
i 2010.

Denne hilsen bliver nok den sidste i trykt for-
mat, da vi jo går over til at bruge hjemmesi-

den. Det har dog 
den positive effekt, 
at vi nu hurtigere kan komme med oplysnin-
ger, tilbud og andet, som gør det spændende 
at besøge vores shop.

Vi vil i år have åbent mere end tidligere her i 
vintersæsonen – se hjemmesiden! Vi håber 
selvfølgelig, at mange af jer vil komme og 
købe julegaverne her i shoppen.

Med venlig hilsen 
Georg Ravn

Proshoppen Himmerland 

En hilsen fra shoppen

Fra ProshoppenFra Proshoppen
af Georg Ravn

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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Himmerland Resort Hotel
tilbyder i december måned
overnatninger til SUPERPRIS!!

Pris per person i dobbeltværelse
(uden morgenbuffet) DKK 175,- 
Tillæg for enkeltværelse DKK 145,-

Tilbuddet gælder alle dage! Inkluderer ikke morgenbuffet 
og rengøring under opholdet

NB: I perioden 20/12-31/12 holder vi offi cielt lukket, men 
det er muligt stadig at bo på hotellet. Vi vil da bede jer 
om at afhente nøglen i receptionen i tidsrummet kl. 10-13 
på en af følgende datoer:

20/12 - 21/12 - 22/12 - 27/12 - 28/12 - 29/12 - 30/12

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

Jule
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Så er sommertid overgået til vintertid. 

En sæson er atter gået, og med stor glæde 
ser vi tilbage og mindes rigtig mange dejlige 
timer i Himmerland.

I F&B afdelingen har der været mange nye 
ansigter både i køkken og restaurant. Alle 
har været begejstrede og positive, fulde af 
gåpåmod og vist en fantastisk entusiasme for 
Himmerland.

Under kyndig og professionel vejledning fra 
Restaurantchef AK og Køkkenchef Michael, 
har alle gået den samme vej for et helt speci-
fikt mål – glade og tilfredse gæster i det 
smukke Himmerige.

Et mål som lykkedes på rigtig mange måder. 
Lykkedes blandt andet fordi vores gæster tog 
godt imod alle de nye tiltag, fantastiske kol-
legaer – og ikke mindst den samhørighed vi 
føler i Himmerland.

Ugeklubberne, medlemmerne, husejerne har 
været trofaste gæster i vores restauranter og 

vi glæder os rigtig 
meget til fortsat at 
byde velkommen. 
Vi håber vi ser jer i vinterhalvåret og selvføl-
gelig igen til foråret. 

Husk vi har åbent i Brasserie 19. Tee hele året 
rundt. Åbent for middag i huset, ud af huset, 
julefrokost, selskaber - intet er for småt eller 
for stort!

Vi går ikke i dvale eller hi! Nu skal vi for alvor 
tænke på den kommende sæson. Finde på 
nye sjove ting, dygtiggøre os. Samle op på 
det, som vi kan blive endnu bedre til. Palet-
ten er endnu ikke fuld, så input fra alle er 
velkomne.

Som et Team vil vi - sammen med alle de fan-
tastiske kollegaer vi har i Himmerland – glæ-
de os til sæsonen 2010.

På snarligt gensyn!

Gastronomisk setGastronomisk set
af F&B chef Laila Qvist

Tak for en fantastisk sæson!
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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

DAMGAARD DEVELOPMENT

ACTIVE TOOLS A/S

PEUGEOT AARS

HØJFELDT EL

HEGNETTO

DYKON A/S

BATTENFELD DANMARK A/S
– SET GROUP A/S

SL RENS A/S

ERNST & YOUNG

HIMMERLANDS VVS

FLEJSBORG AUTOSERVICE

GRAFISK HUS LØGSTØR

SONHØJ BYG 

GOLFPROMOTE 

ASTRUP DESGIN 

ARKITEKTFIRMA N. K. MADSEN A/S

WOODWAYS 

BERGMAN SMIT

PEDERS BAGERI

RALLY POINT TACTICAL

HOTEL SKANDERBORGHUS 

ETK ELEKTRONIK A/S 

KANDELSDORFF & SCHALTZ 

FLC DANMARK APS - NY

POLAR IS – NY

ART AT HOME – NY

QVIST EXECUTIVE SEARCH – NY

MALERMESTER HENRIK BØJER – NY

DITAS/XL BYG (nyt sponsorat) – NY

MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE - NY
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Køb dine julegaver i

Velværeklinikken
Vælg 3 Ole Henriksen produkter til en julegavepakke og få

20% RABAT
på alle 3 produkter!

* * * * * * 

Det er også muligt at købe
JULEgavekort til behandlinger. 

Se det store udvalg af behandlinger på vores hjemmeside,
eller ring og få vejledning af kosmetologen.

Gavekortet kan bestilles i receptionen.
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Ole HenriksenOle Henriksen
KundeklubKundeklub

Bliv en del af
OLE HENRIKSEN KUNDEKLUB
og få dejlige produkter fra
livsnyder nummer 1

For hver kr. 6.000,- du køber
Ole Henriksen produkter
får du et valgfrit
Ole Henriksen produkt

HELT GRATIS!
Kig forbi og hør mere
om denne skønne klub
i VELVÆREKLINIKKEN!
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Torbens LakeviewTorbens Lakeview
af Torben Haglund

Jeg har vendt den tiende månedsside på min 
kalender. Det er blevet oktober - koldt og regn-
fuldt. Dagene bliver kortere, og for de fleste af 
os er golfsæsonen slut for i år. Vi mangler blot 
lige efterårsferien med Bobbys Efterårs Pro/Am 
og ”Backtee Race to Himmerland” som bliver 
en spændende oplevelse for alle.

Samtidig siger vi farvel til endnu et år med mas-
ser af dejlige oplevelser på golfbaner rundt 
omkring, og en masse hygge på mit yndlingsfe-
riested, Himmerland. Men samtidig sidder jeg 
også med denne mærkelige følelse, hvem er 
der igen til næste år, og hvem skal vi ikke se 
mere iblandt os, dette ikke ment i nogen tra-
gisk forstand, men der er jo altid nogen som 
vælger nye fairways. Til de som vælger Him-
merland fra vil jeg sige… tak for denne gang, 
det var hyggeligt at lære jer at kende, og skulle 
I have lyst, så kik ind igen, her er altid plads.

Til dem som bliver vil jeg sige, jeg glæder mig 
til at se jer igen til næste år, og dermed også 
sagt… Vibeke og jeg påtænker ikke, at forlade 
stedet deroppe. For jeg glæder mig til at se, om 
der er fulgt op på alt det nye, som er sat i gang. 
Om vores greenkeepere har fået lavet endnu 
bedre baner…. Om restauranten har fået end-
nu et løft…. Hvordan går det med den nye 
svømmeanlæg, er det kommet ud over tegne-
brættet…. Og om vi atter kan slå Klyngen i 
”Slaget om Himmerland”.

Desværre er der lige kommet en mail ind fra 
Maria Fjelstrup Kallesø, med reminder om at 
deadline nærmer sig for mit indlæg. I mailen 
gør hun opmærksom på, at grundet dårlig 
økonomi, bliver dette det sidste golfblad som 
udkommer. Ærlig sagt. Det gør mig rigtig ked 

af det. Lige siden 
Birdie startede vores 
klubblad har jeg, og 
jeg tror mange med 
mig, set frem til at 
læse hvad der skete og hvad forskellige men-
nesker kunne skrive i bladet. Det har været et 
sted hvor alle kunne komme til orde, inklusive 
mig selv. Og det var et sted hvor man kunne 
læse om store og små oplevelser i vores golf-
klub. Nu skal vi så til at ty til de elektroniske 
midler. Men er det nu en løsning som alle vil 
hilse velkommen? Det er selvfølgelig en del af 
den moderne tidsalder, alt sker på internet, og 
via elektroniske midler, men det er ikke alle 
som er nået til det stadie endnu. Selv i vores 
moderne tidsalder, er der mennesker, som ikke 
bruger en computer i hverdagen. Der er folk 
som ikke går ind på nettet hver gang de skal 
opdateres om, hvad der sker rundt omkring. 
Jeg kan ikke helt forstå, at der ikke længere er 
råd til et golfblad, uanset annoncer eller ej. 
Hvor stor en udgift taler vi om? Såfremt man 
for alvor vælger, at alt fremover skal ske på 
klubsiderne på internettet, så vil jeg håbe, at 
man også laver en debatside, hvor vi medlem-
mer kan skrive om hvad som ligger os på hjer-
tet. Uanset om I vil læse det eller ej… jeg skal 
nok komme med indlæg, jeg kan ikke lade væ-
re.

Til sidst vil jeg blot sige tak, fordi I har gidet 
læse mine indlæg, tak fordi I kom med små 
kommentarer om dem når vi mødtes, tak fordi 
I ikke slagtede mig for mine meninger, og tak 
for alle store som små tilbagemeldinger.

Må vinteren blive mild og kort, så vi snart kan 
mødes i vort elskede Himmerland igen. 
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KVALITET 
TIL TIDEN

 TOTAL LØSNINGER

 KØKKENER & BAD

 DØRE & VINDUER

 GULVE OG LOFTER

 UDVIDELSER

 TERRASSER & SKURE

 EFTERISOLERING

15 års erfaring med golfhuse
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Nu er en vellykket og spændende sæson 
2009 afviklet, og vi kan med rette skrive, at
ABCD turneringen i vest er Danmarks største 
turnering for klubgolfere. I 2009 har 79 klub-
ber deltaget i turneringen med 253 hold, og 
fordelingen var 53 hold i A, 73 hold i B, 70 
hold i C og 53 hold i D-rækkerne. I de indle-
dende runder har der været spillet 1500 mat-
cher.

I slutspillet vandt Odense A rækken, Nord-
vestjysk vandt B & C rækkerne og Breinholt-
gård vandt D rækken, og disse hold gik 
videre til den netop afholdte Landsfinale, 
der blev afviklet søndag, den 27. september 
på Trehøje Golfklub. 

Årets vindere blev:
A række Odense – Simons  5 - 6
B  række Nordvestjysk - Hedeland 7 - 4
C  række Nordvestjysk - Værløse  1 1 - 0
D række Breinholtgård - Solrød  4 - 7

Et stort tillykke til landsmestrene.

Sæson 2010  byder på flere 
spændende tiltag
Fra start til mål spiller Fyn og Jylland nu sam-
men i Royal Unibrew Golf - Region Vest 
ABCD. Tidligere har Fyn kun deltaget i slut-
spilsrunderne, men med sammenlægningen 
åbnes der for andre muligheder omkring 
puljeinddeling.

Til sæson 2010 anvender vi en ny hjemmesi-
de, som Royal Unibrew har udviklet, og som 
hidtil har været benyttet af Region Sjælland 
og Region Vest Senior/Veteraner. Hjemmesi-
den forventes klar til at tages i brug ved til-
meldingerne til sæson 2010. 

Klubberne skal udpege en klubkoordinator 
(tidligere betegnet kontaktperson), der i 
samspil med klubbernes holdkaptajner for 
de enkelte hold får overdraget klubbens an-
svar i forhold til Region Vest ABCD turnerin-
gen, med hensyn til matchernes afvikling og 
resultatindberetning, Selve kampprogram-
met vil fremgå af hjemmesiden.

Turneringsledelsen
for Region Vest ABCD

Nyt fra Royal Unibrew Golf
- Region Vest ABCD

Royal Unibrew GolfRoyal Unibrew Golf
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Nyt fra elitenNyt fra eliten
af Søren Farsinsen

Siden midten af april måned har der kørt en 
løbende turnering, Sparekassen Himmerland 
Elite Cup 2009. Turneringen fandt sin vinder 
søndag, den 6. september 2009.

Over 10 runder, er der blevet dystet i brutto 
slagspil fra scratch (uden handicap). 

Turneringen har over de 10 runder haft del-
tagelse af 31 forskellige spillere med et han-
dicap på 15,0 eller lavere. Der har været 
spillet skiftevis på Old Course og New Course. 
For at komme i betragtning til topplacerin-
gerne, skulle hver spiller have spillet 2 runder 
på henholdsvis Old Course og New Course. 
Altså have 4 tællende runder med inden fi-
nalerunde, som blev afviklet på New Course 
og selvfølgelig var tællende for alle deltage-
re.

Det var tæt i toppen inden finalerunden, da 
Christian Bæch Christensen kun var et enkelt 
slag foran Claus Pedersen og yderligere 5 
slag foran Philip Røssel. Det blev da også dis-
se tre spillere, der kom til at kæmpe om for-
delingen af podiepladserne. Christian Bæch 
Christensen løb med titlen, mens Philip Røs-
sel overhalede Claus Pedersen i kampen om 
andenpladsen.

Slutstillingen blev som følger:
Christian Bæch Christensen ............... 379 slag

(76 i finalerunden)
Philip Røssel ........................................ 388 slag

(79 i finalerunden)

Claus Pedersen .................................... 389 slag
(85 i finalerunden)

Danny Pedersen .................................. 396 slag
(81 i finalerunden)

Søren Farsinsen ................................... 412 slag
(83 i finalerunden)

Efter runden var turneringens sponsor Spare-
kassen Himmerland A/S vært ved en lille for-
f r i skning og der  b lev  foretaget 
præmieoverrækkelse.

I 2010 bliver turneringen gentaget efter no-
genlunde samme koncept. Dog er det planen 
at forsøge at få deltagere med fra nogle af 
de andre golfklubber i Himmerland.

Jeg opfordrer alle klubbens spillere med HCP 
15 eller lavere til at melde sig til turneringen, 
når den starter op igen. Man er ikke nødsa-
get til at deltage i alle turneringens 10 run-
der, da hver enkelt runde er tællende som en 
individuel runde.
 
Samarbejdet med Sparekassen Himmerland 
A/S omkring titelsponsoratet ophører nu, 
hvorfor turneringen står uden titelsponsor. 
Såfremt der er nogen der kunne være inte-
resseret i et sponsorat og dermed få sit firma-
navn koblet på turneringen, er vedkommende 
meget velkommen til at kontakte underteg-
nede på swot1976@forum.dk.

Venlig hilsen
Søren Farsinsen

Sparekassen Himmerland
Elite Cup 2009
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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



25

GOLFHUSE
lf & Country Club
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H i m m e r l a n d  G o l f  &  C o u n t r y  C l u b
Centervej 1 • Gatten • 9640 Farsø

www.himmerlandgolf.dk

KUN 11 HUSE TILBAGE
Stueplan: 70 m2
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Grundareal: 312 m2

SOLGT

1010

SOLGT



26

Nyt fra elitenNyt fra eliten
af teamchef Thomas Nielsen

Team Himmerland er gået i vinterhi og slik-
ker sårene fra sæsonen og lader op til en ny.

For holdene blev 2009 en blandet fornøjelse, 
hvor vi ikke helt var med fremme til det sid-
ste, da puljernes førstepladser skulle forde-
les. Det er jo det, vi arbejder på, og spiller for. 
Vi har dog en tro på, at vi i 2010 kan komme 
ud af startklodserne på en helt anden måde 
end i denne sæson. Vi laver i løbet af vinte-
ren og for-sæsonen nogle optimeringer og 
skærpelser i vores træning og spillertrup. 
Træningsmængden bliver sat op, og også 
måden vi træner den enkelte spiller på indi-
viduelt bliver ændret radikalt. Derfor gen-
nemgår alle spillerne nu - og i tiden indtil 
den udendørs træning rigtig går i gang - en 
videosession med Kasper og Robert, som 
danner et overblik og status over spillerens 
sving, og hvad der skal arbejdes på og hvor-
dan fremadrettet. Dette kombineret med, at 
spillertruppen bliver skærpet via tilgang ude-
fra og gamle Teamspillere som efter en kort 
pause genaktiverer sig selv, tror vi på, at vi 
bliver så skarpe som vi skal være for at nå 
vores mål. Indtil videre har vi fået tilgang fra 
Daniel Visborg Christensen fra Løgstør Golf-
klub. Daniel er 15 år men blev i år deres klub-
mester for herrer. Han har i løbet af kun 2 
sæsoner arbejdet sig ned fra HCP 54 til nu 
4,3. Det er noget som både aftvinger respekt, 
men også noget som lover godt i forhold til 
forventningerne til den videre udvikling. Vi 
arbejder også på lige at få en ekstra med på 
vognen, som kan gå direkte ind på førstehol-
det. Håber det er kommet på plads, når I læ-

ser disse linjer. Jeg 
glæder mig til at 
præsenterer de nye 
spillere og hele den skærpede trup for jer til 
vores AM/AM i april måned.

Individuelt er Team Himmerland også be-
gyndt at markerer sig igen ude i den danske 
golfverden. Det har vi savnet i flere år. Chri-
stian Bæch vandt i 2009 den prestigefyldte 
Vejle Match, hvor også navne som Thomas 
Bjørn, Søren Hansen & Mads Vibe Hastrup er 
på pokalen. Det er lidt store golfsko at træde 
ned i, men samtidig også et vink med en 
vognstang til Christian om, at han er på rette 
vej og kan sætte flueben ud for dette delmål 
og sammenligning med nogle af de rigtig 
store drenge i dansk golf. Samtidig er Chri-
stian allerede nu ude og konkurrere med de 
professionelle og de bedste senior amatør-
spillere på blandt andet Ecco Touren med 
gode resultater og klarede cuts.

Klubmesterskaberne viste også, at vi har 
bredden i vores absolutte top i orden. Jonas 
Tersgov Rasmussen løb med sejren efter to 
spændende og tætte runder og et omspil 
mod forhåndsfavoritten Christian Bæch. Fle-
re var med fremme og presse på inden søn-
dagens runde, hvilket er et godt bevis på, at 
vi har fået trykket det individuelle niveau et 
hak i den rigtige retning. Godt at vide, at 
man skal være skarp og klar på dagen ellers 
er der andre der løber med laurbærrene.
  
Alt i alt er det tegn i sol og måne på, at vi er 

Kære klubmedlem og læser
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på vej i den rigtige retning og også kan for-
vente lidt mere fra godteposen i 2010.

Da dette klubblad ikke længere kan benyttes 
som informations- og kommunikationsmid-
del for Teamets aktiviteter m.m., henvises der 
for fremtiden til vores egen hjemmeside 
WWW.TEAMHIMMERLAND.DK. Vi ved jo 
godt at vores hjemmeside ikke erstatter den 
halve times hygge ude på toi-
lettet (for mændene?!:) den 
dag og så snart klubbladet ry-
ger i postkassen. Men vi vil fra 
nu af intensivere arbejdet med 
at videreudvikle vores hjem-
meside yderligere med flere 
informationsmuligheder, fea-
tures og sjove gimmicks. Den-
ne ændring af medie til 
information tilbyder at I kan 
følge Teamets aktiviteter mere 
just in time, hvad der er nært 
forestående eller netop lige er 
sket af aktiviteter på Teamet. 
Vi håber at mange af jer lige 
tager en kop kaffe og en små-
kage under armen, og fra tid 
til anden lige drejer omkring 
vores hjemmeside og følger 
med i, hvad der sker på Team-
et. Vi har en ambition om at 
have Danmarks bedste elite-
golfhjemmeside og tager i den 
forbindelse gerne imod ris & 
ros samt gode ideer via linket 
KONTAKT på Teamhimmer-
land.dk.  

Vi siger tak til alle jer som har fulgt Teamet 
via dette klubblad og siger på gensyn på 
WWW.TEAMHIMMERLAND.DK

På Teamets vegne og med venlig hilsen
Thomas Nielsen

Teamchef 

Østerbrogade 13 · 9670 Løgstør

Grundlagt 1868 Kåret som Årets Elevplads 2009

l a u r a
d e s i g n  o l e  l y n g g a a r d

k o m  i n d  o g  h e n t  d e t  n y e ,  e k s k l u s i v e  k a t a l o g 
f r a  o l e  l y n g g a a r d  c o p e n h a g e n

w w w . o l e l y n g g a a r d . d k
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Junior-HjørnetJunior-Hjørnet
af juniorleder Karin Havemose

Bette Course lagde jord til, da juniorerne 
spillede flagmatch over 9 huller, som afslut-
ning på året. Fædrene var med som caddies 
- de kan lige godt vænne sig til det! 

Vi havde en hyggelig aften, hvor engage-
mentet var stort både blandt voksne og børn. 
Dette kunne også ses på længden af mat-
chen. Vi måtte have hul 11 med inden den 
første havde brugt alle slag. 

Mørket og sulten meldte sig, så vi gik ind og 
hyggede os.

Som noget nyt var præmierne uddelt på for-
hånd, da de blev indkøbt efter juniorernes 
behov. Handske og håndklæde var der brug 
for under spillet – ikke bagefter!

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

Min indsats som fast juniorleder er slut, men 
jeg håber inderligt, at der er interesserede 
voksne – forældre, bedsteforældre, golfspil-
lere m.m. som vil give en hånd med ved ju-
niorarbejdet, så der fortsat vil være en 
juniorklub i Himmerland.

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

Tusind tak for mange oplevelsesrige stunder 
med juniorerne i de år jeg har været en del 
teamet. 

Vi ses på banen! 
Karin

Efterårsafslutning onsdag 
den 30. september  2009

De to juniorer, som flittigst mødte op til ons-
dagstræningen - Sabina og Simon. Næste sæ-
son er de klar til at prøve kræfter med Old 
Course. Tag godt imod dem!
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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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TOSHIBA varme
– når kun den bedste er g

Gidex tilbyder i hele Danmark:
• Gratis & uforpligtende vejledning/tilbud
• Montering via spc. uddannede TOSHIBA montører
• Service ordning /5 års garanti
• Gratis hotline assistance
Find flere spændende oplysninger på www.gidex.dk

73%
SPAR

OP TIL

på varmeregningen

Trænger din va
Netop nu giver vi di
gamle/brugte varm

ved u

TOSHIBA S

N

Godkendt af Teknologisk Institut

Bedst i test  

med største 

COP

TO
va
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epumper
god nok! 32 år

Tlf. 47 31 32 21 Sjælland/Bornholm

Tlf. 86 88 34 22 Jylland/Fyn

armepumpe til en udskiftning?  

g Danmarks vel nok højeste pris på din 
mepumpe (uanset alder/kvalitet/mærke)  
udskiftning til den nyeste

Super Power varmepumpe

NYHED

OSHIBA er varemærket for den mest energibesparende 
armepumpe, der specielt er udviklet til de nordiske lande

• Største COP og ydelse (BEDST I TEST)
• Lydniveaux er i bund
• Solid driftskvalitet med lang levetid
• Trimmer dit indeklima med spc. udviklet  
 luftrensningsfunktion
• 8°c funktion (til sommerhuse)
• Imponerende nem at betjene

Benyt dig af vores tilbud og tjen penge allerede fra 
1. dag med din fremtidige TOSHIBA varmepumpe
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Sekretærens shankSekretærens shank
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

Det måtte jo komme før eller siden. På et el-
ler andet tidspunkt måtte også Himmerlands 
klubblad røre på sig, så nu siger vi farvel til 
klubbladet… og alligevel ikke helt. Men vi 
siger farvel til klubbladet, som vi kender det 
i dag. Som så mange andre, har vi også måtte 
kaste et blik på finanserne og det må konsta-
teres, at klubbladets finansielle fundament 
ikke er til stede. Bladet i ”hard copy” er ef-
terhånden en betydelig omkostning, hvor 
annonceindtægterne end ikke dækker por-
toen! I 2010 overgår klubbladet udelukken-
de til elektronisk format. Det vil sige, at I 
fremover skal en tur forbi internettet for at 
læse klubrelevante informationer og histori-
er. En betydelig fordel ved dette er, at indlæg 
og oplysninger vil være dugfriske, når de of-
fentliggøres. Dette betyder i praksis blandt 
andet at I – når I læser dette – faktisk allere-
de kan gå på hjemmesiden og se resultaterne 
fra Novemberturneringen afholdt 15/11. Re-
sultater, som ellers først ville komme frem 
med et klubblad en gang i februar – det er da 
ikk’ så ring’ endda!

I er naturligvis fortsat mere end velkomne til 
at komme med input! Disse vil så bare blive 
offentliggjort på ”Medlemmernes Side” på 
hjemmesiden i stedet.

Andetsteds i bladet opfordrer jeg læserne til 
at bide mærke i, hvor netop deres yndlings-
skribent fremover vil offentliggøre sine guld-
korn, og til mine ”fans”  kan jeg oplyse, at 
jeg (som jeg faktisk hele tiden har gjort det) 
med jævne mellemrum vil folde mig ud un-

der ”Sidste nyt fra 
Sekretariatet” på 
hjemmesiden. Dog 
fremover muligvis med lidt længere historier 
indimellem.

Vintertider
Sæsonen er gået på hæld, og det er nu tid 
for klubsekretæren at restituere…  Fra 1. 
november til 28. februar hedder klubkonto-
rets officielle åbningstider tirsdage og freda-
ge fra 9 til 15. I disse tidsrum kan jeg fanges 
telefonisk og personligt på kontoret – DOG 
er kontoret helt lukket mellem jul og nytår 
samt fredag den 22. januar.

Turneringsprogram 2010
er for længst sendt i støbeskeen og vi har 
mange dejlige turneringer på programmet 
også i 2010 – og ikke mindst på grund af tro-
faste præmiesponsorer, der allerede nu har 
sagt ja tak til endnu en sæson med Himmer-
land Golf Klub. Det’ bår’ dæjlig’ som man si-
ger.

Programmet offentliggøres som PDF-fil på 
hjemmesiden pr. 1. januar – med eventuelle 
forbehold for sidste tilretninger – og ende-
ligt program forventes udsendt med indkal-
d e l s e n  t i l  k l u b b e n s  o r d i n æ r e 
generalforsamling.

Kontingentopkrævning
Medio december udsendes opkrævninger for 
1. halvår 2010. Bagmærker fremsendes, når 
betaling ses indgået – dog samler vi lidt sam-

Fagre ”nye” elektron-verden
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men og sender ud én gang om ugen (freda-
ge), så har du betalt en tirsdag, kan der godt 
lige gå et par dage før dit bagmærke er i 
postkassen.

ÅRET DER GIK:

Noget om turneringsledelse
og tankelæsning
Vi kan vist hurtigt alle sammen blive enige 
om, at vi har haft et forrygende år – ikke 
mindst på turneringssiden. Vi der har fornø-
jelsen af at forberede og afvikle stedets golf-
arrangementer (blandt andre Jacob og 
undertegnede) har i hvert fald haft nok at se 
til og indimellem rigtig mange bolde i luften 
på én gang. Og vi er dygtige til det, syn’s vi 
sæl’… Ét talent kan vi imidlertid IKKE prale 
af – og det er tankelæsning. Vi er mere end 
én gang i løbet af sæsonen stødt på, at vi for-
ventes gennemskue, hvem der kan med 
hvem – og måske i højere grad, hvem der IK-
KE kan med hvem, samt hvor mange gange 
lige præcis den og den har følt sig en smule 
stødt på manchetterne over IGEN (tsk tsk) at 
være sendt ud til start på 12. New… Kære 
deltagere i vore arrangementer! I skal ikke 
tage det personligt! Vi vil meget hellere, at I 
kommer med forespørgsler INDEN afviklin-
gen – så har vi en chance for at tage hensyn 
– for dét gør vi gerne. Naturligvis! Og nej, I 
kan ikke alle sammen starte tættest muligt 
på klubhuset, når vi spiller New. Banen er nu 
en gang anlagt, så der kun er små 4 huller 
nær ”basen” – og fem-dobbelte starter på 
disse huller for at efterkomme ønskerne, skal 
vil vel helst ikke ud i… Det er mange men-
nesker, der skal igennem på sådan en sæson. 
Alene i juli måned har jeg siddet med startli-
ster for i alt små 1000 spillere og – indrøm-
met – så er det ikke altid, at vi kan være 
skarpe på, hvem der gik hvorfra og med 
hvem sidst vi lavede en startliste. Vi gør vores 
bedste, og skriver mest muligt bag ørerne 

(der er plads til en del…) – men hjælp os ger-
ne til at give jer den allerbedste oplevelse på 
vores fantastiske anlæg!!

Noget om hole in ones
Og med dette lille hik, vil jeg skynde mig vi-
dere i teksten og ønske tillykke til alle de spil-
lere, der formåede at lave dét, som jeg – efter 
29 års medlemskab af Himmerland – fortsat 
har til gode, nemlig en hole in one (ja, OK – 
første forudsætning for at lave en hole in 
one er selvfølgelig at man ser at få flyttet 
bagdelen ud på banen, men stadigvæk…). 
Tillykke til:

Tor Odvar Moen, Anny Karin Opsahl, Niels 
Henrik Juul Pedersen, Jørn Bjeverskov, Mor-
ten Hansen, Conny Hansen, Henrik Holmsten, 
Jesper Lange, Gunhild Bjerre, Lars Nederga-
ard Nielsen, Jesper Bressendorff, Janne 
Karlskov Jensen, Henrik Frandsen, Henrik Gu-
string, Nicolaj Grinsted Volke, Johnny Midt-
gaard, Andreas Bjørn Andersen, Elsi Nielsen, 
Brian Østergaard, Michael Sørensen, Ulrik 
Bjerre, Inger Schrøder, Kjeld Jensen, Jan Jo-
hansen, Kjartan Hovden Hiksdal, Villy Stei-
nicke, Jesper Busk og Anne Birthe Frøslev.

Noget om hjælpsomhed
Uge 43 var der gang i den igen med både 
ECCO Tour Kvalifikation og finale i Backtee 
Race to Himmerland. Og som bekendt kan 
intet af dette lade sig gøre uden en stor, fri-
villig indsats fra klubbens medlemmer. Så en 
stor tak for at have udholdt stramme tidspla-
ner, der blev ændret igen…og igen, flytten 
rundt på poster og ustadigt vejr skal lyde til 
Leif Bjørn Nielsen, Annegrete Nielsen, Knud 
Petry, Kirsten Petry, Maibritt Larsen, Per Jen-
sen, Inger Schrøder, Svend Schrøder, Ninna 
Jensen, Aage Jensen, Eva Bæch, Hans Jacob 
Bæch, Jørgen Olesen, Grethe Fenn Olesen, 
Jens Chr. Haase, Elda Haase, Jens Chr. Præsi-
us, Bente Duedal Ravn, Preben Havemose, 
Hans-Henrik Schaltz, Torben Haglund, Vibe-
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ke Haglund, Søren Farsinsen, Hardy Per Chri-
stensen, Karin Heilesen, Frode Egekvist, Liss 
Stabell, Magne Lindebjerg, Elin Blinkenborg, 
Walther Højbo, Georg Ravn, Martin Gorrit-
zen, Gitte Smidt-Jensen, Anne Birthe Frøslev, 
Anna-Grete Leth, Suzette Hansen, Susanne 
Birk, Mette Edelved, Peter Lorentzen, Vibeke 
Lorentzen og Ove Spliid. Flot at I bruger jeres 
sparsomme fritid på at få arrangementer 
som disse til at løbe på skinner . Og tak 
også til vore utrættelige baneservicefolk, 
Poul J. Andersen og Thorkil Kristensen, der 
udviste stor, stor fleksibilitet i disse dage.

Noget om nye medlemmer
Endelig vil jeg byde velkommen til de nye 
medlemmer, som klubben er blevet beriget 
med i løbet af 2009:

Birthe Hornsleth, Ole Smit, Mette Wenner-
holm, Maria Reenberg Kjær, Andreas Reen-
berg Kjær, Peter Fredsgaard Iversen, Lise 
Lørup, Thomas Vermland, Flemming Lausten, 
Carsten Bjeldbak, Poul Fredsgaard Iversen, 
Christian Jensen, Thomas Baun, Torben Dre-
jer, Martin Gorritzen, Søren Bager Huniche, 
Mads Stecher-Andersen, Lars Stecher, Jørgen 
Hvidberg, Lone Hvidberg, Peter Nikolajsen, 
Annette Vesterbæk Høyer, Martin Vesterbæk 
Høyer og Ole Høyer.

Hav en rigtig dejlig vinter – husk strækøvel-
serne så ’skrogene’ holdes i gang, selvom vej-
ret ikke lige indbyder til golf. Vi ses på nettet! 
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Efteråret er i fuld gang og vi nærmer os vin-
tergolfperioden. Det har været endnu en 
dejlig golfsæson med mange forskellige go-
de oplevelser. Vi har travlt med vores kurser, 
fællestræning og undervisning af medlem-
mer. Det som er et gennemgående tema hos 
de fleste golfere er, at man gerne vil slå lidt 
længere og hvordan gør man så det?

Udstyret er utrolig vigtigt i dag - specielt at 
man har det rigtige flex i sit skaft, som pri-
mært gør sig gældende for ens driver. En an-
den ting mange glemmer er, hvilken bold 
man spiller med. I dag er driver og boldkom-
binationen vigtig for at få den optimale 
længde i sine slag. Kroppens bevægelse er 
selvfølgelig også vigtig - og specielt at man 
drejer skuldrene optimalt. Mange golfere 
spænder for meget i kroppen, og kan derfor 
ikke få den optimale drejning i skuldrene, så 
husk at slappe af - for rytme skal man ha’ og 
ikke spise for meget hjemmebag 

Næste år vil vi i samarbejde med Proshoppen 
have en del demo-udstyr som alle er velkom-
ne til at prøve, og kom i den forbindelse og 
få en snak med os i Proafdelingen.

Kasper har været så 
dygtig at klare sin 
PAT-test og er derfor 
nu i fuld gang med 
sin PGA uddannelse, 
så Pro-teamet næste 
år består af Kasper 
og Bobby, og til vo-
res kurser og store 
arrangementer vil vi 
hyre Pro-assistance 
udefra.

Her i vinterperioden er der gode tilbud på at 
få skiftet grips og få lavet nye grooves i sand-
jern og lob-wedge så man kan få mere spin 
på bolden.

Så kom og få en golfsnak i Proshoppen eller i 
Bagbutikken.

Mange golfhilsner & Howdy Howdy
Bobby The Pro

En lille varm golf hilsen
fra Bobby The Pro

Pro News 2009Pro News 2009
af chefpro Robert “Bobby” Kristensen



36

Himmerland Golf & Country Club har netop 
indgået en aftale med Oswald Academy. 
Oswald Academy er en nystartet virksomhed 
som er stiftet af advokat Brian Oswald, og 
som kun har ét eneste formål: At rådgive i 
golfreglerne. Samarbejdet indebærer at 
Oswald Academy vil assistere os på regelom-
rådet, og nedenfor er beskrevet, hvilke for-
dele dette indebærer for os.

1) Kurser
Der vil blive afholdt forskellige regelkurser 
for alle landets golfspillere hos os. Normal-
prisen for et kursus er 1.095-1.295 kr.; men 
det er en del af aftalen, at medlemmer hos os 
kun skal betale udgifterne til mad og drikke, 
som er fastsat til 295 kr. Kurserne er en-dages 
og varer ca. fra kl. 9.30-16.30.

I øjeblikket er følgende to kurser planlagt 
hos os:

Lørdag den 13/2 2010: Genopfrisknings-/be-
gynderkursus. For alle der trænger til lidt op-
friskning af reglerne (hvem gør ikke det...).

Søndag 14/2 2010: Nye regler 2010. 
For alle der vil orienteres om fortolkninger 
og konsekvenser af de
regelændringer, der træder i kraft pr 
1.1.2010.
 
Du kan læse mere om kurserne på www.
oswaldacademy.dk under ’kurser’. Meld dig 
til allerede nu på info@oswaldacademy.dk – 
husk at skrive, at du er medlem her og oplys 
dit medlemsnummer. 

2)  Regel-
klumme

Oswald Academy vil 
jævnligt skrive en regelklumme hos os, der – 
som I kan læse mere om andetsteds i bladet 
– kun kommer elektronisk fremover. Regel-
klummen vil fx indeholde en kort artikel om 
et relevant emne, ligesom der vil være en 
quiz. 

Den første quiz kommer her:

Søren og Carsten ligger på green. Carsten 
markerer sin bold ved forsigtigt at lægge en 
tee oven på green foran bolden (den side der 
er tættest på hullet). Må han det (dvs. er det 
ok at bruge en tee til at markere bolden med 
og er det ok at markere foran bolden)?

1) Ja det må han godt (dvs. ingen straf). 
2)  Han må godt bruge tee’en til at markere 

med,  men det må det ikke være foran 
bolden. Han får to strafslag.

3)  Han må ikke bruge en tee (man SKAL 
bruge en boldmarkør eller mønt), så han 
får to strafslag – man må godt markere 
foran bolden så der er ikke yderligere 
straf.

4)  Man må IKKE bruge en tee og man må 
IKKE markere foran bolden, så han får 
fire strafslag.

Se svaret på side 51 i bladet.

3)  Få svar på dine regel-
spørgsmål

Du kan gratis få svar på dine regelspørgsmål, 
ved at skrive til Oswald Academys regelbrev-

RegelklummenRegelklummen
af Brian Oswald (t.h.) og Maria Fjelstrup Kallesø
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kasse. Denne findes på teetime.dk under 
’golfregler’ og ’brevkasse’. Du må også skrive 
dine spørgsmål direkte til Oswald Academy 
på info@oswaldacademy.dk. 

Husk, at ingen spørgsmål er for dumme eller 
for lette…hvis du er i tvivl om noget, ja så er 
mange andre det nok også.

4) Gratis nyhedsmail
Hvis du gerne vil orienteres i ny og næ om, 
hvad der rører sig på regelområdet, kan du 
melde dig til Oswald Academys nyhedsbrev. 
Dette kan du gøre enten på teetime.dk un-
der ’golfregler’ og ’Golfregler nyhedsbrev’, 
eller ved at skrive til info@oswaldacademy.dk  

5) Medlemskab
Du kan i øvrigt for 19 kr. om måneden blive 
medlem af Oswald Academy, hvilket betyder 

at du får 15 % rabat på bl.a. golfrejser, bøger 
og meget mere, ligesom du løbende bliver 
opdateret omkring nyheder på regelområ-
det pr. mail og i artikler mv. Se mere på www.
oswaldacademy.dk under ’Personligt med-
lemskab’.

Har du spørgsmål til samarbejdet er du altid 
velkommen til at kontakte mig, Brian 
Oswald, på bno@oswaldacademy.dk eller 
klubsekretæren, Maria Fjelstrup Kallesø, på 
golfklub@himmerlandgolf.dk. 

Med venlig hilsen
Brian Oswald og

Maria Fjelstrup Kallesø
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ResultatbørsenResultatbørsen
af klubsekretær Maria Fjelstrup Kallesø

11

Åben damedag
i Himmerland Golf & Country Club
Åben Damedag
tirsdag den 11. august
Turneringsledelse: Jytte Elkjær, Annelise Kristensen og Bente Graarup

154 piger fra 27 golfklubber var samlet til 
åben damedag i Himmerland Golf & Country 
Club tirsdag den 11. august. Det er et hel-
dagsarrangement. Vi mødes ved 8-tiden til 
morgenkaffe og uddeling af scorekort og hil-
ser på de piger som vi har mødt eller spillet 
med de forrige år.

Det blev en rigtig god dag i tørvejr og med 
lidt solskin, så vi kunne sidde på terrassen ef-
ter matchen og drøfte, hvad der lige gik galt 
eller godt over noget koldt at drikke. Der 
spilles en greensome, så lidt kan der altid 
blive at snakke med sin makker om. Der var 
præmier til de 22 bedste hold i A- og B-ræk-
kerne, og det kan kun lade sig gøre fordi vi 
har så gode sponsorer.

Arrangement sluttede med middag i Arka-
den og underholdning af Løgstør Show 
Band.

Top 3 i rækkerne blev som følger:

A-rækken:
1. Inger Andersen/Elsebeth Nielsen 39 point
2. Bodil Degn/Grethe Tolstrup 37 point
3. Solveig Ting Larsen/Benedicte Kruse 37 point

B-rækken:
1. Annette Frandsen/Merete Simonsen 37 
point
2.  Anne Andersen/Grethe Christensen 37 

point
3. Laila Andersen/Maibritt Larsen 36 point

Der blev også dystet om flotte præmier i 
Nærmest Pinden og Længste Drive.

Nærmest Pinden:
Hul 6 Agnete Lübeck
Hul 8 Karen Larsen
Hul 11 Agnete Lübeck
Hul 13 Gitte Nielsen
Hul 15 Gitte Nielsen
Hul 17 Marianne Bruun

Længste Drive:
A-rækken Susanne Kristensen
B-rækken Else Mortensen
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Glade præmietagere ved årets Åben Damedag. Fra venstre ses Solveig Ting Larsen, Else Mor-
tensen, Susanne Kristensen, Annette Frandsen, Merete Simonsen, Gitte Nielsen, Inger Ander-
sen, Elsebeth Nielsen, Laila Andersen, Bodil Degn, Maibritt Larsen, Grethe Tolstrup, Anne 
Andersen, Benedicte Kruse og Grethe Christensen.

Gang i Arkaden. Der blev spillet op til fest og ballade ved 
Åben Damedag i Himmerland.
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Stor gensynsglæde
ved traditionsrig turnering
Himmerland Open for Hold
torsdag den 27. og fredag den 28. august 2009
Præmiesponsor: Himmerland Golf & Country Club A/S
Turneringsledelse: Jacob Westergaard og Maria Fjelstrup Kallesø

”Hej! Tak for sidst!”. Store knus – gensyns-
glæden er ikke til at overse, For mange af del-
tagerne ved Himmerland Open for Hold er 
det netop nu et år siden, de sidst krydsede 
klinger – eller mere præcist golfkøller, i Him-
merland Golf & Country Clubs traditions-
bundne turnering over to dage i august. ’Pink 
Ladies’ er som altid elegant klædt efter hold-
navnet. Et andet hold med selvtilliden i orden 

har slet og ret kaldt sig ’Favoritterne’ mens et 
tredje hold mere beskedent er døbt ’Godt vi 
ikke skal leve af det!’. Første spilledag løb af 
stabelen på New Course, hvis fænomenale 
greens til dagen var klippet til en registrering 
af 9 på stimpmeteren – det er RET hurtigt! 
Holdene var sat sammen af 2 four-balls og der 
blev ventet spændt på respektive makkere ef-
ter runden. Holdets score var nemlig de to 
four-balls’ rundescores lagt sammen – og spil-
lerne gik ikke i samme bold undervejs! Lea-
derboardet blev slået op til aftenen, så 
deltagerne havde rig mulighed for eventuelt 
at tilrette strategien for 2. spillerunde under 
den delikate festmiddag i Restaurant Gastro-
nomien. Efter spisningen spillede Per Ander-
sen op på sin guitar og skabte en atmosfære i 
Jacobsen Baren og Arkaden, der var både 
hyggelig og feststemt. Og festligt blev det – 
så festligt, at en hel del af deltagerne var 
knap så friske, da fredagens runde blev sat i 
gang kl. 9. Denne gang stod Old Course for 
skud. Nu skulle balderne strammes – intet var 
afgjort på forhånd. ’De Nordjyske Hanner’ 
førte ganske vist med hele 7 point, men ’Villa 
Vinos Piger’ var indstillede på at nappe dren-
gene på sidstedagen – og den indstilling gav 
pote!  Turneringslederne Jacob Westergaard 
og Maria Fjelstrup Kallesø kunne efter 2. run-
de opgøre resultaterne som nedenfor anført 
og fordele de mange flotte præmier. ’Villa Vi-
nos Piger’, der løb med sejren, blev blandt 
meget andet foræret en plads til turneringen 
næste år. Turneringen blev rundet af med et 
hurra for vindere, deltagere og vejrguder, der 

Kjeld Jensen var sikker på Nærmest Pin-
den-præmien på 13. hul – han lavede 
nemlig hole in one!
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lige præcis ventede med regnen til sidste bold 
var inde – og et hjerteligt på gensyn til næste 
års Himmerland Open for Hold.

1. VILLA VINOS PIGER 155

2. DE NORDJYSKE HANNER 155

3. AG'S DRENGE 151

4. POWER-PIGERNE 147

5. THE SHOOTING STARS 147

6. RIIS MICHELSEN 146

7. ALL IN 144

8. FANTASTIC FORE 144

9. PINK LADIES 143

10. KASTBERGS KÆMPERE 139

11. DAVS! 139

12. UPM-BOYS 138

13. SULLES DRENGE 138

14. FAVORITTERNE 134

15. THE MULLIGANS 2 133

16. GODT VI IKKE SKAL LEVE AF DET! 132

17. BUUS' BØRSTER 130
18. GOLFMINISTERIET 130

19. TEAM LØGSTØR 130
20. THE MULLIGANS 3 129

21. TEAM OVERSVING! 128

22. UPM-GIRLS 124

23. SKUMFIDUSERNE 122
24. THE MULLIGANS 1 122

Ved lige resultat er benyttet matematisk me-
tode - bedst på sidste 18, sidste 9 lige, sidste 
6 lige osv.

Nærmest Pinden
New Course
2. hul René Christiansen 3,30 m
7. hul Jane Thorsen 5,28 m
15. hul Thomas Oxholm 3,05 m
17. hul Per Carøe 0,36 m

Old Course
6. hul Søren Christensen 2,63 m
8. hul Anders Andersen 0,93 m
11. hul Ernst Hansen 5,62 m
13. hul Kjeld Jensen 0,00 m!!! HOLE IN ONE
15. hul Casper Elgaard 2,15 m
17. hul Jonna Kabel 1,74 m

Vinderne af Himmerland Open for Hold 2009 – VILLA VINOS PIGER – Anne Marie Warrer, 
Anne Birte Frøslev, Mette Edelved og Bente Cordsen. Bagerst ses turneringsleder Maria Fjel-
strup Kallesø. ▼
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Mestre fundet efter omspil i Himmerland
Klubmesterskaberne
lørdag den 29. og søndag den 30. august 2009
Præmiesponsor: Himmerland Golf Klub
Forplejningssponsor: Himmerland Golf Klub
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø

Enhver golfklub med respekt for sig selv skal 
selvfølgelig have kåret sig en klubmester. Så-
ledes naturligvis også Himmerland Golf Klub, 
der i weekenden 29.-30. august lagde baner 
til dette mesterskab. Faktisk deltager alle, 
der spiller med, i hele tre turneringer på én 
gang. Der er nemlig den overordnede herre- 
og damerække i hvilken klubbens allerbed-
ste spiller kåres – uden hensyntagen til alder. 
Derudover spilles i forskellige aldersrækker 
– junior, ungdom, mid-age, senior og vete-
ran, hvor bedste dame og herre ligeledes kå-
res i hver af disse. Og endelig køres en 
sideløbende stablefordturnering, så ALLE 
kan være med. Man kan sågar undervejs væl-
ge (skulle spillet blive lidt for surt) at hengive 
sig 100 % til stableford’en og samle bolden 
op mod at sætte streg på scorekortet. Da er 
man dog ikke længere med i slagspils-delen, 
men kan altså stadig gøre sig gældende in-
den for stableford-konkurrencen.

Golfklubben bød begge dage deltagerne på 
bananer og kildevand til turen. Og deltagel-
sen var som vanligt helt gratis – klubben 
spenderer nemlig, når mestrene skal findes!

Første spilledag på New bød på temmelig ud-
fordrende vejr. Kraftige byger slog ind over 
det vesthimmerlandske landskab, men ingen 
bukkede under – det var jo lige for alle! 
Startlisten til søndagens runde på Old Course 
blev lagt efter resultaterne fra lørdagens 
runde, så feltet ville blive rundet af med de 
spændende førerbolde. Det var således op til 
den enkelte spiller at sørge for sen starttid… 
jo bedre man gik lørdag, jo senere ville star-
ten blive søndag.

Også søndag bød på vand fra oven, men de 
hårdføre deltagere glædede sig så blot over, 
at det denne dag ”kun” var Old Course, der 
skulle bestrides. Jo, positiv stemning var der 

Nej, man slipper ikke for en tur i søen, når 
man er blevet herremester i Himmerland. Jo-
nas Tersgov Rasmussen må snuppe en knap 
så frivillig badetur på 18. hul.
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under alle omstændigheder at spore. Leader-
boardet blev gransket inden start, så strate-
gien for dagen kunne komme på plads. For 
de flestes vedkommende var målet dog blot 
at gøre det bedre end dagen før…

Det blev tæt løb i flere af rækkerne. Omspil 
måtte i brug for at få afgjort såvel senior 
dame-mesterskabet som det overordnede 
herremesterskab. Disse omspil blev med 
spænding fulgt at de øvrige deltagere inden 
den af golfklubben sponsorerede buffet i 
Brasserie 19. Tee kunne nydes. Turneringsle-
der Maria Fjelstrup Kallesø kunne herunder 
kåre vinderne, uddele gode præmier til de 6 
bedste i stablefordrækken og flotte Georg 
Jensen Leaf-skåle til alle mestrene.

Resultaterne så således ud:

Stableford-rækken
1. Claus Pedersen 68 point (HCP 3,6)
2. Flemming Laustsen 68 point (HCP 5,6)

3. Ernst Hansen 68 point (HCP 10,1)
4. Simon Michelsen 67 point
5. Jonas Tersgov Rasmussen 65 point
  (HCP 1,8)
6. Lars Høj Jensen 65 point (HCP 3,3)
Flere havde opnået 65 point men med højere 
handicap, så der var ros og klapsalver til Be-
nedicte Kruse, Karin Heilesen, Jan Lange og 
Danny Pedersen.

Aldersrækkerne
Junior Drenge: Christian Bæch
80 + 72 = 152 slag (+9)

Ungdom Drenge: Jonas Tersgov Rasmussen
77 + 75 = 152 slag (+9)

Mid-age Herrer: Claus Pedersen
77 + 77 = 154 slag (+11)

Mid-age Damer: Susanne Birk
91 + 82 = 173 slag (+30)

Herreklubmesteren kom i tørt tøj og kunne sammen med de øvrige præmietagere ved Klub-
mesterskaberne i Himmerland stille op til foto. Fra venstre ses: Jonas Tersgov Rasmussen, 
Flemming Laustsen, Claus Pedersen, Christian Bæch, Ernst Hansen, Simon Michelsen, Bene-
dicte Kruse, Lars Høj Jensen, Elda Haase, Susanne Birk og Preben Aaen.
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Senior Herrer: Preben Aaen
83 + 84 = 167 slag (+24)

Senior Damer: Benedicte Kruse
100 + 94 = 194 slag (+51) efter omspil mod 
Karin Heilesen

Veteran Herrer: Ernst Hansen
86 + 83 = 169 slag (+26)

Veteran Damer: Elda Haase
103 + 88 = 191 slag (+48)

Klubmesterskabet
Herremester 2009: Jonas Tersgov Rasmussen 
efter omspil
Runner up: Christian Bæch

Damemester 2009: Susanne Birk
Runner up: Elda Haase

Himmerland Golf Klub
værner om de frivillige
Back Up Cup
søndag den 27. september 2009
Præmiesponsor: Himmerland Golf Klub
Forplejningssponsor: Himmerland Golf Klub
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø

Ingen forening kan klare sig uden ildsjæle! 
Dette gælder også Himmerland Golf Klub, 
der årligt siger tak for indsatsen ved at invi-
tere klubbens frivillige til turnering og mid-
dag med alt betalt.

2009-udgaven af Back Up Cup, som arrange-
mentet er døbt, afvikledes søndag den 27. 
september med samlet start på Himmerlands 
Old Course kl. 12.00 og en dejlig 2 retters 
middag og kaffe i Restaurant Gastronomien 
efter runden. Den brogede og humørfyldte 
deltagertrup talte bestyrelsesmedlemmer, 
begynderudvalgsfolk, juniorledere, eliteud-
valgsmedlemmer, turneringsledere, sco-
rerapportører, forecaddies – ja, kort sagt 
medlemmer, der i det forløbne år har stået 
klubben bi i alskens vejr og bidraget til afvik-
ling af store arrangementer, eller på anden 
vis har brugt deres dyrebare fritid på at gøre 
Himmerland Golf Klub til en levende og dej-
lig golfklub. 

Turneringen blev spillet som en individuel 
stableford, hvor deltagerne var delt op i 3 
antalsmæssigt lige store rækker. Der var 2 
præmier i hver række, og resultaterne blev 
som følger:

A-rækken
1. Preben Aaen ..................................38 point
2. Hans Henrik Schaltz .......................37 point

B-rækken
1. Kirsten Præsius ..............................34 point
2. Inger Andersen ..............................32 point
(Ros og klapsalver - men ingen præmie - til 
Aage Jensen, der også lavede 32 point, men 
havde højere handicap end Inger)

C-rækken
1. Judy Højbo .....................................40 point
2. Bente Duedal Ravn ........................38 point
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Også præcisionen blev udfordret. Der blev 
kæmpet om at komme Nærmest Pinden på 
alle banens 6 par 3 huller:
6. Preben Aaen
8. Judy Højbo
11. Judy Højbo
13. Kirsten Petry
15. Karsten Ginge
17. Preben Aaen

Præmietagerne ved Himmerland Golf Klubs 
årlige invitationsturnering for klubbens fri-
villige – bagerst fra venstre står Judy Højbo, 
Kirsten Præsius, Bente Duedal Ravn og Inger 
Andersen. Herrerne på knæ er Karsten Ginge 
og Hans-Henrik Schaltz.  

Golf i efterårssol
Efterårsgolf
mandag den 12. oktober 2009
Præmiesponsor: Dathoprint, Aars
Turneringsledelse: Grundejerforeningen Golfvænget

Solen sendte milde efterårs-stråler ned på 
deltagerne, da Himmerland Golf Klub man-
dag den 12. oktober lagde Old Course til Ef-
terårsgolf. Der blev spillet irish twosome og 
efter runden kunne de 60 deltagere varme 
sig med en god, gammeldaws forloren hare 
med det hele i Restaurant Gastronomien. 
Grundejerforeningen Golfvænget – Anne-
grete Nielsen, Judy Højbo, Leif Bjørn Nielsen 
og Walther Højbo – håndterede behændigt 
præmieoverrækkelsen og fordelte de flotte 
præmier sponsorerede af Dathoprint, Aars, 
til de dygtigste. Derpå stod den på festlig 
fællessang som afslutning på endnu en helt 
igennem hyggelig dag, og som startskud for 
en efterårsferie med masser af (golf)aktivite-

ter i det himmerlandske.

Resultaterne så således ud:

1. Ernst Hansen og Poul Uldall Jensen
 41 point
2. Nora Uldall og Caroline Fredensborg
 40 point (HCP 13)
3. Kate og Preben Borregaard
 40 point (HCP 17)
4. Kirsten og Knud Petry
 40 point (HCP 24)
5. Jytte Bengtson og Steen M. Jensen
 38 point
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…og nærmest pinden kom på
6. Nina Durafour ................................ 4,09 m
8. Kim Wilhelmsen ............................. 4,94 m

13. Ernst Hansen ................................... 2,62 m
17. Christian Ting Larsen ...................... 3,76 m

De dygtige, der tog sig af Dathoprints efterårs-præmier blev – fra venstre – Preben Borrega-
ard, Kirsten Petry, Knud Petry, Steen M. Jensen, Jytte Bengtson, Christian Ting Larsen, Poul 
Uldall Jensen, Kate Borregaard, Nina Durafour, Kim Wilhelmsen og Ernst Hansen. Forrest 
knæler Caroline Fredensborg og Nora Uldall.

Efterårssolen var fremme, men kunne dog 
ikke helt varme igennem, så de 76 deltagere 
ved årets Oktoberfest i Himmerland Golf & 
Country Club, var godt klædt på til dagens 
turnering på Old Course onsdag den 14. ok-
tober. Turneringsformen var slet og ret Towli’ 
Golf. Hvert hul bød på en ny spilleform for 4 
mandsholdene. Eksempelvis skulle der spilles 
scramble på hul 1 og på hul 18. Hul 6 og hul 

13 skulle gennemføres fra tee til hul med 
blot én hånd. Holddeltagerne skulle på hul 9 
og på hul 16 splittes op i to irish twosomes og 
meget mere i samme dur. Ikke kun dagens 
turneringsleder, Maria Fjelstrup Kallesø, var 
iført lederhosen og tyrolerhat. Også holdet 
bestående af Suzette Hansen, Karina Son-
drup, Mille Drejer og Lene Nymand Dalgård 
beviste for alle, at de er nogle festlige piger. 

TOWLI’ GOLF – det’ kun for sjov!
Oktoberfest
onsdag den 14. oktober 2009
Præmiesponsorer: Carlsberg, H. J. Hansen Vin, Proshoppen
og Flemming Astrup fra Astrup Design og Golfpromote
Turneringsledelse: Maria Fjelstrup Kallesø
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De spillede nemlig 
runden iført smarte 
fløjls-hosen og filt-
hatte – og hyggede 
sig gevaldigt – og 
det er lige præcis 
dét, det handler om, 
når der afholdes Ok-
toberfest i det him-
merlandske!

Efter runden bød 
Restaurant Gastro-
nomien på tyroler-
buffet.

Schwarzwalder-skinke, salz-kartofler og sau-
erbraten var bare nogle af de temainspirere-
de lækkerier. Det til lejligheden klædte 
personale svingede elegant 1 liters ølkrus til 
tonerne af det bedste festmusik den alpebe-
klædte landsdel kan mønstre.

Præmiebordet bød også på ”lækkerier”. Der 
var blandt meget andet plaider, paraplyer og 
caps fra Carlsberg, vin fra H. J. Hansen Vin, 
bolde og varme sokker fra Himmerlands 
Proshop og til vinderholdet en smuk eva solo 
vandkaraffel, sponsoreret af Flemming 
Astrup fra Astrup Design og Golfpromote.

Et enkelt hold havde sågar fået sig en hole in 
one – det var dog på hullet med det gratis 
kast, så det blev ikke til whisky, men en hyl-
dest for præstationen fik Sussie Eriksen, 
Flemming Eriksen, Christian Boserup og Han-
ne Mann Eriksen alligevel.

Efter præmieoverrækkelsen blev udbragt en 
trefoldig jodlen (OLE-LÅ-I-HI) for deltagerne, 
vinderne, sponsorerne, vejrguderne og det 
veloplagte personale og arrangementet blev 
rundet af med festlig fællessang, der fik del-
tagerne op af stolene.  

Philip fra tjenersta-
ben var klædt til lej-
ligheden.
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Holdet lige uden for præmierækken havde 
ligeledes brugt 86 slag. Men med 42 slag på 
de sidste 9 mod 4. pladsens 40 slag, måtte 

Svend Hansen, Hanne Dalsgaard, Dorte Bühl 
Hansen og Steve Hansen nøjes med rosende 
omtale og en klapsalve.

Vinderholdet ved årets Oktoberfest i Himmerland Golf & Country Club: Svend Aage Haand-
bæk, Bente Duedal Ravn, Poul-Erik Mathiesen og Ingrid Madsen.

Resultaterne så således ud:

1. Bente Duedal Ravn, Poul-Erik Mathiesen,
Ingrid Madsen og Svend Aage Haandbæk

78 slag

2. Per Jensen, Maibritt Larsen, Anker Nielsen
og Karen Margrethe Nielsen

82 slag

3. Anne Birthe Frøslev, Lisbet Larsen, Erik Larsen
og Helle Flindt-Larsen

84 slag

4. Preben Buus Havemose, Karin Havemose, Inger Andersen
og John U. Petersen

86 slag
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Top 10 i rækkerne så således ud (fuld resul-
tatliste kan ses på hjemmesiden):

Hold

1. Inception A/S 118 pts.

2. JB Tour 110 pts.

3. Team LOL 99 pts.

4. Ejendomsfirmaet Kandelsdorff 
& Schaltz 95 pts.

5. Syndikatet 93 pts.

6. Intertrucking 92 pts.

7. Kop & Underkopperne 91 pts.

8. UPM Raflatac Boys 91 pts.

9. Skydepavillonen 89 pts.
10. Villa Vinos Piger 89 pts.

Individuelle proer

1. NØRRET, Thomas 37 pts.

2. OTTOSEN, Steen 36 pts.

3. BUUS, Mette 35 pts.

ELLEGAARD, Asbjørn 35 pts.

5. NIELSEN, Thomas 34 pts.

HEDEGAARD, Morten 34 pts.

BORREGAARD, Jakob 34 pts.

8. HØGH, Allan 33 pts.

SEJER JØRGENSEN, Danny 33 pts.

10. ABERCROMBY, Sarah 32 pts.

LANGE, Christoffer 32 pts.
GRUD, Kristian 32 pts.

Individuelle amatører

1 LYSTRUP, Cean 37 pts.

2 TAPPERT, Benn 37 pts.

3 THOMASSEN, Henrik 33 pts.

4 SONDRUP NIELSEN, Jan 33 pts.

5 ESKILDSEN, Morten 32 pts.

6 FREDSTED, Jan Pedersen 32 pts.

7 TERSGOV RASMUSSEN, Jonas 29 pts.

8 BÆCH CHRISTENSEN, Christian 28 pts.

9 ANDRESEN, Klaus 28 pts.

10 HAUNSTOFT, Dan 28 pts.

11 ANDERSEN, Leif 28 pts.

12 BECH, Birte 28 pts.

13 FRIIS, Torben 28 pts.

Supplerende konkurrencer
Længste drive
4. hul herrer: Klaus Andresen ca. 260 m
4. hul damer: Karin Kristensen ca. 220 m

Nærmest pinden
2. hul: Per Hougaard 3,20 m
15. hul: Christian Boserup 3,70 m
17. hul: Søren Christensen 2,45 m

Overall nærmest pinden
 Søren Christensen 2,45 m

Bobbys Efterårs Pro/Am
Bobbys Efterårs Pro/Am
fredag den 16. oktober 2009
Præmiesponsorer: Sun-Air of Scandinavia, Galvin Green, Golfpromote,
Backtee, FLC, Bagboy, Carlsberg, AB  Catering, Himmerland Proshop,
Nike, Nickent, Ecco, Abacus, Bridgestone, Footjoy, Tømrer og Snedker Kastberg A/S
Turneringsledelse: Jacob Westergaard
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Kræmmerens ”Closed” tiltrak fl ot felt
Rosendahl / Kop & Kande Closed Season
søndag den 1. november 2010
Præmiesponsor: Kop & Kande, Farsø Rådhuscenter
Turneringsledelse: Bente Duedal Ravn og John U. Petersen
Turneringhjælpere: Jens Chr. Haase

Der var flot tilslutning på trods af, at tunge 
efterårsskyer hang over Himmerland Golf 
Klub, da Kræmmeren (Jørgen Højrup Jensen) 
fra Kop & Kande i Farsø Rådhuscenter i sam-
arbejde med Rosendahl bød op til deres sid-
ste turnering i år: Rosendahl / Kop & Kande 
Closed Season søndag den 1. november.

Skyerne holdt imidlertid på vandet, og delta-
gerne kunne nøjes med at nyde en regn af 
flotte præmier fra sponsor. Alle 63 deltagere 
(for øvrigt ny deltagerrekord for netop den-
ne turnering) kunne starte runden med at 
føle sig som vindere – eller i hvert fald præ-
mietagere: Rosendahl havde nemlig sørget 
for, at alle fik et kaffemål med sig hjem. 

Der blev spillet individuel stableford i 3 ræk-
ker med samlet start kl. 10. Undervejs sørge-
de baneservice for at deltagerne blev holdt 
lune og mætte med varm kakao og dejlige 
æbleskiver fra Brasserie 19. Tee. Turnerings-
lederne Bente Duedal Ravn, John Uhrenholt 
Petersen og Jens Chr. Haase kunne efter en 
veloverstået runde på Old Course fordele de 
mange imponerende præmier efter følgen-
de resultater:

A-rækken 
1. Morten Krogh 35 point (HCP 5,2)
2. John Andersen 35 point (HCP 12,6)
3. Jens Wodstrup 35 point (HCP 14,8)
4. Torben Bech 33 point
5. Bjarne Rønnow 32 point
6. Christian Bæch 31 point

B-rækken
1. Karin Heilesen 34 point
2. Ninna Jensen 33 point
3. Annegrete Nielsen 32 point (HCP 17,9)
4. Benedicte Kruse 32 point (HCP 18,9)
5. Frode Egekvist 31 point (HCP 16,6)
6. Steen M. Jensen 31 point (HCP 17,1)

C-rækken
1. Ingrid Madsen 34 point
2. Jytte Sørensen 31 point
3. Bent Hamann Pedersen 30 point
4. Linda Nielsen  29 point
5. Laila Andersen 28 point
6. Judy Højbo 27 point

Og gave-regnen fortsatte til de skarpe, der 
kom Nærmest Pinden:
Hul 6 Annegrete Nielsen
Hul 8 Morten Krogh
Hul 11 Simon Michelsen
Hul 13 Per Jensen
Hul 15 Kræmmeren
Hul 17 Janne Linderstrøm-Lang
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Præmietagere skutter sig i efterårsvejret. De dygtige ved Rosendahl / Kop & Kande Closed 
2009 blev: Janne Linderstrøm-Lang, Bent Hamann Petersen, Judy Højbo, Linda Nielsen, Steen 
M. Jensen, Torben Bech, Jens Wodstrup, Ninna Jensen, Jytte Sørensen, Simon Michelsen, Fro-
de Egekvist, Morten Krogh, Ingrid Madsen, Christian Bæch, Laila Andersen, John Andersen, 
sponsor-duoen Birgit Mortensen fra Rosendahl og Kræmmeren, Jørgen Højrup Jensen, fra 
Kop & Kande i Farsø Rådhuscenter, Bjarne Rønnow, Karin Heilesen, Per Jensen, Benedicte 
Kruse og Annegrete Nielsen.

Svar på quiz side 37:
Svar 1 er det rigtige, idet man gerne må 
bruge en tee til at markere med og gerne 
må markere foran bolden. Det ANBEFA-
LES dog, at man bruger en boldmarkør el-
ler en mønt eller lignende, ligesom det 
ANBEFALES, at man markerer bag bolden.

ELFIRMAET

KENN KROGH
HIMMERLAND

Tlf. 98 35 16 55
Døgnvagt

Aalborg - Nibe - Vegger - Hvalpsund - Aars - Hornum

Odgaard Optik ApS
Østerbrogade 6A • 9670 Løgstør

 Tlf. 98 67 16 11
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Efter to dage med storm og regn 
ja, nærmest uvejr, kom den 5. ok-
tober med det flotteste efterårs-
vejr, man kan tænke sig til en 
golfmatch. Stille-flot-sol og med 
den smukkeste mørkeblå himmel 
som baggrund. Det passede delta-
gerne, vi følte os privilegerede, al-
le var i godt humør og vi havde en 
dejlig runde. Der var som sæd-

vanlig dømt afslapning ved hul 
14. Kaffe , hjemmebagte hindbær-
snitter, frugter og en lille skarp 
blev det også til.
Det hele smittede også af på afte-
nen, som blev afviklet med sang 
og rigtig dejlig mad.
Med et vers fra vores sangbog – 
tak til alle som deltog både dag og 
aften.

Mandagspigernes afslutningsmatch

Mel.: Velkommen i den grønne lund

Vi spiller her i Himmerland,
det bedste sted i landet,
tre baner smukke - samt en and,
så vi kan gå i vandet.
Ja, det er bare lykkeligt,
at vi kan gå derude,
vi er taknemmelig derfor,
og vi skal ikke tude.

MandagspigerneMandagspigerne
af Rita Andersen
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Sæsonafslutning for Tirsdagspigerne
Endnu en dejlig golfsæson er gået og man er 
blevet mange gode oplevelser og minder ri-
gere. Hvor er man dog heldig, at man får lov 
til at møde så mange skønne mennesker og 
kan spille golf på en af Danmarks flotteste 
og bedste golfbaner!!!! I skrivende stund er 
der overskyet, køligt og halvmørkt udenfor, 
men hyggeligt inde og skønt at tænke på, at 
det hele vender tilbage.

Tirsdagspigerne spillede den sidste tirsdags-
match den 29/9, hvor der blev spillet en 9 hul-
lers match og efterfølgende holdt 
generalforsamling. På generalforsamlingen 
aflagde jeg beretning for året, der er gået og 
vores dygtige kasserer, Ninna Jensen, gen-
nemgik regnskabet, som blev godkendt uden 
kommentarer. På valg i bestyrelsen var Ninna 
Jensen og undertegnede, og vi ønskede ikke 
genvalg. Elin Blinkenborg og Karen Marie 
Kristensen var foreslået, og de blev enstem-
migt valgt. Den nye bestyrelse består des-
uden af Karin Heilesen og Grethe Frandsen.

På generalforsamlingen blev der holdt af-
stemning om at genindføre starttid fra klok-
ken 14, som de fleste stemte for. Der var 
forslag om fællesspisning en gang om måne-
den, og eventuel præmieoverrækkelse gan-
gen efter, så de, der eventuelt går ud senere, 
kan være med i fællesskabet. Desuden blev 
det vedtaget, at der fremover kun er to præ-
mier i hver række. 

Under generalforsamlingen hyggede vi os 
med hvidløgsbrød og rødvin og der blev ud-
delt præmier for bedste samlede scores af de 
gennemgående matcher.

Old Course: 
A-rækken
1. Inger Andersen ..............................42 point
2. Karin Heilesen ..........................................41
3. Bodil Degn ...............................................37
4. Elda Haase ................................................33
5. Jytte Elkjær ..............................................32

TirsdagspigerneTirsdagspigerne
af Bente Graarup
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B-rækken
1. Anne Lise Kristensen .....................40 point
2. Birthe Dahl ...............................................39
3. Grethe Frandsen ......................................36
4. Karen Thillerup ........................................34
5. Maibritt Larsen ........................................29

New Course:
A-rækken
1. Bodil Kristensen .............................30 point
2. Inger Andersen ........................................29
3. Gunhild Sundberg ...................................28
4. Gunhild Mølgaard ...................................23
5. Merete Have ............................................22

B-rækken
1. Ninna Jensen ..................................27 point
2. Anne Lise Kristensen ...............................27
3. Grethe Frandsen ......................................25
4. Karen Thillerup ........................................24
5. Lilly Busk ..................................................24

Sidste arrangement var så den årlige afslut-
ning med Tirsdagsherrerne lørdag den 3/10. 
Vejret var mildt sagt forfærdeligt. Det stor-
mede og det regnede, men matchen blev 
selvfølgelig gennemført. Efter at alle var 

kommet ind og havde fået tørt tøj på, var der 
lækker buffet med underholdning af Spille-
mændene fra Ertebølle. Der var præmieover-
rækkelse, fællessang og rigtig hyggeligt 
samvær. Efter ihærdige forsøg lykkedes det 
til sidst også at få folk på dansegulvet.
Endnu en dejlig dag i Himmerland.

Vinderne af dagens match, som var sponsore-
ret af Shoppen, Altinget og Tirsdagspigerne, 
blev:

A-rækken
1. Inger Andersen ..............................34 point
2. Jytte Elkjær ..............................................33
3. Bodil Degn ...............................................31 

B-rækken
1. Bente Graarup ...............................29 point
2. Birthe Dahl ...............................................27
3. Grethe Frandsen ......................................25

Til slut vil jeg gerne sige tusind tak til alle 
vore sponsorer og ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. Jeg glæder mig 
til vi ses igen !!!

Bente Graarup

Stemningsbilleder fra
Tirsdagsklubbernes afslutning
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Sæsonen 2009/2010
Sommersæsonen er for alvor gået på hæld, 
og vi startede med søndagsgolf søndag den 
8. november 2009 og fortsætter indtil søn-
dag den 21. marts 2010 – undtaget var dog 
søndag den 15. november og bliver søndag 
den 13. december.

Der vil som sædvanligt være mulighed for at 
spille 9 eller 18 huller. Præmierækken afgø-
res over 9 huller (1-9).

Turneringsfee: 20,- kr.

Vi mødes mellem 09.20 og 09.40. Kl. 09.40 er 
der præmieuddeling fra forrige søndagstur-
nering.

Der er som sædvanligt gennemgående tur-
nering over 9 huller.

ALLE er velkomne!

Med venlig golfhilsen
Karin Heilesen

SøndagsklubbenSøndagsklubben
af Karin Heilesen

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



56

Slaget 2010Slaget 2010
af Slangekaptajn Niels Helmer Petersen

Slaget om Himmerland 
2010 – lørdag 17. juli 2010
14-12 er stillingen i Slangens favør. Naturlig-
vis. De smukkeste, mest intelligente og dyg-
tigste golfspillere og mennesker bebor det 
skønne område med adgangsveje, der slan-
ger sig mellem vore prisbelønnede huse. Der-
for følger helt af sig selv, at Slangen fører 
kæmpestort i Slaget om Himmerland.

Man kan sige, at der er en voldsom overvægt 
af sejre til Slangen – men nu har kaptajnerne 
for de to områder besluttet at undersøge og 
få afgjort om der er anden form for over-
vægt der gør sig gældende i vores himmer-
landske rige.

Vi har på forhånd gættet lidt på udfaldet af 
en sådan analyse, og da det skete på den 
mest simple måde, kan resultatet allerede of-
fentliggøres på nuværende tidspunkt. Vi kig-
gede nemlig i spejlet først og derefter ned på 
de lystigt snurrende tal på badevægten.

I mit eget tilfælde måtte jeg konstatere at 
siden jeg befandt mig over vægten, må den 
korrekte betegnelse for samtlige 93 – men 
dog velplacerede - kg være, at jeg er over-
vægtig. Hverken mere eller slet ikke mindre.

Jeg har nu haft lejlighed til at sunde mig lidt 
over det noget store tal, og måske endda 
glæde mig over, at Slaget om Himmerland 
ikke afgøres på størst overvægt, da Klyngen 
så efter alt at dømme, ville være langt, langt 
foran i stillingen.

I hvert fald hvis det er en korrekt rettesnor 
med KlyngeKaptajn Kjærs indvejning et godt 
stykke over 0,1 tons.

Temaet for Slaget om Himmerland 2010 er 
derfor: FITNESS!

Så er der sikkert nogle af jer der udbryder: 
”Det kan da ikke passe” – men jo, kig ned af 
jer selv og se at tøjet ikke længere kan passe. 
Det kan heller ikke passe at alle golfbuggies 
i HGCC skal give sukkende op halvvejs i en 
runde, fordi passagerernes samlede vægt lig-
ger langt over det forsvarlige.

FITNESS! I enhver afskygning, form og ind-
hold. Vi vil alle gøre som Torben Haglund har 
skrevet på sin Facebook: ”Jeg skal i form” – 
og selvom rund er en form, menes der med 
FITNESS, at vi skal være Fit i Form. Fit for 
Fight. Fit for Life.

I vil på hjemmesiden for Grundejerforenin-
gen kunne følge de to kaptajners ulige kamp 
mod vægten – måned for måned – op til Sla-
get som er fastlagt til at skulle udkæmpes 
lørdag den 17. juli 2010. På det tidspunkt er 
alle husejere tilstede i husene, og alt virak-
ken omkring VM i fodbold er overstået.

Kære Slanger! Tiden er nu inde til at I hver 
især kaster jer ud i overvejelser omkring 
hvordan I vil sikre at være Fit i Form når Sla-
get skal slås? Kan I være sikre på, at resulta-
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tet af Slaget ikke kommer til at indebære 
elementer af hvem der er mest Fit? Nej, vel! 
Og vi vil ikke tabe uanset hvad.

Rør på jer, dyrk motion, bliv Fit, spis sundt, 
stop alt det utidige drikkeri og se så at få 
vægten ned hvor I ikke engang selv troede 
på den var – men hvor den med sikkerhed 
bør være.

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen – 
slanke, veltrimmede og glade. Så skal vi vise 
Klyngerne at når man er Fit kan man bedre 
holde trit!

Hvis I har råd eller vejledning til vi alle kan 
opnå vores Fitness-mål, så tøv ikke med at 
kontakte mig! 

Pas på jer selv under vinterens lumske fristel-
ser med for megen mad og drikke.

Slangende Fit-hilsener
Niels Helmer Petersen

Email: nhp@nhp.dk
Mobil: 2481 2266

Glædelig JulGlædelig Jul

& Godt Nytår& Godt Nytår
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Slaget 2010Slaget 2010
af Klyngekaptajn Michael Kjær

Big is beautiful...

Sådan hedder et gammelt ordsprog, og hvis 
vi skal forfølge den tanke, er der godt nok 
mange smukke mennesker her i Himmer-
land…

Nuvel. Med en vis ”overvægt” må det kon-
kluderes, at der er specielt mange ”smukke” 
i Slangen. Men så mange ”smukke” menne-
sker kan jo også pynte lidt på landskabet i 
Slangen, nu da Klyngen ikke længere har be-
hovet, efter at Kaptajn Petersen og hans 

kumpaner gjorde så nydeligt rent i nattens 
mulm og mørke. Og lige her skal der da ikke 
spares på takken. Det er altid rart med tyen-
de.

Men trods vores medlidenheds-nederlag ved 
slaget her i 09 (de stakler mister jo modet, 
hvis de taber 3 år i træk), hvor vi fik gjort rent 
bord (og veje), er tiden nu inde til at starte 
på en frisk.

Slangekaptajnen mener dog stadig, at han er 
i point-underskud og har krævet oprejsning. 
Og lige dér har han jo ret. Han har stadig ik-
ke formået at vinde over undertegnede i 
kaptajnsdysten.

Sandsynligvis med en bagtanke - og ikke 
mindst et skummelt smil på læben - blev det 
således foreslået, at temaet for Slaget om 
Himmerland i 2010 skulle være Fitness. Nu er 
jeg jo ikke den store fitness-konge, men kom 
alligevel til at udbryde ”Det kan man da få 
meget skæg ud af”, og så var det besluttet! 
På vejen hjem fra Sjælland ramte bagklog-
skabens ulideligt klare lys som et damploko-
motiv. Hvad havde jeg lige fået sagt ja til? 
Skal vi vejes, lave armbøjninger og løbe 18 
hullers golf..? Med en kampvægt på 0,1 tons 
(plus en bette sjat) mod en lidt splejset Slan-
gekaptajn ville jeg jo ikke have en chance.

Slaget om Himmerland 
2010

  Mon realiteterne er gået op for Slange-
kaptajnen?
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Og dog... Nu er fitness jo ikke afgrænset til 
stramtsiddende spandex og balder af stål. Så 
taktikken blev lagt og livremmen spændt ud. 
Vi vil lægge ”vægt” på, at gentage succesen 
og ”sætte” os på matchen, hvor vi med stor 
”overvægt” vil demonstrere, at David mod 
Goliath også kan få et andet udfald end det 
fra historien. 

Så fik jeg en besked fra Slangekaptajnen; Vo-
res kampvægt skal offentliggøres på hjem-
mesiden, så alle kan følge vores indsats. 
Indsats? Nu skal vi vejes på månedsbasis. Men 
også her har jeg mere at give af.. bare jeg 
kan slippe for spandex og pilatesbolde, så 
skal det nok gå.

Så var der alligevel en bagtanke.. vi skal i 
form! Jeg har allerede forsøgt at forklare, at 
rund også er en form, men det imponerede 
vist ikke. Temaet er FITNESS, og det i en ver-
sion, der er inspireret af Chris McDonald 
(ham den hyperaktive fitness guru med en 
dårlig dansk).

Så kære Klynger. Lad os sammen komme i 
form til Slaget. Det står klart, at der vil være 
elementer af fitness involveret ved Slaget 
2010, og dér vil vi Klyngerne i hvert tilfælde 
ikke stå tilbage. Vi vil være fit for fight, når vi 
mødes til Slaget. Det eneste vi vil tabe til Sla-

get lørdag den 17. juli 2010 er kiloene. Klyn-
gen skal stå som sejrherre, når Fitness-Slaget 
er slået, om så vi skal finde bukserne fra vo-
res konfirmation frem igen! 

Jeg glæder mig derfor allerede nu til at se 
alle i dejlige Klynger friske, veloplagte og 
veltrimmede, til en dag med sjov og hygge 
som traditionen byder det.

Her på falderebet vil jeg benytte lejligheden 
til at takke jer alle for en fantastisk indsats i 
2009, hvor kun ét enkelt scorekort afgjorde 
Slaget i Slangens favør. Den fejl begår vi ikke 
igen, og kaptajn Petersen kan godt indstille 
sig på, at Klyngens indsats vil veje tungt på 
vægtskålen.

PS. Hvis nogen skulle have gode idéer til, 
hvordan vi kan tage Slangerne med jogging-
bukserne nede, er I meget velkommen til at 
ringe eller skrive en mail til mig.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår!

De K(j)ærligste Kondi Karl hilsner
Kaptajn Kjær

Mail: m_kjaer@yahoo.com
Bil: 23 23 85 75

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



GOLFSHGOLFSH      PPENPPEN

Nickent Ironwood 
Hybrid
Normalpris 1.600,-

NU PR. STK. 1.200,-
KØB 2 FOR

2.000,-
Gælder så længe lager haves

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

ÅBNINGSTIDER I PROSHOPPEN:
Se hjemmeside


