
 
Torsdag d. 17. marts 2016 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. års !!!!) + diverse 

ansøgere til aspirant- og elevpladser på prøve! 
 

Nu sker det igen – der bliver også forår i år. Så med vanlig rettidig omhu kan Ledelsen endnu en 
gang invitere til åbningsmatch: 

Lørdag d. 26. marts kl. 07.00. 
Den sædvanlige høje standard for morgenbordet kalibreres under Ledelsens ansvar på sædvanlig 
vis. Vi må konstatere, at alle bliver ældre – selv Ledelsen – hvorfor behovet for mere lys bliver 
nødvendigt. Også af denne grund har Ledelsen m.m. via den nye Venneforening medvirket til 
isætning af et nyt vindues-/dørparti samt udskiftning af et gammelt. Dette har medført der kommer 
mere lys ind i Hul 19, samt bedre adgangsvej fra og til den nye store terrasse, der p.t. er under 
opbygning. Uden en fantastisk støtte fra gode kontakter i erhvervslivet, har denne etablering ikke 
kunnet finde sted. 
A pro pos RSG´s Venneforening, er det glædeligt at H.K.H. Kronprinsen som en af de første meldte 
sig ind. Derfor anser Ledelsen det som en pligt for alle Hanegale, at de også melder sig ind i denne 
forening, der generelt kun har ét formål – nemlig at støtte Rold Skov Golfklub. Der vil ved første 
samling blive udført kontrol af dette medlemskab. Ønsker man ikke at blive medlem af RSG’s Venner 
kan den Hanegale risikere/påregne at blive pålignet et gebyr/en bøde, på ikke under 200 kr. De 
Hanegales autoriserede inkassator vil udføre en retfærdig opkrævning.    
I USA varmes der op til præsidentvalg. Da man derovre ikke kan sidde mere end 8 år på denne post, 
er vores vicepræsident taget ”over there” for at se, hvordan nomineringen til sådan en post foregår. 
Nu er vores præsident som bekendt ikke på valg, men venter vicepræsidenten længe nok, kan han 
måske blive konge i Sverige. Ellers er formålet med hans tur, at undersøge, hvordan man undgår 
slaphed i vores flok – desværre føler han sig lidt inspireret af en vis hr. Trump. 
Herhjemme styres landet af en mindretalsregering, hvor statsministeren ikke kan regne så meget 
med sine støtter, som vi kan i Ledelsen af vores ærværdige lille klub. Lokalpolitisk ser det sort ud for 
vores aktive politicus, men til gengæld har De Hanegale igen fået flertal i klubbens bestyrelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Femmeren under test ved høj vandstand. 
I den forgangne sæson fik vi produceret endnu en bro ”Femmeren” – en bro som har påkaldt sig det  
offentliges interesse. I en offentlig hørelsesskrivelse har man udvist en stor uvidenhed om de 
vandløb, der løber til og fra Estrup Dam. Der vil sandsynligvis blive givet en dispensation til vores 
opførte broer, dog under forudsætning af, at brinker og/eller bundforhold ikke beskadiges ved 
reparation eller lignende. Mon der kommer et forbud mod opfiskning af bolde i vandløbene? 
Vores bane fylder 25 år primo maj. De Hanegale og andre er udover opdateringen af terrasse og 
klubforhold også involverede i ugens 7 turneringer. Disse er nu alle med et par enkelte undtagelser 
udsolgte - eller næsten udsolgte. Ligeledes er der til den afsluttende jubilæumsfest allerede nu 
mange tilmeldte. Så hvis det ikke allerede er sket, så få dig og din ledsager tilmeldt nu! – der er 
mulighed for samlet tilmelding, hvor man så bliver placeret ved samme bord(e).  



Præsidenten bringer sin tak for den udviste opmærksomhed i anledning af rundingen. Endelig fik 
man en standsmæssig passende afhentning – billedet viser udsigten fra den skudsikre limousine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets store Tysklandstur blev som sædvanligt gennemført uden større skader på sind eller legeme. 

 
 
 
 
 
På billedet ses en flok glade mænd 
fotograferet foran en virksomhed, som 
efter sigende gør meget for at hjælpe 
sædtunge mænd. 
Virksomheden var imidlertid ikke åben på 
besøgstidspunktet og der var 
tilsyneladende ingen assistance for 
afhjælpning af akutte behov – så vi kørte 
straks videre mod målet. 
 
 
 
Og ingen skal snydes for årets billede fra 
Old Course.  
 
2016 turen bliver et 4 mands hold som har 
gjort sig fortjent til start på Old Course. 
Præsident og vice – do. bliver hjemme i 
DK, så turen i år foregår under ledelse af 
en tidligere ”Lead Golfer”. God tur og som 
vanligt får I en ½ time til rådighed ved den 
første lørdag efter hjemkomsten. 
 
Den nye liste for forårssæson 2016 bliver 
hængt op på det sædvanlige sted snarest. 
Evt. afbud skal som sædvanligt angives 
på listen eller - for kun åbningens 
vedkommende - meldes direkte til 
Ledelsen. 
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