
 
 

onsdag d. 4. oktober 2017 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6 & 7års!!!!)  + aspirantelevpladser på 

venteliste! 
 

Efteråret kommer, om vi vil eller ej. Sådan er det jo og derfor er tiden kommet, hvor vi indkalder til 

sæsonafslutning og høring: 

 

Lørdag d. 28. oktober kl. 07.30 prc.  

 

Vanen tro vil ledelsen – for at opretholde den gode standard - som sædvanligt varetage 

frembringelse af morgenmaden denne lørdag. 

Efter spillet serveres den traditionelle varme suppe og der vil blive aflagt regnskab, statistikker o.a.  

 

Vi har vel haft den mest våde sæson i mands minde og heldigvis er kun en enkelt lørdag blevet ½ 

aflyst (vi spillede 9 huller) Vi fik i starten af sæsonen afviklet den i flere år lovede match med/mod 

Tirsdagspigerne og det var en stor dag – især for pigerne. 

Klubbens yngste juniorspillere har gjort en rigtig flot figur i forskellige matcher, så her har vi 

allerede kimen til fremtidige Hanegale, der jo beviseligt er den bedste klub i klubben, og har 

gennem årerne – og igen i år - fostret mange klubmestre. 

I regionsgolfen har det Hanegale-dominerende B-hold gjort en glimrende indsats og blev først 

slået ud i semifinalen af Silkeborg (med et tidligere medlem af De Hanegale – Jens Lassen) 

 

Vi venter i øjeblikket spændte på resultatet af bestyrelsens møde med Rebild Kommune vedr.  

tilladelse til at opføre den ønskede bro over hul 11. Vil vi gerne have ”udløst” noget af den formue 

vi har i brofonden til dette formål. Ligeledes skal vi jo også tilse at holde gang i ”brobisserne”, der 

også er domineret af Hanegale. 

 

Om få uger er der kommunalvalg i Danmark. Det bliver spændende at se om vores højt ærede 

præsident denne gang kommer gennem nåleøjet og får sæde i byrådet, så De Hanegale’s 

synspunkter på dette og hint, kan blive hørt i den brede befolkning. 

 

I årets Tyskerlandstur deltog 23. Denne blev til trods for vejrgudernes ugunst afviklet uden større 

skader på sjæl og legeme. P.t. er der sonderinger om evt. at finde andre græsgange til næste år, 



da der under ”turneringen” blev udpeget nye ”Reiseführer”. Muligvis vil Bent Pedersen og Tommy 

Jensen allerede denne lørdag løfte lidt af sløret for deres planer til næste år – planlægning skal 

der til og der er alene 10 måneder til vi skal afsted igen. 

   

I sidste halvdel af september har vi i år haft en delegation til golfens hjemland. Der var hele 9 

deltagere i år, inkl. long long distance medlem Nils Worsaae. Delegationen deltog i en stor 

international turnering (World Masters Golf) på skotske golfbaner på vestkysten. 

Her skal nævnes Prestwick, Dundonald Links, Western Gailes, Kilmarnock Barrassie, Glasgow 

Gailes, Ayr Belleisle og ikke mindst Royal Troon. I turneringen gjorde især Steen Møller(10) Nils 

Worsaae(15) og J.K. Madsen(24) en rigtig flot figur. Ingen havde dog en chance mod en 

sydafrikansk storfifler der løb med pokalen. 

 

 

 

 

 

På foto ses Skotlandsholdet iført 

varme huer – sponseret af Thorstein 

Dam.  

        

 

 

 

 

 

Vores klub består p.t. af 35 navne på lægdsrullen, hvilket i løbet af året har medført ændrede 

mødetider. Vi har på den måde undgået de værste pip fra lørdagskyllingerne, som vi trods alt 

gerne vil bevare en godt forhold til. 

  

Skulle man have en syg moster eller anden årsag til et evt. afbud bedes dette meddelt på listen i 

klubhuset – eller i akutte tilfælde til nedenstående.  

Afbud senest torsdag d. 26.oktober kl. 16.00 

 

Bjarne Villadsen.(præsident)          Steen Møller (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 

           2046 9875                         2033 0051                               9856 2224  - 2330 4195 

 


