
 
Onsdag d. 15. marts 2017 

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

aspirant- og elevpladser på prøve! 

 

Indledningsvis skal Ledelsen udtale et ”ære være hans minde” for medstifteren af DeHanegale Søren 
Meilvang. Med hans initiativ blev klubben stiftet som en 12-mands forening, som hurtigt blev udvidet 
med diverse aspiranter, elever og andre betegnelser til det, som klubben er i dag – den bedste klub i 
klubben! 
 
”Lad der blive lys” –sagde formanden for Vennerne - og der blev lys i Hul 19. ”Lad det blive forår” – 
siger Ledelsen – og der bliver forår! Derfor kan Ledelsen med vanlig rettidig omhu endnu en gang 
invitere til åbningsmatch: 

Lørdag d. 1. april kl. 07.00.00 
Ihukommende vores ærværdige lille morgengolfklubs afslutning har Ledelsen bebudet, at der 
kommer en god løsning i morgen – eller en af dagene derefter. Det løfte har Ledelsen til hensigt at 
holde til punkt og prikke så - bare vent! Det var de samme ord, som smeden i Flauenskjold udtalte 
om et af ham i 60-erne påbegyndt byggeri ved rutebilstationen. Dette byggeri er endnu ikke færdigt 
og smeden er borte for længst! Men sådan går det altså ikke her. 
Præsidentvalget i US gik ikke, som vi havde forventet. Selvom Ledelsen ikke helt afviser 
anvendelsen af hverken fake news eller alternative nyheder, så tager vi skarpt afstand fra valget af 
en person med så tydelige psykopatiske træk og med dybt nedværdigende omtale af diverse 
feminine attributter hos bl.a. Tirsdagspigerne. Også af denne grund ser vi os nødsaget til at stille 
vores poster til rådighed for højestbydende, - og da et større beløb forventes indsat på præsidentens 
og vicepræsidentens konti inden længe, vil der snarest blive udråbt en ny Ledelse, som vil blive 
proklameret og taget i ed under behørig fanfare og marchmusik. 
Også i Europa luftes nationalisme og yderligtgående ideer i et omfang, hvor lille Tulle næsten 
kommer til at ligne et påskelam i sammenligning. Nogle tanker kunne selvfølgelig få en lokal 
overvejelse med henblik på at fremme beskæftigelsen, hvor vi kunne foreslå, at Anders Murer 
(Murbrokkeren) kunne få en rum tid til at gå med at bygge en mur omkring golfbanen - en mur der er 

befæstet så dybt, at vi også kan holde muldvarperne ude. En 
sådan vil dog nok kræve en kommunal godkendelse, hvorfor det vil 
være af yderste vigtighed, at få vores egen politicus communalis 
Bjarne W (førhen Bjarne V) ind i byrådet. Han har hidtil ventet på 
en ministerpost, men det bliver vist bare til noget, der ligner en 
reservepost. 
 

<- Bjarne øver sig til valgkampen. 
 

Sidste år indviedes endnu en bro bygget af DeHanegale, ligesom 
klubbens medlemmer var særdeles aktive omkring den nye 
terrasse, jubilæumsugen og etableringen af Rold Skov Golfklubs 
Venner. Vi afventer fortsat at blive indviet i korrespondancen med 
kommunen om godkendelse af det nok sidste broprojekt – broen 
ved Hul 11. Vi får jo nok ikke lov til at lave opdæmningen fra Estrup 
Dam på hul 18, sådan der kunne blive vand nok til en 3-fags bro à 
la Augusta´s ”Hogan Bridge”. 
Også i år får området besøg af Kronprinsen, der også er et skattet 

medlem af RSG´s Venner. Men om der bliver tid til en runde lørdag morgen er måske tvivlsomt. I 
stedet kan det måske blive til en runde på Djævleøen sammen med vores Long-Long 
Distanceafdeling, der i 2017 får tilført endnu et medlem, idet Knud flytter sit domicil derover. Denne 



afdelings formand Nils Worsaae deltager lejlighedsvis i vores matcher og er initiativtager til, at flere af 
klubbens medlemmers deltager i World Masters Golf, der afvikles i det vestlige Skotland (nær Troon) 
i september. Dog først efter en træningsweekend i Tyskland, hvor Der Reiseführer igen kører i 
spidsen for bilkortegen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyt fingrene Hans – både Søren og Steen kigger!! 

I den kommende sæson har vi stort set det samme antal på lægdsrullen som i forrige sæson. Som 
nævnt er Knud på vej til Østdanmark og Jesper Ovesen er på standby efter at have mistet for mange 
bolde i roughen. I stedet er en ny aspirant på vej, en person som efter sigende har været opsøgt og 
lokket af Lørdagskyllingerne. Det ville dog være en krank skæbne samt synd og skam for en, der 
umiddelbart ser ud til at kunne gøre god fyldest i køkkenet.  
Bjarne W, Skovfuckeren og Stone Miller skal i næste uge til Tyrkiet. Vi håber ikke, de af Erdogal 
bliver tilbageholdt eller beskyldt for nazisme, fascisme eller det, der er værre, selvom de skyder bolde 
vildt omkring sig. 
Lægdsrullen opsættes i denne uge, hvormed diverse Spaniensfarere ikke har undskyldninger for 
eventuelle afbud. Som sædvanligt er det Ledelsen, der står for morgenmaden af passende kvalitet og 
fylde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gunnar Mylius P.(præsident)          Hans Dahl (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 
    9839 1997 – 2266 0721                        2274 0644                 9856 2224  - 2330 4195 
 
P.s. Hvis vejret arter sig lørdag d. 25 marts kan vi, om lysten er der, spille ud kl. 8.00 (dog uden morgenmad) 


