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Nu året er ved at gå på hæld, er det ved tiden at kigge tilbage på de aktiviteter der er afviklet i 

sæsonen. 

Sæsonen blev indledt med nyt dress til alle Hanegale, så medlemmer og aspiranter kunne fremstå 

repræsentative til jubilæet i juni måned. Tak til Thorstein for sponsorat og tak til Casper i 

ProShoppen og Hansi for deres bidrag til den rimelige pris. 

Den nye ledelse afholdte og afviklede De Hanegale’s 25års jubilæum ved en stor og hyggelig 

match i klubben. Til dagen var inviteret nuværende og tidligere medlemmer af De Hanegale med 

ledsager samt naturligvis Tirsdagspigerne med ledsager. Dagen generede et overskud på kr. 

8.400 som i forbindelse med Rebild Open blev overrakt til klubben til køb af nye møbler til den 

gamle terrasse. 

 

2018 var også året hvor der blev bygget 

endnu en bro. Broen over 11’eren blev i 

efteråret bygget på rekordtid og med et 

meget flot resultat. Broen er endnu ikke 

navngivet og vi kender pt. Ikke udfaldet af 

den udskrevne navngivningskonkurrence. 

Tak til alle Hanegale og ikke Hanegale 

som bidrog i byggearbejdet. Byggeriet 

blev vanen tro finansieret af meget 

velvillige sponsorer, Brofonden, Tipsmidler 

og tilskud fra De Hanegale’s pengetank. 

 

 

 



Rold Skov Golfklub’s venner har også i 2018 tilført nyt til klubben. Oprydning i skoven ved 1. tee, 

ny indgang fra P-plads, ny flisebelægning ved indgangen og nedstøbte holdere til parasoller m.m. 

Medlemmer af De Hanegale har også her bedraget væsentligt til arbejdets udførelse 

 

Antallet af medlemmer og aspiranter er meget tilfredsstillende. Lars XL blev ved årsafslutningen 

efter 8 år som aspirant ophøjet til medlem af De Hanegale og vi ser frem til Lars fortsætter med 

det gode fremmøde. 2019 byder også velkommen til en ny aspirant. Klaus Kolding har meldt sig 

ind i RSG og vi byder ham velkommen som 1. års ansøger til ledig aspirantplads på prøve. 

(Måske er der meget godt morgenmad i Klaus 😊)  

Fremmødet til årets lørdags samlinger har igen i år være tilfredsstillende. Udnyttelsen af vore 

tildelte starttider har været 142% hvilket er meget tilfredsstillende og giver næring til en ansøgning 

til klubben om tildeling af mindst endnu en fast starttid lørdag morgen.  

Når alt lægges sammen har der være afviklet 32 matcher i Hanegaleregi (Danmark, Tyskland og 

Skotland)  

 

Ledelsen afholder igen i år ”Nytårstaffel” i Sebber Kloster GK: 

                                   søndag, den 30. december 2018 fra kl. 09:00 

Der er oprettet en match i Golfbox hvor aspiranter og medlemmer kan tilmelde sig. 

Vi har 6 starttider men kom i god tid til indskrivning og lodtrækning. 

Der er fine præmier: 2 bolde ud, 2 bolde hjem og 2 bolde for matchen 

Vi afslutter matchen med spisning (Pizza) hvis der er stemning for det 

Ledelsen har store forventninger til det nye år og den nye sæson: 

 

• Ny driving range ? 

• Nyt indspilsområde? 

• Måske er der sand i bunkers ? 

• Måske en golftur til udlandet – hvem er interesseret? – kontakt Lars 

• Ny Reiseleiter-Thorstein til Tysklandsturen (mange ER allerede tilmeldt ) 
 
 
 

 
Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår 

 
 Bjarne         Steen         Lars 

 


