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Lars Larsen pegede  
på Aalborg 
 side 6

Kontakt os på telefon: 53 51 52 53salg@2eboligprojektsalg.dk

Nyopførte arkitekttegnede boliger
til yderst POPULÆRE PRISER
Se mere på www.2eboligprojektsalg.dk

Aalborg Golf Klub præsenterer:

Made in Denmark 
Challenge
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Ekstraordinær golfoplevelse 
i ekstraordinær klub

Kære golfinteresserede - nybegynder, rutineret, ung eller gammel –  
for i vores klub har vi plads til alle

Med dette avistillæg benytter vi en ekstraordinær 
lejlighed – vores arrangement i de kommende dage af 
den danske afdeling af den internationale Challenge 
Tour - til at fortælle om den ekstraordinære golfklub, 
vi er sammen om, og gerne vil dele med dig. Bestemt 
ikke kun, fordi vi i Aalborg Golf Klub bare er glade for 
og stolte af at være blevet anmodet om at arrangere en 
afdeling af den mest anerkendte internationale Chal-
lenge Tour: Den direkte lillebror til Made In Denmark, 
på den store topprofessionelle Europa Tour, som efter 
sommerferien igen spilles på Lars Larsens Himmerland 
Golf & Spa Resort. 

Først og fremmest driver vi nemlig vores ekstraordinæ-
re klub for den almindelige golfinteresserede nordjyde. 
Hos os finder du mange frivillige ved siden af vores su-
perdygtige proftrænere, greenkeepere og administrati-
on, der dagligt hjælper med for at kunne tilbyde dig den 
bedste golfoplevelse i en usnobbet golfklub, der udover 
vores elitespillere selvfølgelig også har masser af plads 
til dig. Evt. hjælpe dig godt i gang som nybegynder i 
vores velorganiserede ”kaninklub”.

Aalborg Golf Klub er ubetinget Nordjyllands største golf-
klub målt på antal medlemmer, og samtidig almindelig 
anerkendt for at råde over en af Danmarks flotteste 
baner inklusiv fine træningsfaciliteter og træningsmiljø 
for ethvert niveau. Et anlæg, som bare står og venter på 
dig. Såvel de tre golfudfordrende, men ikke for udmat-
tende banesløjfer - man den flotte velplejede naturop-
levelse med mulighed for at møde rådyr, harer, fasaner 
m.v., vores anlæg også tilbyder.

Men samtidig har vi også noget, som vi synes er lige 
så vigtigt at fortælle om, nemlig et ekstraordinært 
klubmiljø. I Aalborg Golf Klub er der stort set altid noget 
spændende i gang, og gode klubkammerater at spille 
eller bare få en god snak med. Læs f.eks. mere i dette 
tillæg om:

Vores nybegynderklub, ”Kaninklubben”, der hjælper alle 
godt i gang

De mange klubber i klubben – The Duffers og Onsdag-
spigerne f.eks. - hvor spillere med forskellige interesser 
mødes til golf og efterfølgende hygge.

n De frivillige, som vi skylder stor tak i det daglige – 
og f.eks. også gør Challenge Tour-turneringen mulig.

n Greenkeepernes vigtige arbejde med pleje af banen.

n Vores baners ideelle opbygning og historie – tegnet 
af en verdenskendt banearkitekt.

n Elitespillere og f.eks. Martin Leth Simonsen, der 
rejser verden rundt med sit golftalent.

n Vores veludstyrede proshop, hvor vores trænere 
giver gode råd om det bedste udstyr til netop dig og dit 
niveau.

n Vores populære restaurant med den veltillavede 

mad og f.eks. de 50 typer øl.

n Den særligt svære Challenge Tour bane-opsætning 
for at medlemmer og greenfee-spillere udefra kan 
prøve, hvad topgolf virkelig kræver.

n Og selvfølgelig om selve Challenge Tour-turnerin-
gen, hvor vi håber, at du vil kigge forbi på en eller flere 
af de fire spilledage.

n…Der er gratis adgang og masser af frivillige til at 
vise dig vej, hvis det er første gang, du prøver at over-
være en stor golfturnering.

Velkommen til Aalborg Golf Klub. 
 Ole Svendsen, fmd.

Ole Svendsen er formand for såvel begynderudvalget 
som hele Aalborg Golf Klub.



I Allerød og Vejle ligger Formula Leasing – en pro-shop 
for alle, der elsker at køre bil. Kom og få råd ti l svingforbedring.
Hos Formula Leasing har vi fi nansieret køreglæde og sug i maven siden 2010. Med vores 
leasing-eksperti se har tusinder af bilelskere fået forbedret deres sving-oplevelse. Fortæl 
os om din ønskebil. Så hjælper vi dig med at fi nde den. Vi handler over hele Europa og kan 
støtt e og råde dig hele vejen, fra køb af bilen over toldsyn ti l levering i din indkørsel. 
Vores erfaring sikrer dig et hurti gt forløb og en høj grad af personlig service.
Ring eller kom forbi og hør mere om din næste bil – dit sving kan blive meget bedre. 

Eksempel: Flex-leasing 
Audi RS6 4,0 Quatt ro TFSi Avant
Juli 2013, 57.400 km, alt udstyr
10.400 kr./md inkl. forsikring*

Få bedre styr 
på dit sving

formulaleasing.dk

Formula Leasing har årelang erfaring med fi nansiering af eksklusive biler – lige fra køb af bilen ti l hjemtransport, toldsyn, klargøring, indregistrering og levering ti l din dør. Formula Leasing er en del af Formula-gruppen. Vi håndterer alle 
mærker og hjemtager biler, især fra Tyskland. Formula Leasings aft aler er godkendt af SKAT.  | *Alle priser er ekskl. moms. Førstegangsydelse 108.912 kr. som indbefatt er kontraktoprett else, gps-tracker og forventet afskrivning. Herudover 
depositum 51.520 kr. som ti lbagebetales eft er endt leasing. Ydelse baseret på 12 måneders erhvervsleasing, men privatleasing også muligt.

Formula Leasing AS
Bjarkesvej 3, 3450 Allerød  |  Witt rupvej 1, 7120 Vejle
+45 7023 0901  |  kg@formulaauto.dk
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Af Mads Stenstrup, Stenstrup PR

MADE IN DENMARK CHALLENGE hedder Aalborg Golf 
Klubs afdeling af The European Challenge Tour.

Challenge Tour’en er en slags udviklingsturnering for 
de golftalenter, der aspirerer til at spille på topproffer-
nes store European Tour. Begge er arrangeret af PGA 
European Tour - moderorganisationen, der står bag de 
tre førende golfturneringer for herrer i Europa, nemlig: 
European Tour, European Senior Tour samt altså Chal-
lenge Tour

Challenge Touren blev oprindeligt introduceret i 1986 
under navnet Satellite Tour. I 1989 indførte man Order 
of Merit, og top 5 fra Challenge Tour vandt retten til at 
deltage i European Tour det efterfølgende år. I 1990 
omdøbte man så Satellite Tour til Challenge Tour.

I dag er det de bedste 15 spillere på Challenge Tour’en, 
der får adgang til Europa Touren i det kommende år 
og dermed muligheden for at vinde de store præmier. 

Her i Aalborg spiller de 156 golftalenter fra hele verden 
om 180.000 Euro (ca. 1,4 mio. kr.) heraf 28.800 euro 
(215.000 kr.) til vinderen alene. Vinder den samme 
spiller tre gange på Challenge Touren inden for samme 
sæson, får han øjeblikkeligt adgang til den eftertragtede 
og yderst prestigefyldte Europa Tour.

Vores turnering – med Ejner Hessel, den store bil-
forhandler med 22 afdelinger rundt i landet som ho-
vedsponsor - er den 11. i sæsonens række på i alt 29 
rundt om i Europa, Asien og Afrika.

”Det er i øvrigt anden gang i klubbens historie, at Aal-
borg Golf Klub lægger bane til en turnering på Challenge 
Tour’en rundt i Europa. Første gang var i 2001. Dengang 
var det forresten franskmanden Sebastian Delagrange, 
der løb med sejren og en dengang temmelig ukendt 
Mads Vibe-Hastrup, der slog sig til 5. pladsen. Klub-
bens på daværende tidspunkt egne spillere, Thomas 
Havemann med en delt 21. plads, Knud Storgaard med 
en delt 27. plads, og Allan Høgh (der deltog som ama-

tørspiller) med en delt 55. plads klarede sig igennem til 
finalerunderne. Mens Thomas Nørret og Jesper Thuen 
missede cuttet.

I skrivende stund ved vi ikke, hvor mange af klubbens 
egne spillere, der deltager – udover yderst talentful-
de Martin Leth Simonsen - der har kvalificeret sig til 
turneringen 2016. Men vi håber naturligvis på bred 
opbakning til turneringen, dels fra frivillige og dels fra 
tilskuere til begivenheden. Alle er velkomne. Der bliver 
virkelig golfklasse at kigge på”, udtaler klubbens mana-
ger, Dorthe H Jensen.

Challenge Tour’en kvalificerer  
til European Tour

Aalborg Golf Klubs flotte baner danner de kommende dage rammen for Made in Denmark Challenge.  Foto: Jens Morten

1,4 mio. kr. er der i præmier til de bedste 
af spillerne på Aalborg Golf Klub, heraf 
tager vinderen over 200.000 kr. Her kan 
du bl.a. læse om sammenhængen med  
Made in Denmark, den store Europa 
Tour-turnering i Gatten.

Turneringen indledes torsdag og fredag 
kl. 7.30, mens finalerunderne lørdag og 
søndag begynder kl. 8.
Der er fri adgang alle dage.
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Af Mads Stenstrup, Stenstrup PR

Når netop Aalborg Golf Klub, Danmarks næstældste, er 
blevet anmodet om og har sagt ja til at arrangere den 
ganske omfattende danske Challenge Tour-afdeling 
med 156 professionelle talenter denne sommer, har det 
flere årsager:

”Dynekongen” Lars Larsen ønskede - da turneringen jo 
er en slags lillebror til den store Europa Tour-golfturne-
ring Made in Denmark, som han står bag på Himmer-
land Golf & Spa Resort ved Farsø - at Challenge Tour 
turneringen denne gang også skulle foregå i Nordjyl-
land. Og så var valget egentlig ikke så svært:

”Bl.a. fordi turneringen af hensyn til de mange gæ-

stende elitespillere fra udlandet selvfølgelig skal foregå 
tæt på en tilstrækkelig stor lufthavn og tilstrækkelig 
hotelkapacitet. Samtidig er Aalborg jo Nordjyllands 
største golfklub. Og - kan vi sige uden at fornærme 
nogen – også en af landets bedre baner med nogle fine 
faciliteter og mange engagerede frivillige”. 

Sådan begrunder bestyrelsesmedlem i Fonden Made 
in Denmark, Flemming Astrup, hvorfor han på Lars 
Larsens vegne overfor arrangørerne af European Tour 
pegede på netop Aalborg Golf Klub. Samtidig lyder 
bynavnet for turneringen, Aalborg, godt i sponsorernes 
ører, tilføjer han. Hotel Comwell Hvide Hus i Aalborg gi-
ver husly til de fleste af spillerne, og Ejner Hessels store 
Mercedes-forretning har lovet at stille med behørig 
transport mellem lufthavn, Aalborg og golfanlægget ved 

Restrup Enge.

Flemming Astrup, der i øvrigt selv spiller i handicap 
8, ved, hvad han snakker om, som promotor for såvel 
den danske Challenge Tour-afdeling og selve Made in 
Denmark og gennem sit arbejde med bl.a. ECCO Tour, 
Danmarks Professionelle Golf Tour, hvor han har stået 
bag mere end 150 professionelle golfturneringer i ind- 
og udland, heriblandt mere end ti European Challenge 
Tours.

Viden og vilje
Europa Tourens tournament director med ansvar for 
de to danske turneringer (og i øvrigt også de irske) er 
svenske Michael Eriksson. Hans stab har det seneste år 
flere gange været på besøg i Aalborg Golfklub og aldrig 
været i tvivl om, at såvel anlæg som golfklubbens ledere 
og dygtige greenkeepere kan magte at løse Challenge 
Tour-opgaven. Den involverer bl.a. en særlig fintunet og 
svær opsætning af banen, som klubbens greenkeepere 
har arbejdet meget med. Og op mod 100 frivillige til 
bl.a. at sørge for ro, når der skal slås ud ved teesteder-
ne og vise besøgende på plads ved parkering. Og de 
frivillige skal også f.eks. bemande Ejner Hessels biler 
mellem lufthavn, hotel og golfklub.

”Vi har tydeligvis med dedikerede mennesker at gøre i 
Aalborg Golf Klub, der både har den nødvendige viden 
og vilje - fra frivillige over greenkeepere til klubledelse. 
Det bliver en flot turnering. Det er ganske få ting, som vi 
har rettet lidt på, og lydhørheden og viljen til at forbere-
de et flot arrangement har været stor,” fastslår 52-årige 
Michael Eriksson, der selv i fire år var profspiller. Han 
kender alle verdens bedste golfbaner efter 24 år med 
forberedelser af internationale topturneringer.

Derfor Challenge Tour på  
Aalborg Golf Klubs baner

Når netop Aalborg Golf Klub, Danmarks næstældste, er blevet anmodet om og har sagt ja 
til at arrangere den ganske omfattende danske Challenge Tour-afdeling med  

156 professionelle talenter denne sommer, har det flere årsager:

Den svenske turnerings-
leder Mikael Eriksson har 
selv været prof.

De gode faciliteter, der 
forbindes med Aalborg Golf 
Klub er en af årsagerne 
til at den danske afdeling 
af Challenge Tour’en i år 
holdes i Aalborg.

Promoter Flemming 
Astrup (t.h.) har på 
Lars Larsens veg-
ne arbejdet for, at 
Challenge Touren i 
år skulle placeres i 
Aalborg. Her er de 
sammen ved Made In 
Denmark i 2015. Foto: 
Made in Denmark v. 
Lars Møller.
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Landets næstældste -  
og en af de flotteste

Aalborg Golf Klub har historien, naturen og arkitekturen med sig –  
bl.a. er der dejligt kort mellem de enkelte huller på det  

velgennemtænkte, britiskanlagte parkanlæg

Af Mads Stenstrup, Stenstrup PR

Historisk og banekonstruktionsmæssigt er det ikke 
unaturligt, at Aalborg Golf Klub, landets næstældste 
og en af de anlægsmæssigt flotteste parkgolfbaner, er 
tildelt dette års danske Challenge Tour-afdeling. Med 
sin idylliske, vindbeskyttede beliggenhed - trods tæt 
på Limfjorden - i Restrup Enge de seneste knap 50 
år har banen i en menneskealder været velbesøgt og 
anerkendt blandt landets allerbedste. Og Aalborg Golf 
Klub har da også tidligere med succes ageret vært for 
både Europamesterskaber og Challenge Tour. Den ære 
og forpligtende opgave opnår man ikke, medmindre 
kvaliteten er i orden og traditionerne respekteret.

Men klubben blev faktisk allerede stiftet i 1908. Den 
første bane lå i den østlige del af Aalborg by, på Sig-
nalbakken, hvorfra den, da en daværende svovlsyre-
fabrik havde købt grunden, siden blev flyttet til først 
Sohngårdsholm i Vejgaard, hvor universitetet mange år 
senere siden blev tænkt ind.

I 1968 måtte man derfor - efter pres fra kommunen – 
rykke igen til den nuværende placering i Restrup Enge, 
syv kilometer vest for Aalborg ad den gamle Nørholms-
vej. Her blev der anlagt først ni huller, hvorefter anlæg-
get i 1976 blev udbygget til en 18 hullers bane, og i 
sommeren 2006 indviede man så yderligere ni huller.

Verdenskendt arkitekt
Forud var imidlertid søgt vidt og bredt efter et egnet 
område. Valget faldt på ”Jægerspris”, som det sid-
ste stykke tilkørselsvej også er opkaldt efter: En stor 
firelænget gård med ca. 60 tdr. land jord og en lille skov 
på 4 tdr. land.

Det lykkedes samtidig Graham Lockey, én af klub-
bens dengang bedste spillere, at finde frem til og skabe 
kontakt til John D. Harris, som bl.a. havde anlagt flere 
baner hjemme i England og på Mallorca, og siden er 
blevet anerkendt som en af verdens fineste golfbanear-
kitekter. Dermed var kimen lagt til den storslåede bane, 
vi kender i dag.

De første 18 huller er som sagt tegnet af John D. Harris, 
og sidenhen nænsomt opdateret af Henrik Jacobsen. De 
sidste 9 huller er tegnet af en anden brite, Chris Haspell, 
Dansk Golf Unions tidligere banekonsulent - i samar-
bejde med Aalborg Golf Klubs daværende greenkeeper 
Jesper Milthers.

Parkcharmen bevaret
De nuværende 27 huller består af tre sløjfer; Rød og Gul 
– hvor Challenge Tour-afdelingen i år spilles - samt Blå, 
der ellers alle på skift ligeværdigt indgår i dagens 18 

hullers bane. Gul er den eneste sløjfe, hvor alle huller er 
de oprindelige. På Rød er der seks ”gamle” og tre ”nye” 
huller, og på Blå: tre gamle og seks nye huller. Det har 
givet et ganske harmonisk og velfungerende hulforløb 
uden unødig afstand og transporttid, uanset hvor man 
begynder og slutter. Hvilket i forhold til mange andre 
baner gør Aalborgs baner relativt hurtigere og mindre 
udmattende at gennemføre – uden at der af den årsag 
er gået på kompromis med sværhedsgraden.

Charmen er også bevaret, selvom banen i forbindelse 
med udvidelsen i 2006 blev gennemgribende renoveret, 
og mange greens blev omlagt. En del blev faktisk flyttet 
for at øge banens længde, ligesom der også blev anlagt 
adskillige nye bunkers.

Spilleren møder dagens 9 eller 18 huller med en klar fø-
lelse af at spille en fin, god, gammel, klassisk parkbane 
med god udsigt mellem de forskellige forløb og andre 
spillere i ivrigt spil. Og de fleste steder med relativt kort 
både fra tee-sted til fairway og fra afsluttet green og hul 
til næste tee-sted.

Hele Aalborg Golf Klubs bane-
anlæg med tilhørende parke-

ringspladser under turneringen.

Spillere og o�cials

Klubhus

Frivillige

Tilskuere

Træningsområde

Driving range
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16

17

18
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Turneringen indledes torsdag og fredag 
kl. 7.30, mens finalerunderne lørdag og 
søndag begynder kl. 8.
Der er fri adgang alle dage.
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Spillere og o�cials

Klubhus

Frivillige

Tilskuere
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Driving range
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Udsigt over hul. 13.

Fotos: Jens Morten
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Det kræver sin frivillige
Rhododendronbede, vand til boldvaskerne, ukrudt under hækken og i krukker-

ne, tømning af affaldssække. De har nok at se til, de frivillige i Aalborg Golf Klub
Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

Og i år får de bestemt ikke mindre at lave. For det 
kræver sin frivillig at arrangere en turnering i tilknytning 
til den internationale Challenge Tour.

Thorkild Jørgensen har meget at se til. For som frivil-
ligansvarlig har han et korps på 60-70 hjælpere, der 
tager sig af alt fra rhododendronbede til pleje af stiare-
alerne. Og til Challenge Tour’en har han et tilsvarende 
korps på 80-90 hjælpere, der får rigtigt travlt, når alt 
skal spille under turneringens fire dage. 

”Der er ganske vist en del gengangere, men vi har 
heldigvis fået rigtig mange nye frivillige, der vil hjælpe 
til med at gøre turneringen så vellykket som muligt,” 
fortæller han. 

Thorkild er tidligere skoleinspektør, men har nu kastet 
sig over andre projekter, blandt andet som frivilligan-
svarlig i golfklubben.  

”Ja, jeg keder mig ikke. Da jeg forlod arbejdsmarkedet, 
blev jeg trukket i fra alle kanter, så nu har jeg lige så 
travlt, som da jeg var fuldtidsansat. Jeg spiller derfor 
golf kun et par gange om ugen. Tre gange, hvis det går 
vildt for sig.” 

Frigør ressourcer
Idet Aalborg Golf Klub råder over tre 9-hullers sløjfer, 
i alt 27 huller, så er der mange ting at holde styr på. 
Thorkild og hans frivilligekorps har derfor delt opga-
verne ind i syv forskellige arbejdsområder: terrasse, 
hække, stier, bygninger, ankomstområder, rhododen-
dronbede samt hovedrengøring. 

Disse områder ligger almindeligvis inde under green-
keeperens arbejdsområder. Men ifølge Thorkild, er de 
frivillige med denne assistance med til at frigøre en 
vigtig ressource. 

”Det er klart, at når du har et korps af 60-70 frivillige, 
der tager sig af alle de små ting, såsom at fjerne ukrudt, 
tømme skraldespande eller udskifte vand på boldva-
skerne ude på teestederne, så frigør det en enorm res-
source hos greenkeeperne, som kommer os almindelige 
spillere til gode på anden vis. Vores indsats aflaster 
greenkeeperne, så de til gengæld kan koncentrere sig 
om detaljerne ude på banen. Det er helt klart med til at 
forbedre banens tilstand til et ekstraordinært niveau.” 

Og golfbanens tilstand er da også yderst god. Det skal 
den også være op til en international turnering i denne 
størrelsesorden.  Som noget nyt har de frivillige i sam-
arbejde med greenkeeperne fyldt poser med turf-blan-
ding til de spillende, så de også ude på fairwayen kan 
lappe eventuelle huller. 

”Vi har stillet nogle kasser med tørv, sand og jord frem, 
som greenkeeperne har blandet. Så har vi spillere taget 
det med ud på banen, når vi har spillet en runde. Vi kan 
selvfølgelig ikke komme alle hullerne til livs, men det 
hjælper bestemt.” 

Under selve tour’en kommer de frivillige dog ikke til at 
have noget med banen at gøre. Deres rolle her drejer 
sig om at få alt det udenoms til at fungere. 

Alt det praktiske ved tour’en
”Vi har en del spillere, der bliver indlogeret på Hotel 
Comwell Hvide Hus, så vi skal sørge for transport til og 
fra hotellet og golfbanen fra morgen til aften. Spillerne 
skal også have adgang til rigtige golfbolde på driving 
rangen, så klubbens træningsbolde bliver skiftet ud med 
3000 Titleist- bolde, som vi hele tiden skal sørge for 
at samle ind. Hver dag stiller vi med cirka 20 såkaldte 
forecaddier. Deres opgave bliver at stå på banen og 
holde øje med, hvor boldene flyver hen. Der er også 
nogle, der skal gå med skilte og sørge for en løbende 
opdatering af stillingen. 

Vi skal desuden stille med 10-20 caddier til spiller-
ne, sørge for forplejning både på og uden for banen. 
Desuden skal vi sørge for, at bilerne og tilskuerne bliver 
guidet de rigtige steder hen. Så vi får nok at se til. Jeg 
er simpelthen så lykkelig for, at så mange frivillige klub-
medlemmer har meldt sig, så det hele kan fungere,” 

fortæller Thorkild. 

Mange bække små ..
Det kræver således sin frivillig at skabe og opretholde 
en velfungerende golfklub. Og deres indsats er et bevis 
på, at mange bække små gør en stor å. 

”Som regel mødes de frivillige hver gang i et par timer, 
hvor de tager en arbejdstørn, får noget forplejning og 
spiller en runde sammen. Udover fællesskabet, som 
de får ud af det, så arrangerer vi også årligt en meget 
populær frivillig cup med præmier, mad og hygge. 
Endvidere tildeles hver frivillig en lækker polo-t-shirt til 
eje. Så jeg kan bestemt anbefale, at man melder sig til 
korpset.

Det er så vigtigt, at vi alle sammen er med til at passe 
og pleje vores bane, og at vi husker at rette nedslags-
mærker og lader være med at smide cigaretskod på 
teestederne. Så jeg er meget glad for, at vi med alle de 
nye frivillige får endnu flere ambassadører ude på selve 
banen. På den måde yder mange en lille indsats til gavn 
for klubben.”

Frivillige Hanne og 
Thorkild Jørgensen 
fylder poser med 
turf-blanding til brug 
på fairway.



Luksus lejligheder med gigantiske tagterrasser designet af Utzon.
Kontakt os og hør mere om denne enestående mulighed!

Kontakt os på telefon:

53 51 52 53
salg@2eboligprojektsalg.dk

Attraktive Aalborg projekter
The Old Yard - Østre Havn, Aalborg
Super eksklusive havneboliger på ultimativ bedste beliggenhed
i Aalborg. Boligerne fås fra 64 til 287 kvm. Alle boliger
har lækre solterrasser.

The Residence - Hasseris, Aalborg
Mondænt nybyggeri i hjertet af Hasseris. Eksklusive 
boliger på 135-248 kvm med have eller solterrasse.
Sælges også som andelsboliger. Andelsbevis fra: 
845.000 kr. og ca. kr. 7.400 i månedlig boligafgift.

The Residence
H A S S E R I SH A S S E R I S

The Residence THE OLD YARDTHE OLD YARD
a a l b o r g

Feriebolig i Storkøbenhavn med
The Scandinavian som nabo

Vel nok et af Danmmarks
fl otteste golf resorts
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Et godt og progressivt golf
I Aalborg Golf Klub er der to protrænere. Og deres opgave er bl.a. at klæde 
klubbens omtrent 1600 medlemmer på til et godt og progressivt golfforløb

Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

Majken Lykke Larsen og Marcus Brown har været kolle-
gaer siden 2011. Marcus er chefen, Majken assistenten. 
Eller er de?

”Nogle gange kan man da komme i tvivl,” siger Marcus 
grinende og fortsætter. 

”Nej, vi har et meget godt og ligeværdigt makkerskab. 
Vi supplerer hinanden rigtig godt og har en god forde-
ling i forhold til opgaver.”

Marcus har tidligere været Majkens golfunderviser på 
Ikast Højskole. 

”Det er min fordel at være underviser dernede. For så 
kan jeg håndplukke dem, jeg gerne vil samarbejde med. 
Mine to tidligere kollegaer kom også derfra,” tilføjer 
han.

Majken blev medlem af Aalborg Golf Klub i 2011, så hun 
er i gang med sin sjette sæson som protræner. Og der 
er nok at se til. Ikke mindst i højsæsonen. 

”Vi keder os ikke. Her i sommersæsonen går rigtig 
meget af vores tid med at træne vores medlemmer. Vi 
har også ca. 90 trænende juniorer, heriblandt et hold på 
ca. 30 børn i alderen fire til ti år, som jeg går og hygger 
mig med. Det er meget spændende, men kan også 
være udfordrende en gang imellem. Der er gang i dem. 
Desuden har vi begynderhold, eliten og selvfølgelig 
proshoppen, der skal passes,” fortæller hun. 

”Den største on-course proshop i Nordjylland,” tilføjer 
Marcus.

Udstyret vigtigt for progressionen
En on-course proshop er en golfbutik, der er placeret 
ved en golfbane. Og det giver ifølge Marcus helt andre 
muligheder for service, end butikkerne inde i byen kan 
tilbyde. 

”Her kan du gå direkte ud på et træningsanlæg og 
prøve udstyret af i de rigtige omgivelser. Det kan man 
ikke i off-course butikkerne.” 

Ifølge Marcus og Majken er det helt afgørende for den 
gennemsnitlige amatørgolfspiller, hvis der skal progres-
sion i golfspillet, ved at udstyret er i orden og tilpasset 
den enkeltes krop og bevægemønster. 

”50 pct. af vores salg er custom-fit, forstået på den 
måde, at vi filmer og analyserer vores medlemmer i 
vores nye studio,” siger Marcus. 

”Vi oplever ofte, at folk kommer med et golfsæt, som 
de måske har købt på nettet. Det er for så vidt ok. Men 
i nogle tilfælde betyder det, at vedkommende har givet 
sig selv et handicap på forhånd. For hvis golfkøllerne 
eksempelvis er for tunge for fru Jensen, så er der lang 
vej til det gode golfslag,” tilføjer Majken. 

I det nye studio benytter Marcus og Majken sig af en 
Trackman, hvor de kan måle et slag fra start til slut. 
Dermed kan de analysere spillerens slag for at finde 
frem til det helt rigtige udstyr i forhold til eksempelvis 
spillerens højde, hastighed i svinget, griptykkelse og 
elasticitet på skafterne, leje og form af køllehoved og så 
fremdeles. 

De er ca. 90 juniorer i Aalborg 
Golf Klub. Foto: Jens Morten



Aalborg  
Golf Klub  
mesterskaber
12 Danmarksmesterskaber 
og 2 Europamesterskaber for 
klubhold. De må gøre noget 
rigtigt i Aalborg Golf Klub. Siden 
protræner Marcus Brown kom 
til i 1997, har klubben markeret 
sig som den mest succesrige 
golfklub i Danmark. Den har 
været repræsenteret af spillere 
som Søren Kjeldsen og nu spil-
lere som Rasmus Hjelm, Kasper 
Estrup og Martin Simonsen.

Danmarksmesterskaber: 1993, 
1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2002, 2004, 2007, 2009, 2010 
og 2014.

Europamesterskaber for klub-
hold: 1998 og 1999.
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Med Trackmawn kan svinget 
analyseres til de mindste 
detaljer. Foto: Jens Morten

Marcus Brown
Født og opvokset i Skotland. Medlem af Aalborg Golf Klub 
siden 1997. Spillet golf siden 5-6 års alderen. Blev profes-
sionel golfspiller i 1981, kom til Danmark i 1986.

Majken Lykke Larsen
Født og opvokset i Hjørring. Medlem i Aalborg Golf Klub 
siden 2011. Spillet golf siden 2000. Udlært fra Ikast Høj-
skole. Handicap 2.3. Tidligere dyrket badminton, fodbold og 
håndbold.
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Golfklub og sponsorer  
spiller hinanden gode

To af klubbens sponsorer – Danske Bank og KPF Arkitekter - peger på, at netop 
golfsporten er ekstra attraktiv at forretningsnetværke i. Og at Aalborg Golf Klub 

har et flot setup både anlægs- og klubmæssigt
Af Mads Stenstrup, Stenstrup PR

Aalborg Golf Klub har ca. 40 små og større store spon-
sorer. Antallet er stigende og tilfredsheden med samar-
bejdet generelt stor hos både klub og de virksomheder, 
der bakker økonomisk op:

”Det er et noget for noget-samarbejde, og vi har nu i 
mere end ti år været sponsor i Aalborg Golf Klub. Klub-
ben og banken spiller hinanden gode”, forklarer man 
fra klubbens hovedsponsors side: Danske Bank – ved 
områdedirektør i Nordjylland Lars Hedebrandt. 

”Mange af vores nordjyske kunder og potentielle frem-
tidige kunder spiller også golf, enten som medlemmer 
i klubben, eller kommer forbi som greenfee-spillere. Vi 
møder dem altså her med et positivt budskab, der hvor 
de godt kan lide at være. Ligesom vi netop i golfmiljøet 
møder potentielle kunder i alle aldre – fra juniorspilleren 
til pensionisten,” forklarer Lars Hedebrandt. Han tilføjer, 
at Danske Banks engagement i Aalborg Golf Klub er en 
pleje af bankens kunder og deres netværk:

”Mange af vores ledere og medarbejdere spiller golf 
– og herude i de dejlige omgivelser har de mulighed 
for at tage initiativ til at mødes uformelt med relevante 
forretningsforbindelser – eller omvendt. Karakteristisk 
for golfspillet er, at en runde tager flere timer, hvor man 
sagtens kan nå at udveksle tanker, informationer og 

forretningsideer undervejs.”

Value for money
Lars Hedebrandt tager udgangspunkt i, at banken 
samtidig er klubbens pengeinstitutforbindelse, og un-
derstreger, at der er tale om en ren forretningsmæssig, 
kommerciel aftale.

Han vurderer, at folkene bag Aalborg Golf Klub gør 
meget for at være blandt de bedste i Nordjylland, og 
at klubledelsen samtidig er kompetent, dedikeret og 
opmærksom på såvel medlemmernes og sponsorernes 
behov og indstillet på at give sponsorerne ”value for 
money”, som han siger:

”Vi bruger også klubbens faciliteter som en alternativ 
og lidt mere afslappet mødeadresse, når det giver 
mening -  til interne kursusdage f.eks. og til Company 
Days, hvor vi inviterer forretningsforbindelser. Det kan 
også være til et seminar, hvor f.eks. Danske Invest 
kommer og fortæller om mulige investeringsmuligheder 
– med efterfølgende hyggelig golf, hvor alle deltagere 
samtidig har mulighed for at netværke.

Fantastisk forum
Hos en af klubbens knap så store sponsorer, som KPF 
Arkitekter med 125 ansatte i fire afdelinger rundt i 
landet, genkender partner og arkitekt Jan Krogh mange 
af Hedebrandts positive oplevelser med sponsoratet:

”PR-mæssigt giver vores sponsorat masser af mening. 
Netop Aalborg Golf Klub er et fantastisk forum for KPF 
Arkitekter, hvor vi møder mange kunder første gang. 
Tænk bare på de mange mennesker, der hver dag er 
inde på klubben hjemmeside, hvor vores firmanavn 
ruller henover,” forklarer Jan Krogh og understreger, at 
virksomhedens øvrige sponsorater er kultursponsorater, 
som man også er glade for. Men sponsoratet i golfklub-
ben er man ekstra glad for:

”Se nu, i går var vi ude og spille en sponsorgolfmatch 
– velorganiseret af klubben - mod et par ledere fra et 
teknikfirma, som jeg ikke kendte. Men vi fik da en god 
snak undervejs og dermed oprettet en personlig rela-
tion, som måske en gang vil give forretningsmæssig 
mening, hvis vi senere får brug for hinandens ydelser. 
Og under alle omstændigheder fik vi jo spillet en hygge-
lig gang golf”, fortsætter Jan Krogh.

Eksklusiv Company Day
Der, hvor han mener, at KPF Arkitekter har mest konkret 
gavn af sponsoratet, er dog i forbindelse med arkitekt-
firmaets egen Company Day. Den betegner han selv 
som en mere eksklusiv en af slagsen, end de fleste 
andre tilsvarende firmaturneringer:

”Vi inviterer nemlig kun 28 nøje udvalgte golfinteres-
serede samarbejdspartnere. Det er lige, hvad der kan 
dækkes op til i golfklubrestaurantens fine tårn. Og ud 

over golf og en præsentation af arkitektfirmaets kompe-
tencer byder vi i forhold til så mange andre på en ekstra 
god middag, som Stinus (golfklubbens restauratør 
Stinus Juul) er god til at sætte et højt niveau for. Og så 
lægger vi vægt på, når vi nu er en så begrænset flok, 
at vores gæster hver for sig får lov til at rejse sig og 
præsentere sig selv og deres virksomhed ordentligt for 
de andre. Det fungerer rigtig godt. Det er 5. år i træk, vi 
gør det i år, forklarer Jan Krogh.

Danske Banks områdedirektør i Nordjylland, Lars Hede-
brandt er glad for samarbejdet med Aalborg Golf Klub. 

Jan Krogh, partner og arki-
tekt, KPF Arkitekter, er både 
sponsor og ivrig spiller i 
Aalborg Golf Klub.
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DEN RIGTIGE 
HISTORIE TIL DE 
RIGTIGE MEDIER 
PÅ DET RIGTIGE 

TIDSPUNKT

stenstrup PR
+KOMMUNIKATION

SOM MED GOLF ER PRÆCISION 
OG TIMING ALTAFGØRENDE

M: MADS@STENSTRUP-PR.DK

T:  +45 22 14 13 00

WWW.STENSTRUP-PR.DK

SPONSOR FOR 
AALBORG GOLFKLUB

RU
BI

EN
.D
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Aalborg Golf Klubs administration ved  
golfmanager Dorthe H. Jensen og klubsekretær 
Rasmus Fihl er meget fokuseret på, at ikke bare 
medlemmerne men også klubbens mange  
sponsorer føler sig velkomne i klubben og får 
noget meningsfuldt ud af samarbejdet.
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Græsklipning som æressag
Aalborg Golf Klubs betroede chefgreenkeeper fortæller, hvorfor klubbens baner 
generelt står flottere end de fleste – og hvor ekstraordinært skarpe og svære de 
to turneringssløjfer vil fremstå under og lige efter Challenge Tour’en – til den tid 
kan du selv prøve!
Af Mads Stenstrup, Stenstrup PR

For de fleste af os dødelige er græsslåning vel mest 
noget kedeligt fritidsarbejde, der bare skal overstås 
en gang om ugen i sommerhalvåret – for kun en tåbe 
frygter ikke haven, som man siger!

For de dygtige greenkeepere på landets mange golfba-
ner er græsslåning ikke bare et ugentligt irritationsmo-
ment, men en stor og vigtig daglig udfordring, der skal 
udføres til tiden og med præcision: En æressag. Ikke 
mindst i Aalborg Golf Klub. Her lægger chefgreenkeeper 
Jørgen Larsen og hans stab på fem fastansatte + fire 
ekstra greenkeepere på tilkald i højsæsonen vægt på 
altid at præstere greens, fairways, teesteder og roug-
hs og semiroughs på nationalt topniveau. På samme 
måde som vandhuller, buskads, hazarder, træer og ikke 
mindst bunkers selvfølgelig også skal plejes seriøst.

Udover almindelig grundig og veltimet plæneklipning tre 
gange om ugen i flere højder, så kræver græsset des-
uden både lejlighedsvis vertikalskæring og topdressing 
samt flere gange daglige kunstvandinger m.m.m. I hvert 
fald hvis banerne virkelig skal være tip-top og til størst 
mulig glæde for spillerne. En vedholdende ekspertind-
sats over mange hektar, der fører til resultater, som vi 

almindelige haveejere ofte forbløffes over i ærefrygt. 
Hvorfor er vores egne små plæner derhjemme ikke lige 
så jævne, tætte og tuefri, tænker mange sikkert?

I forbindelse med Challenge Tour-afdelingen på Aalborg 
Golf Klubs anlæg har de to valgte sløjfer, der skal spilles 
på – rød/gul – selvfølgelig fået op til flere ekstra grundi-
ge omgange inden. Og de vil undervejs på turneringens 
fire spilledage blive vedligeholdt endnu mere ”pin-
cetagtigt” end ellers. Sådan at de to gange ni-hullers 
forløb til fulde lever op til de internationale topspilleres 
ekstrastore krav og forventninger. Det vil bl.a. sige, at 
banerne vil blive (fin-)klippet, ja nærmest barberet, ikke 
bare de sædvanlige tre gange om ugen men hele to 
gange i døgnet.

Ekstrem hurtig turneringsbane
62-årige Jørgen Larsen forlod lastvognsmekanikerfaget 
hos Iveco Aalborg i 2000 for først at overtage det me-
kaniske vedligehold af Aalborg Golf Klubs imponerende 
”maskinpark”, der er vokset til efterhånden ca. 35 
topmoderne, selvkørende maskiner, af dem man sidder 
på. Samt 15 af de lettere modeller, græsslåmaskiner og 
lignende, som man traver efter på de mere følsomme 
tidspunkter i golfspillets ydersæsoner. Forår og efterår, 
hvor græsset nok gror langsommere, men hvor jorden 

også sædvanligvis er mættet af vand, og plænerne og 
særligt greens derfor er i stor risiko for at blive kørt til 
pløjemark af tungere køretøjers ødelæggende hjulspor. 

”Det går selvfølgelig ikke. Spillerne må ikke kunne se 
det mindste spor efter vores indsats, som typisk fore-
går tidligt om morgenen fra kl. 6.00, når kun få ekstra 
morgenfriske allerede er ude at spille i morgendisen”, 
fortæller Jørgen Larsen. Udover sin i sammenhængen 
meningsfulde mekanikeruddannelse, har han også 
over fire år uddannet sig til ekspert i greenkeeping på 
landets eneste greenkeeperskole, ligesom han har be-
søgt og studeret nogle af verdens mest kendte og mest 
velholdte baneanlæg.

Jørgen Larsen, der overtog klubbens betroede chefke-
eperpost i 2013, fortæller om den stolthed, han føler 
ved tanken om - sammen med sit dedikerede team - at 
skulle og kunne toppræstere på turneringsdagene. Bl.a. 
glæder han sig til at få gang i den nyerhvervede særlige 
Toro 3400 cylinderklipper med ”groomer” på – en slags 
”redekam”, der straks rejser det nyklippede græs til 
lodret igen.

 
 Fortsættes side 18 og 19

Greenkeeper-holdet på Aalborg Golf Klub 
kommer alle på overtid under Challenge 
Tour-afviklingen, hvor græsset på alle 18 
huller bl.a. skal slås to gange dagligt med 
meget mere. 

Foto: Jens Morten



Hos Plus Bolig er lejerne
mere end blot et nummer
Af Niels Henriksen

Hvis butikken har den vare, som kunden efter-
spørger, tilbyder en udstrakt service og får kun-
den til at gå derfra med en god oplevelse i posen, 
så bliver varesortiment, kundeservice og oplevel-
se til en positiv investering. Kunden vil formentlig 
gerne dele sine gode oplevelser med andre og 
bliver dermed en vigtig ambassadør for butikken.
Noget i den retning er � loso� en hos boligselska-
bet Plus Bolig med cirka 3500 boliger i Aalborg, 
og administrationssamarbejde med boligselska-
ber i Støvring og Farsø. Her er lejerne ikke blot et 
nummer i kartoteket. Her skal fokus på at tilbyde 
attraktive boliger, nærvær og tilstedeværelse, per-
sonlig service og invitationer til spændende op-
levelser gøre lejerne til positive ambassadører for 
boligselskabet.
- Vi ønsker at have et tæt forhold til vores lejere. 
Det er jo dem, der er grundlaget for vores virk-
somhed, så derfor er vi også parat til at strække 
os langt for at sikre et gensidigt og velfungerende 
dagligt samarbejde, understreger direktør i Plus 
Bolig, Henrik Thomsen og peger på, at boligselska-
bet eksempelvis har åbent på kontoret på Alexan-
der Foss Gade på Eternitgrunden mandag til ons-
dag fra kl. 9-15, torsdag fra kl. 9-17 og fredag fra kl. 
9-13. Desuden er der lokale kontortider i afdelin-
gerne. Endelig tilbyder boligselskabet en række 
digitale services og bl.a. en e� ektiv sms-service, 
hvor lejerne modtager information fra boligselska-

bet, eller hvor lejerne eksempelvis kan melde om 
en skade, hvorefter en ejendomsservicetekniker 
hurtigt vil komme til stede og tage sig af sagen.

Ønsker og forventninger
- Vi bilder os heller ikke ind, at vi nødvendigvis 
har opskriften på den perfekte almennyttige bo-
lig, men vi er løbende i kontakt med vores lejere 
for at høre om deres ønsker og forventninger, så-
ledes vi til stadighed kan tilbyde boliger med de 
faciliteter, som den moderne lejer efterspørger. Vi 
har netop ansat en arkitekt, som bl.a. skal bidrage 
med at lægge planer for alle afdelingerne og gerne 
udfordre både lejere og bestyrelser. Vi er ude for at 
spørge mennesker i vores område om, hvilke øn-
sker til indretning og service de måtte have, hvis 
de på sigt skulle bo som lejere hos Plus Bolig, for-
tæller Henrik Thomsen.

Egen bolig
- Som lejer ejer man jo ikke sin bolig, men vi øn-
sker, at vores lejere gerne må synes, at de bor i 
deres egen bolig og føler, at det er deres bolig, der 
bliver bedre og endnu mere moderne, når vi reno-
verer i afdelingerne. Derfor gør vi også opmærk-
som på, at lejerne naturligvis har retten til selv at 
vælge kvaliteten af deres bolig. Hvis de ønsker et 
dyrere køkken end naboen, så har de bl.a. i kraft af 
råderetten ret til det, og vi oplever heldigvis, at � e-
re og � ere vælger friheden og det dyrere køkken. 
For os er det et signal om, at lejerne netop føler, at 

de bor i deres egen bolig, siger Henrik Thomsen, 
der glæder sig over, at 400 lejere og medarbejdere 
tog imod Plus Boligs tilbud om gratis tapas og det 
fantastisk Wintergarten-show i Aalborg Kongres & 
Kultur Center.
Endnu en understregning af, at lejerne får en god 
oplevelse hos Plus Bolig.
Udover at råde over cirka 3500 boliger er Plus 
Bolig sammen med syv andre almennyttige bo-
ligorganisationer en del af Nordjyllands største 
ventelisteportal BoiAalborg med omkring 20.000 
boliger

Personlig kontakt, udstrakt service og invitation til store oplevelser gør tilfredse lejere 
til gode ambassadører for boligselskabet

ANNONCE

Foto: Michael Bo Rasmussen Baghuset

Foto: Michael Bo Rasmussen Baghuset
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”På turneringsdagene vil vi som sagt klippe alle 18 
baneforløb både tidlig morgen og sidst på eftermidda-
gen, når turneringsspillerne er færdig med at spille. Og 
banen vil dermed blive gjort endnu hurtigere og endnu 
sværere på flere måder,” forklarer han.

Det sker konkret ved, at alle 18 fairways klippes helt 
ned i 11-12 millimeters højde en gang om dagen mod 
de normalt kun 16 mm tre gange om ugen. Desuden 
klippes semiroughen, der normalt klippes i tre plæ-
neklipperbredder af 3,80 meter omkring fairways, nu 
meget smallere og kun i én enkelt plæneklipperbred-
de af 2,20 meter og i en klippehøjde på 32 mm mod 
normalt 38 mm. Den resterende normale semirough 
klippes nu i 76mm, mens greens i denne periode bliver 
klippet helt ned i 3 mm mod normalt 3,2 mm samtidig 
med at greens desuden i turneringens anledning hver 
gang reversklippes (klippes på både kryds og tværs), 
samt tromles en gang dagligt. Hvormed også boldens 
hastighed på greens (målt i enheden stimpmeter) øges 
væsentligt.

”Turneringsbanen bliver altså derved ekstrem hurtig og 
vil kræve maksimal dygtighed og præcision af spillerne, 
hvis deres bolde ikke skal fare direkte af fairways og 
greens ud i de på en gang ekstra smalle roughs med 
samtidig langt større risiko for at ryge helt ud i skov 
eller buskads, hvor det hurtigt kan koste mange ekstra 
slag at redde sig tilbage fra i forhold til normalt. Det bli-
ver spændende at overvære”, forklarer Jørgen Larsen. 

Han tilføjer, at Challenge Tour banen får lov at stå nogle 
uger efter turneringen er overstået – i en periode hvor 
såvel medlemmer og greenfeespillere så kan få lov at 

prøve, hvor langt deres evner virkelig rækker:

”Det skal nok blive en øjenåbner for nogen”, griner han.

Årets gang
Greenkeeperteamet får altså rigtigt travlt i de fire dage, 
når Challenge Tour-cirkus’et har slået lejr hos Aalborg 
Golf Klub - alle ni mand inklusiv to af Jørgens sønner, 
Chris og Micki, som også hører blandt de fastansatte. 
Almindeligvis byder topsæsonen - maj til august - på 
Aalborg Golf Klub på gødning hver 3. uge plus topdres-
sing med prikning og sandspredning for at holde greens 
jævne og fugtige uden mos. Hertil pletsprøjtning med 
rygsprøjte for at stoppe ukrudt i vækst. Og bunkervedli-
geholdelse, da uheldige spillere konstant river sand ned 
fra skrænterne i deres anstrengelser for at redde deres 
bolde fri. En sløjfe gennemgås pr. uge, hvor kanterne på 
bunkers også trimmes og al ukrudt luges.

I lavsæsonerne eftersås der f.eks. om efteråret, ligesom 
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Foto. Jens Morten
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Kvalitet med på ladet  
i hvert eneste læs

FREJA Transport & Logistics tilbyder transport og logistik-løsninger i  
hele verden – til lands, til vands og i luften

Af Niels Henriksen

Fleksibilitet. Resultatorientering. Engagement. Just in 
time. Ansvar. Nærvær. Innovation. Troværdighed. Tilsam-
men danner begyndelsesbogstaverne ordet FREJANIT, 
og bag ordene ligger præcis de værdier og de holdnin-
ger, der danner det fundament af kvalitet, som FREJA 
Transport & Logistics blev bygget på for mere end 30 år 
siden. Og som virksomheden stadig hviler solidt på.

FREJA Transport & Logistics åbnede for virksomhedens 
eneste telefon mandag den 1. april 1985. I dag tæller 
virksomheden med hovedsæde i Skive og afdelinger i 
Danmark, Sverige, Norge, Finland - og som noget nyt 
også i Kina - 600 medarbejdere, der alle har FREJANIT-
TENS værdier inde under huden og derfor kan tilbyde 
kunderne en både professionel og engageret indsats, 
når gods skal fragtes fra A til B bedst, sikkert og effek-
tivt.

Kundens førstevalg
- Vi ønsker at være de nordiske kunders førstevalg, når 
de har brug for transportløsninger. Vi ønsker at være 
den mest fleksible og alsidige leverandør af logikstik-
løsninger og transporter i hele Norden. Og vi ved, at 
enhver succeshistorie begynder med en indsats. Derfor 
er vi også parate til at holde fuldt fokus på kundens in-
dividuelle behov og sørge for, at kunden oplever den hø-
jeste kvalitet i alle led af opgaven, understreger CEO og 
stifter af FREJA Transport & Logistics, Jørgen Hansen.

- Vores terminaler er bemandet fra søndag eftermiddag 
til lørdag middag, men vi er til disposition 24 timer i 
døgnet, ugens syv dage. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, 
udvider vi til 25 timer og otte dage. Skulle det heller 
ikke række, sover vi blot lidt mindre, smiler Jørgen 
Hansen og understreger dermed det engagement, som 
alle medarbejdere lægger i hver eneste opgave – stor 
eller lille, nogle få kilometer eller til den anden side af 
jordkloden.

1600 trailere
FREJA Transport & Logistics driver som sådan ikke selv 
vognmandsforretning. I stedet arbejder virksomheden 
tæt sammen med en bred vifte af håndplukkede vogn-
mænd, der kører med FREJA Transport & Logistics 1600 
leasede trailere.

- Alle vores trailere er leaset for en fem-årig periode, 
og det betyder, at kunderne kan være sikre på altid at 
få fragtet deres gods med nyt og moderne materiel 
og dermed en ekstra sikkerhed for, at godset kommer 
sikkert og trygt frem, påpeger Jørgen Hansen, der 
tilføjer, at alle transporter er koblet til virksomhedens 
avancerede IT-system, der til hver en tid er i stand til at 
lokalisere transporten, uanset om den befinder sig på 
en færge eller en øde landevej i de svenske skove. For 
kunderne betyder det, at de med track’n trace kan følge 
deres transport fra den forlader FREJAs terminal til den 
ankommer hos modtageren.

Healthcare & Pharma
FREJA Transport & Logistics er specialist i at håndtere 

Healthcare & Pharma-produkter. Med moderne lagre 
tilpasset farmaceutiske produkter til grossister, hospi-
taler, apoteker eller patienter tilbyder FREJA et bredt 
udvalg af ydelser.

- På vores lagerhotel i Norge håndterer vi således 40 
pct. af alt medicin i Norge, og som noget nyt har vi net-
op åbnet moderne og specielt indrettede lagerfaciliteter 
i Taastrup og Stilling, hvor vi tilbyder at håndtere pro-
dukter indenfor Healthcare & Pharma i Danmark. Med 
centrale lokationer kan vi nå til alle ender af landet på 
godt et par timer, siger Jørgen Hansen, der forklarer, at 
FREJA Transport & Logistics har ansat egne farmaceu-
ter og bl.a. tilbyder lagre med kontrolleret temperatur, 
sikrede områder, ompakning i et sterilt miljø samt admi-
nistration af hele dokumentationsprocessen.

Ét referencepunkt
- Med FREJA Transport & Logistics behøver kunden kun 

henvende sig ét sted for at få løst en transport- eller 
logistik-opgave. Ved større projekter, der eksempelvis 
kræver flere transportformer og håndtering af gods, 
rådgiver vores professionelle medarbejdere kunden, 
således at de sammen finder den mest optimale løs-
ning, hvor vi koordinerer og håndterer alle de praktiske 
opgaver i forbindelse med transporten, understreger 
Jørgen Hansen.

- Vi er mange, der kan tilbyde at fragte en palle gods fra 
afsender til modtager, men vores omfattende kompe-
tence og erfaring giver kunden merværdi, hvis ruten 
ikke altid følger den slagne vej. Hvis et eller andet mod 
forventning går den forkerte vej, sørger vi for, at trans-
porten kommer tilbage på ret kurs og ender til aftalt tid 
hos modtageren, tilføjer han.

FAKTA
Siden 1985 har FREJA opnået eksplosiv vækst med en gen-
nemsnitlig årlig vækstrate på ca. 20 pct.  

I årsrapporten for 2015 noterer FREJA en vækst i omsæt-
ningen fra 2014 til 2015 på 7 pct. Den samlede omsætning i 
2015 landede på i alt DKK 2,4 mia.

EBIT udgør DKK 44,3 mio. i 2015 mod DKK 31 mio. i 2014. 
Årets resultat før skat udgør DKK 44,8 mio. i 2015 mod DKK 
23,4 mio. i 2014 – altså næsten en fordobling. 

Med hovedkontor i Skive og 14 andre afdelinger i Danmark, 
Norge, Sverige, Finland - og senest etablering i Kina - er 
FREJA Transport & Logistics i dag Nordens største privatejede 
transport- og logistikvirksomhed. Jørgen Hansen



FREJA Transport & Logistics keeps your business in 
motion and your cargo on track.

We offer dedicated transport, logistics and warehousing 
solutions in Europe and across the world with customised 
personal service and guaranteed quality. 

ROAD transport  .  SEA freight  .  AIR freight
Project forwarding . Warehouse solutions . Healthcare logistics . Customs clearance

Logistics 
solutions 
FOR A WORLD 
IN MOTION

www.freja.com

O F F I C I A L

S P O N S O R

H & 25.-28. 2016IMMERLAND GOLF SPA RESORT AUGUST

Freja_Golf annonce_NM_6x365.indd   1 17-06-2016   08:51:26

Kvalitet med på ladet  
i hvert eneste læs

FREJA Transport & Logistics tilbyder transport og logistik-løsninger i  
hele verden – til lands, til vands og i luften

Af Niels Henriksen

Fleksibilitet. Resultatorientering. Engagement. Just in 
time. Ansvar. Nærvær. Innovation. Troværdighed. Tilsam-
men danner begyndelsesbogstaverne ordet FREJANIT, 
og bag ordene ligger præcis de værdier og de holdnin-
ger, der danner det fundament af kvalitet, som FREJA 
Transport & Logistics blev bygget på for mere end 30 år 
siden. Og som virksomheden stadig hviler solidt på.

FREJA Transport & Logistics åbnede for virksomhedens 
eneste telefon mandag den 1. april 1985. I dag tæller 
virksomheden med hovedsæde i Skive og afdelinger i 
Danmark, Sverige, Norge, Finland - og som noget nyt 
også i Kina - 600 medarbejdere, der alle har FREJANIT-
TENS værdier inde under huden og derfor kan tilbyde 
kunderne en både professionel og engageret indsats, 
når gods skal fragtes fra A til B bedst, sikkert og effek-
tivt.

Kundens førstevalg
- Vi ønsker at være de nordiske kunders førstevalg, når 
de har brug for transportløsninger. Vi ønsker at være 
den mest fleksible og alsidige leverandør af logikstik-
løsninger og transporter i hele Norden. Og vi ved, at 
enhver succeshistorie begynder med en indsats. Derfor 
er vi også parate til at holde fuldt fokus på kundens in-
dividuelle behov og sørge for, at kunden oplever den hø-
jeste kvalitet i alle led af opgaven, understreger CEO og 
stifter af FREJA Transport & Logistics, Jørgen Hansen.

- Vores terminaler er bemandet fra søndag eftermiddag 
til lørdag middag, men vi er til disposition 24 timer i 
døgnet, ugens syv dage. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, 
udvider vi til 25 timer og otte dage. Skulle det heller 
ikke række, sover vi blot lidt mindre, smiler Jørgen 
Hansen og understreger dermed det engagement, som 
alle medarbejdere lægger i hver eneste opgave – stor 
eller lille, nogle få kilometer eller til den anden side af 
jordkloden.

1600 trailere
FREJA Transport & Logistics driver som sådan ikke selv 
vognmandsforretning. I stedet arbejder virksomheden 
tæt sammen med en bred vifte af håndplukkede vogn-
mænd, der kører med FREJA Transport & Logistics 1600 
leasede trailere.

- Alle vores trailere er leaset for en fem-årig periode, 
og det betyder, at kunderne kan være sikre på altid at 
få fragtet deres gods med nyt og moderne materiel 
og dermed en ekstra sikkerhed for, at godset kommer 
sikkert og trygt frem, påpeger Jørgen Hansen, der 
tilføjer, at alle transporter er koblet til virksomhedens 
avancerede IT-system, der til hver en tid er i stand til at 
lokalisere transporten, uanset om den befinder sig på 
en færge eller en øde landevej i de svenske skove. For 
kunderne betyder det, at de med track’n trace kan følge 
deres transport fra den forlader FREJAs terminal til den 
ankommer hos modtageren.

Healthcare & Pharma
FREJA Transport & Logistics er specialist i at håndtere 

Healthcare & Pharma-produkter. Med moderne lagre 
tilpasset farmaceutiske produkter til grossister, hospi-
taler, apoteker eller patienter tilbyder FREJA et bredt 
udvalg af ydelser.

- På vores lagerhotel i Norge håndterer vi således 40 
pct. af alt medicin i Norge, og som noget nyt har vi net-
op åbnet moderne og specielt indrettede lagerfaciliteter 
i Taastrup og Stilling, hvor vi tilbyder at håndtere pro-
dukter indenfor Healthcare & Pharma i Danmark. Med 
centrale lokationer kan vi nå til alle ender af landet på 
godt et par timer, siger Jørgen Hansen, der forklarer, at 
FREJA Transport & Logistics har ansat egne farmaceu-
ter og bl.a. tilbyder lagre med kontrolleret temperatur, 
sikrede områder, ompakning i et sterilt miljø samt admi-
nistration af hele dokumentationsprocessen.

Ét referencepunkt
- Med FREJA Transport & Logistics behøver kunden kun 

henvende sig ét sted for at få løst en transport- eller 
logistik-opgave. Ved større projekter, der eksempelvis 
kræver flere transportformer og håndtering af gods, 
rådgiver vores professionelle medarbejdere kunden, 
således at de sammen finder den mest optimale løs-
ning, hvor vi koordinerer og håndterer alle de praktiske 
opgaver i forbindelse med transporten, understreger 
Jørgen Hansen.

- Vi er mange, der kan tilbyde at fragte en palle gods fra 
afsender til modtager, men vores omfattende kompe-
tence og erfaring giver kunden merværdi, hvis ruten 
ikke altid følger den slagne vej. Hvis et eller andet mod 
forventning går den forkerte vej, sørger vi for, at trans-
porten kommer tilbage på ret kurs og ender til aftalt tid 
hos modtageren, tilføjer han.

FAKTA
Siden 1985 har FREJA opnået eksplosiv vækst med en gen-
nemsnitlig årlig vækstrate på ca. 20 pct.  

I årsrapporten for 2015 noterer FREJA en vækst i omsæt-
ningen fra 2014 til 2015 på 7 pct. Den samlede omsætning i 
2015 landede på i alt DKK 2,4 mia.

EBIT udgør DKK 44,3 mio. i 2015 mod DKK 31 mio. i 2014. 
Årets resultat før skat udgør DKK 44,8 mio. i 2015 mod DKK 
23,4 mio. i 2014 – altså næsten en fordobling. 

Med hovedkontor i Skive og 14 andre afdelinger i Danmark, 
Norge, Sverige, Finland - og senest etablering i Kina - er 
FREJA Transport & Logistics i dag Nordens største privatejede 
transport- og logistikvirksomhed. Jørgen Hansen



22

Det topper i Danmark
Challenge Tour’en har en helt speciel betydning for Martin Leth Simonsen. Og 
han har en lille fordel, idet han spiller på hjemmebane

Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

Martin Leth Simonsen er født og opvokset i Aalborg. 
Og han var blot tre år gammel, da hans far begyndte at 
tage ham med ud på banen. Nu rejser han verden rundt 
som professionel golfspiller. Men han glæder sig ekstra 
meget til den hjemlige afdeling af Challenge Tour’en. 

”Jeg glæder mig meget til at spille Challenge Tour’en i 
Aalborg. Jeg har jo lidt en fordel, idet det er min hjem-
mebane. Nu håber jeg også, at der kommer tilskuere 
ud for at støtte op omkring turneringen, så vi får en god 
stemning derude.”

Challenge Tour’en bliver Martins sjette i 2016. Desuden 

har han deltaget i otte Flemming Astrup-turneringer, 
som er promotor for Made in Danmark og Ecco tour’en. 
Desuden har Martin spillet på landsholdet. 

”Jeg er dybt taknemlig for at få muligheden, og jeg 
gør alt, hvad jeg kan for at spille et fuldt Challenge 
Tour-program næste år. Jeg har ikke haft mine bedste 
runder hidtil i turneringerne, men spillet er blevet meget 
bedre det sidste stykke tid. Så jeg er overbevist om, at 
det nok skal toppe i Aalborg.” 

Wildcard til Made in Denmark 
Martin, som pga. en Challenge Tour i Belgien ikke havde 
mulighed for at spille kvalifikationen til Made in Den-
mark, har fået et wildcard til turneringen. 

”Nu har jeg spillet Made in Danmark de sidste to år, og 
det har været et par af højdepunkterne i min karriere. 
Jeg er derfor meget glad for, at jeg har kunnet få tildelt 
et wildcard, så jeg igen i år kan repræsentere Nordjyl-
land ved turneringen.” 

Martin har bl.a. spillet turneringer i USA, Mexico, 
Egypten, Spanien, Italien og Tyrkiet, men fremhæver det 
danske publikum og ikke mindst hul 16 ved Made in 
Denmark. 

”Jeg har spillet i mange forskellige lande, men det pub-
likum, som har været til Made in Denmark, er klart det 
bedste publikum, jeg har spillet for. Det siger de andre 
spillere på turen også. Alle snakker især om hul 16, som 
ikke fås bedre andre steder.” 

Fysisk og psykisk træning
Men selvom Martin er glad for Himmerland og hul 
16, så er Aalborg Golf Klub en af hans yndlingsbaner i 
Danmark. 

”Aalborg Golf Klub er klart en af mine yndlingsbaner i 
landet. Jeg har været medlem herude de seneste seks 
år, og er rigtig glad for det. Vi har et rigtig godt divisi-
onshold og spiller altid med om medaljer til det danske 
mesterskab for klubhold. Og vi har nok Danmarks 
bedste træningsfaciliteter, som jeg benytter mig meget 
af, når jeg er hjemme i Danmark.” 

Martin bruger mange timer på driving range, når han 
ikke spiller en turnering. For det kræver både god fysisk 
og psykisk tilstand, hvis spillet på banen skal kunne 
fungere optimalt. 

”Udover det, så får jeg rigtig meget fysisk og mental 
hjælp og råd af de trænere, vi har til rådighed på lands-
holdet. De er nogle rigtigt kloge mennesker, som gør 
et kæmpe stykke arbejde for os. Vores fysiske trænere 
har lavet specielle programmer til os, når vi er hjemme, 
men også når vi er ude til turneringer. Og de øvelser, jeg 
laver i fitnesscenteret, har direkte effekt på de ting, jeg 
arbejder med i mit golfsving. På den mentale side kan 
jeg kun sige, at jeg har udviklet mig meget gennem de 
seneste år. Vi har arbejdet meget med, hvordan jeg skal 
lave mål for mine runder, og hvordan jeg kan evaluere 
dem bagefter.” 

Martin rejser meget som golfspiller, og 
har allerede spillet turneringer i USA,  
Mexico, Egypten, Spanien, Italien og 
Tyrkiet.

Foto. Jens Morten



Navn: Martin Leth Simonsen

Medlemskab: Aalborg Golf Klub

Handicap: +5,3

Website: www.martin-simonsen.com

Fødselsdag: 13.juli 1991

En typisk turneringsuge
Når Martin deltager i en turnering, der som regel strækker sig 
fra torsdag til søndag, har han en helt fastlagt rutine for ugen. 

Mandag: typisk en rejsedag hen til turneringen, inkl. en 18 
hullers prøverunde for at lære banen at kende. Derefter træner 
han som regel nogle timer. 

Tirsdag: her spiller han typisk de første 9 huller og får trænet 
godt igennem. 

Onsdag: her spiller han de sidste 9 huller og træner et par 
timer. 

Torsdag-søndag: turnering.

Udvikling i USA
Martin elsker at spille turneringer. Og han kan næppe 
forestille sig noget bedre, end turen op på første tee ved 
turneringsstart.

”Der er ikke noget bedre, end at gå op på første tee i 
en turnering. Jeg elsker udfordringerne, der er ved en 
turnering. Man ved aldrig helt, hvad der kommer til at 
ske, men håber så inderligt, at alt kommer til at flaske 
sig på den måde, man har forberedt.” 

Sådan har Martin altid haft det, lige siden han som blot 
10-årig begyndte at spille juniorturneringer. 

”Jeg har altid elsket at spille turneringer. Da jeg var 12-
13 år gammel, begyndte jeg at rejse over hele landet 
for at spille turneringer.” 

Da han var 15 år gammel, talte han med sine forældre 
om at tage på college i USA. Han blev enig med sig selv 
om, at hvis golfsporten skulle blive hans fremtidige le-
vebrød, måtte han spille mod verdens bedste amatører. 

Det lykkedes ham at overbevise sine forældre, så i janu-
ar 2012 startede han på University of Texas i El Paso. 

”De fire år i USA gav mig meget både sportsligt og 
personligt. Jeg udviklede mig rigtig meget, idet jeg var 
meget alene omkring tingene, og derfor skulle finde 
løsninger på mine problemer selv, f. eks. hvis jeg havde 
problemer med golfsvinget. Jeg kunne dog sende 
videoer af mine sving til mine trænere i Danmark, men 
det er ikke helt det samme. Så jeg er helt klart blevet 
en bedre golfspiller af at opholde mig i USA, og det har 
forberedt mig til livet som professionel golfspiller.”

Martins ophold i USA gav ham også en form for plan b, 
idet han nu også er dimitteret som bachelor i Finance.

”Det er altid godt med et backup, men jeg håber og 
satser på, at jeg kan i mange år, blive ved med at leve 
og brødføde mig som professionel golfspiller.” 

Danske sponsorer
Men selvom livet som professionel golfspiller lyder som 
en drøm for mange, så er det ikke altid lige nemt. Især i 
forhold til økonomien. 

”Man tjener ikke mange penge som golfspiller, før man 
kommer på de store turneringer som Europa Tour’en, 
og omkostningerne er samtidig ret høje. Jeg har nogle 
sponsorer i USA, som har hjulpet mig. Men nu, hvor jeg 
er flyttet tilbage til Danmark, håber jeg at finde nogle 
lokale virksomheder, som kan give mig en hjælpende 
hånd.” 

Martin er da også indstillet på, at et sponsorat ikke bare 
falder ned i turbanen, uden at han også skal yde en 
indsats. Og han synes bestemt, et sponsorat kan være 
til gavn for begge partere. 

”Jeg vil meget gerne være med til at lave nogle virk-
somhedsdage med mine sponsorer, hvor jeg kommer 

ud og fortæller om livet som golfspiller og spiller nogle 
huller med de ansatte. Jeg synes, at det er vigtigt, at 
det ikke kun er den ene part, der får noget ud af det. 
Jeg vil derfor meget gerne tage mig tid til at stille op 
til arrangementer med mine sponsorer. Når jeg får 
lidt ferie, vil jeg prøve at komme i kontakt med nogle 
virksomheder og se, om der er nogle muligheder for at 
starte et samarbejde.”
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Martin håber på flere danske sponsorer i 
fremtiden.

Foto. Jens Morten
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Golf i snestorm og slagregn
Når golfbakterien rammer dig, så bliver den hængende og  

hængende og hængende. Uanset vejr og vind

Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

Det har Mette Glinvad erfaret. Da hendes eksmand for 
fem år siden begyndte at spille golf, endte det med, at 
Mette også tog en prøvedag. 

Og der gik ikke mange slag, før hun blev smittet. Hun 
blev endda så smittet, at hun måtte sælge sin motor-
cykel, som hun de foregående otte år havde brugt det 
meste af sin fritid på. Der var ikke tid til høj fart og 
susen om ørene længere. 

”Jeg måtte indse, at jeg langt hellere ville stå på en 
golfbane i sommervarmen, end at suse rundt på min 
motorcykel. For selvom jeg selvfølgelig godt kan savne 
cyklen en gang imellem, så er jeg blevet så bidt af 
golfen, at der slet ikke er tid til den længere,” indrøm-

mer hun. 

Mette, der til daglig arbejder som bankrådgiver hos 
Svenska Handelsbank i Aalborg, begyndte med at mel-
de sig ind i Onsdagspigerne, som er en klub i klubben, 
hvilket har givet hende rigtig mange gode timer både på 
og uden for banen. 

”Vi er nogle stykker, der også mødes uden for banen. 
Her til sommer skal vi på en golfrejse sammen. Vi tager 
til Tyrkiet for at spille golf og hygge os. Det bliver rigtig 
dejligt.” 

Golf alle lørdage – hele året
Mette er nede i handicap 24,6, til trods for, at hun blot 
har spillet golf i fire år, endda med et års pause under-
vejs. Og den gode medvind på den sportslige side har 

givet hende blod på tanden. 

”Jeg har aftalt med én af de andre, at vi skal ned under 
handicap 20 i denne sæson. Det bør kunne lade sig 
gøre, men kræver hårdt arbejde.” 

Og hårdt arbejde er lige netop det, der har bragt Mette 
så langt ned på handicapstigen på blot tre golfsæsoner. 
For hun spiller golf hele året rundt, uanset vejrforhold. 

”Vi er syv piger, der spiller golf hver eneste lørdag 
formiddag, uanset hvordan vejret er. Der var dog tre 
lørdage i vinters, vi ikke kunne spille pga. vejret. Den 
ene af gangene, gik vi bare turen i stedet for, bare uden 
udstyr. Ellers spiller vi altid golf hver eneste lørdag, om 
der så er snestorm eller slagregn.”

Mette Glinvad spiller golf hver lørdag – 
hele året rundt.

Foto. Jens Morten
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Vil vinde Tour’en igen
I 2012 vandt norske Espen Kofstad den samlede Challenge Tour med stil, da 

han på de tre sidste huller i sidste turnering hentede både en eagle og en birdie

Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

Og den succes vil 28-årige Espen Kofstad gerne gen-
tage. I år går han derfor efter den førsteplads, som han 
for fire år siden snuppede lige for øjnene af bl.a. danske 
Joachim B. Hansen. 

”Jeg mener absolut, at det er et realistisk mål i år. Jeg 
har gået nogle gode runder i denne sæson, så jeg går 
efter at vinde den samlede turnering igen og derfor 
bestemt også Made in Denmark Challenge i Aalborg om 
få dage,” fastslår Espen. 

Det virker bestemt heller ikke som et urealistisk mål. 
Formen er ved at være der. Ved Swiss Challenge Tour 
i starten af juni spillede Espen sig ind på den samlede 
top-10 liste efter en delt andenplads med hele 11 slag 
under par. 

Da han tilbage i 2012 blot lå på en relativt beskeden 11. 
plads inden de to sidste spilledage ved den allersidste 

turnering, var der ikke mange, der troede på ham som 
en samlet vinder af Challenge Tour’en. For at kunne 
vinde den samlede turnering, var Espen nødt til at ende 
på førstepladsen ved turneringen i San Domenico Golf 
i Italien, der ville give ham de nødvendige point til at 
kravle op på turneringens samlede førsteplads.

En uventet førsteplads
Espen Kofstad havde heller ikke selv de store forvent-
ninger, da han dengang stod på 1. tee i den sidste 
turnering. 

”Jeg gik egentlig bare efter at beholde den samlede 11. 
plads, jeg havde, eller eventuelt kravle et par pladser 
op,” erindrer Espen, som på de to sidste spilledage gik 
karrierens hidtil bedste runder. Her blev det således 
ikke til en eneste bogey på de afsluttende 36 huller.

Og med den legendariske finale, hvor Espen både 
hentede en eagle og en birdie på de sidste tre huller, 
kravlede han med 19 slag under par lige netop op på 

en samlet førsteplads, mens danske Joachim så måtte 
nøjes med en delt andenplads med 18 slag under par. 

Dermed hentde Espen de afgørende point, som før-
stepladsen ved en enkeltstående turnering giver, og 
Challenge Tour’en fik sin første norske vinder af den 
samlede turneringsrække. Sejren kvalificerede ham 
efterfølgende til Europa Touren, men her løb han ind i 
svære tider, bl.a. med skader. 

”Jeg fik problemer med ryggen, så jeg formåede ikke 
at gribe chancen på Europa Tour’en. Det har taget mig 
lang tid at komme tilbage, og seneste par år har jeg kun 
spillet 10 Challenge Tour-turneringer. Men indtil videre 
har jeg heldigvis i år oplevet en god sæson og føler, at 
jeg igen er helt fit for fight. Så jeg glæder mig rigtig me-
get til at komme til Danmark og spille på Aalborg Golf 
Klub. Jeg har før spillet i Danmark og synes banerne 
generelt er rigtig gode og varierede”, konstaterer han.
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Fra elitefodbold til  
elitegolf på 3 år 

For blot tre år siden valgte Jonas Laursen for alvor at kaste sig over  
golfsporten. Nu spiller han på Aalborg Golf Klubs juniorelitehold

Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

Den 18-årige dreng, der til daglig går på 2.g i Hasseris 
Gymnasium, var inkarneret fodboldspiller på eliteplan i 
AaB, men måtte for to et halvt år siden sadle om. 

”Jeg havde altid spillet elitefodbold, men løb ind en 
række skader. Så for et par år siden måtte jeg erkende, 
at jeg ikke havde en fremtid inden for fodbolden,” siger 
Jonas.  

Jonas, som er født og opvokset på Sjælland, flyttede til 
Aalborg som 7-årig. Og allerede da blev han en del af 
forældrenes golfentusiasme. 

”Min mor og far har altid taget mig med ud på banen, 
så golfen har altid været en stor del af familien og mig. 
Jeg har også en bror, som spiller golf. Det har været 
rigtig hyggeligt, for vi tager altid på golfrejser sammen. 
Da jeg var barn, dyrkede jeg det ikke særlig meget, men 
syntes altid, at det var meget hyggeligt at komme ud i 
klubben. Og det, synes jeg, er noget af det vigtigste ved 
golfsporten. For hvis man skal blive bedre til noget, så 
er det vigtigt, at man nyder det.” 

Store ambitioner
Af Jonas’ handicap at dømme har han da også hygget 
sig rigtig meget. For da han for alvor begyndte at spille 
golf, lå han i handicap 16. Men på blot tre år er handi-
cappet raslet ned til 3. Det har givet ham en plads på 
eliteholdet. Men det stopper ikke her, for han vil langt 
længere ned. 

”Jeg tager mit golfspil meget seriøst og kører herud 
hver dag efter skole, uanset om det regner eller blæser. 
Jeg har en ambition om at nå ned på handicap nul 
inden for et par år. Og hvis det kræver et sabbatår fra 
uddannelse, så er jeg også villig til at gøre det. Jeg vil 
gerne give det en chance, og se hvad golf kan blive til.” 

Jonas indrømmer, at der derfor ikke altid er tid og over-
skud til lektierne. Men han har en plan b, hvis golfspor-
ten ikke går som ønsket. 

”I så fald har jeg en plan om at læse noget inden for 
økonomi. Men jeg vil kæmpe hårdt forc , at jeg nok skal 
nå mine mål med golfen.” 

Jonas Laursen har store ambitioner inden 
for golfen.

Foto. Jens Morten

Jonas Laursen er gået fra handicap 16 til 3 på tre år.

Foto. Jens Morten



Fra prøvemedlemsskab til fuldgyldigt  
DGU-medlemskab
Et tre måneders prøvemedlemsskab koster 
1000 kr. I denne periode kan der yderligere le-
jes et begynder golfsæt for 500 kr., som gives 
som prisafslag, hvis man efterfølgende vælger 
at købe det. Prøvemedlemskabet indebærer 
6-8 lektioner over tre weekender, samt under-
visning og regelprøve i færdsel på golfbanen. 
Herefter skal spilleren spille otte 9-hullers 
runder i Kaninklubben eller sammen med en 
mentor eller fadder. En god vej til information 
er at ringe til klubbens administration, Dorthe 
Jensen eller Rasmus Fil, tlf. : 98 34 14 76  el-
ler email til:  mail@aalborggolfklub.dk
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Så græsser kaninen 

Det er faktisk både nemt og enkelt at prøve golf. Takket være Kaninklubben
Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

I Aalborg Golf Klubs såkaldte Kaninklub, som tager sig 
af dem, der er interesserede i at prøve golfsporten, gør 
de sig endda meget umage for at tage sig godt af de 
potentielle, nye medlemmer. 

Kaninklubben kører derfor med en mentor- og fadder-
ordning, der skal sikre en god og vellykket opstartsfase. 
Ordningen går i sin enkelthed ud på, at de nye med-
lemmer bliver tilknyttet nogle få mentorer eller én fast 
fadder, der hjælper dem med at blive en del af klubben 
og dens miljø.

”Vi har tit oplevet, at folk har taget et prøvemedlems-
skab men stille og roligt er gledet ud af det igen, fordi 
de ikke følte sig som en del af klubben. Og det vil vi 
rigtig gerne gøre bedre,” fortæller Ole Svendsen, der 
siden 2009 har fungeret som klubbens begynderud-
valgsformand, samtidig med at han bestrider posten 
som bestyrelsesformand.

Men selvom det med årene er blevet langt nemmere at 
prøve golfsporten af i Aalborg Golf Klub – blandt andet 
med fjernelsen af et tidligere krævet indskud ved en 
indmeldelse i klubben – så skal de nye medlemmer alli-

gevel igennem et prøveforløb, før de kan få det såkaldte 
kørekort til banen. 

”Det kan lyde både komplekst og tidskrævende, men 
det er det slet ikke. Hvis man bare nogenlunde kan flyt-
te en bold frem ad banen efter de seks lektioner, så kan 
man blive optaget som fuldgyldigt medlem,” fastslår Ole 
Svendsen. 

Forløbet fra kanin til golfspiller:
n 6-8 lektioner hos en pro, hvor alle facetter af golfen 
– lange slag, pitch, chip, bunker og putning – bliver 
gennemgået og trænet.

n Regelundervisning og bestået regelprøve. Her bliver 
golfsportens skrevne og uskrevne regler gennemgået. 
Hvordan skal man f.eks. gebærde sig på en golfbane? 

n Slagprøve. Det ny prøvemedlem skal udvise for-
ståelse for (og minimale færdigheder i) principperne for 
putning, pitch og chip, samt lange slag og bunkerslag. 

n Kaninklubben. Efter bestået slagprøve skal nybe-
gynderen spille mindst 8 runder golf på 9-hulssløjfen i 
kaninklubben eller med godkendt mentor. 

n Etikettegodkendelse. Kaninklubben kontrollerer, at 
de basale regler for etikette og god opførsel på banen 
er forstået og efterlevet. 

n Når prøvemedlemsskabet er skiftet ud med et 
almindeligt medlemskab, udstedes der et DGU-kort, 
hvorefter det nye medlem har ret til at spille 18-huls-
sløjfen.

Aalborg Golf Klubs ”kanin”-klub for be-
gynderne rummer nye golftinteresserede 
i alle aldre, som rådgives og trænes flere 
gange om ugen, ligesom der hver onsdag 
eftermiddag arrangeres kaninmatch, hvor 
begynderne hyggespiller mod hinanden 
under kyndig mentorvejledning.

Foto. Jens Morten
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The Duffers
De hygger sig i herreklubben The Duffers. Rigtig meget endda.  

The Duffers er blot én af mange underklubber i Aalborg Golf Klub
Af Dadi Halldorsson, Stenstrup PR

123 fuldvoksne mænd, der hver tirsdag dyster om alt 
fra gratis øl til Aalborg Golf Klubs største pokal. 

”Vi spiller om alt muligt. Den faste præmie er øllene i 
restauranten. Taberne i en firebold giver øl til vinderne 
efter hver runde. På den måde sikrer vi os, at alle får 
en øl bagefter,” siger Finn Tolborg, der siden 1984 har 
været en del af herreklubben. 

Han er 72 år gammel, spiller i handicap 26 og er præsi-
dent for The Duffers. 

”Ja, vi har valgt at kalde formandsposten for præsident. 
Da vi for nogle år siden var ude at spille en fremmed 
bane, var der én der råbte ”Hey, der kommer præsiden-
ten”, da forkvinden for dameklubben kom gående. Det 
syntes vi var hylende morsomt, så vi valgte at optage 
titlen til vores klub.” 

I The Duffers spiller de seriøs golf med de regler, der 

hører til. Men idet fællesskabet og det sociale samvær 
er så vigtig en del af klubben, er det ikke altid taberne, 
der skal bøde for de dårlige runder. 

”Nogle gange er det den spiller, der sidst skulle bruge 
tre putts for at få bolden i hullet. Andre gange er det 
vinderne. Så er det nemlig ikke altid de samme, der 
skal give øl hele tiden.” 

Plask for en bøde
Duffernes til dato største bøde faldt dog for nogle år 
siden, da en af spillerne måtte stå med den ene fod helt 
nede ved skråningen til søen på den gule sløjfes hul 9. 
Det endte mildest talt uheldigt. 

”Han fik overbalance og røg direkte i vandet. Men fordi 
det var første tirsdag i måneden, hvor vi altid slutter 
af med spisning og præmieoverrækkelse, skyndte han 
sig hjem for at skifte tøj. Vi andre blev i mellemtiden 
enige om, at give ham en dummebøde på 20 kr., da han 
jo forlod turneringen i utide. Det syntes vi var vældig 
morsomt. Problemet var bare, at han i sin travlhed med 

at nå tilbage til fællesspisningen, skyndte sig lidt for 
meget, så han også fik en fartbøde på vejen,” fortæller 
præsidenten grinende. 

De 123 medlemmer i The Duffers spænder aldersmæs-
sigt fra 55-82 år, mens deres handicaps ligger mellem 
8 og 36. Og for at gøre konkurrencen så ligeværdig 
som mulig, opdeler de spillerne i tre rækker efter deres 
handicaps.

”Det giver lidt mere jævnbyrdigt spil. Og vi kalder 
rækkerne for Eliterækken, Mesterrækken og Talentræk-
ken. Så er der vist ikke nogen, der kan føle sig mindre 
værd,” siger Finn Tolborg med glimt i øjet. 

Der er et rigt klubliv i Aalborg Golf Klub. Udover The 
Duffers findes der desuden disse klubber klubben: 
Pen-klubben, Mandagspigerne, Tirsdagsklubben, Inges 
piger, Old Boys, Onsdagspiger, Torsdagsklubben, Alko-
holdet, Parmatchklub og MIX-klubben.

De hygger sig i herreklubben The Duffers

Foto: Jens Morten

Præsident Finn Tolborg tv. sammen med 
Bjarne Lundsgaard.  
 Foto: Jens Morten
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Golf betød alt efter blodprop
Ex-fodboldstjernen Jes Høgh nyder golfspillet og de motoriske fremgange, som 
masser af træning har givet ham. Trods delvis lam i højre side, spiller han i dag 

i handicap 11 og er kommet på handicap-golflandsholdet
Af Mads Stenstrup, Stenstrup PR

For den tidligere prof-fodboldstjerne, landsholdsanfører 
og AaB’er, Jes Høgh, har golfspillet betydet alt efter den 
frygtelige blodprop i hjernen, der ramte ham i 2007 – 
den 12. januar kl. 23.05 erindrer han meget præcist.

”Stadig i dag oplever jeg hele tiden konsekvenserne, 
der gør, at jeg f.eks. ikke kan magte at gå på arbejde 
og har svært ved at finde ordene. Men jeg kan i dag 
fungere fornuftigt og frit i det daglige trods 40-50 pct. 
lammelse i højre side. Jeg sidder ikke bare og er blevet 
bitter i et hjørne i en rullestol. Det er jeg sikker på, at 
mit golf herude har været med til at gøre”, fortæller Jes 
Høgh, mens han nyder en kølende æblemost i Aalborg 
Golf Klubs restaurant.

Vi fandt den nu 50-årige Jes Høgh få minutter tidligere, 
en tidlig eftermiddag på puttetræningsbanen, hvor han 
tydeligt koncentrerede sig mere om hvert enkelt put, 
end de fleste, der samtidig var i gang:

”Jeg skal simpelthen koncentrere mig langt mere end 
almindeligt raske for at kunne koordinere de nødvendi-
ge bevægelser og samtidig kompensere for de fysiske 
begrænsninger, som jeg nu må leve med,” forklarer han 
bagefter. Som tilskuer tænker man nok primært ex-fod-
boldstjernens dybe koncentration som et udtryk for 
seriøsitet - ikke hans fysiske handicap, som ikke umid-

delbart er særligt synligt. Men så lægger man mærke til, 
at der også er noget med smilet i hans ansigt, når man 
sidder overfor ham. Smilet er faktisk ikke helt så bredt i 
den ramte side af ansigtet.

Nu golflandsholdsspiller
Tilsyneladende mindre ting for en mand, der golfmæs-
sigt klarer sig bedre end langt de fleste - i handicap 
11, hvilket bl.a. også har kvalificeret ham til handicap-
golflandsholdet, som han de seneste år har rejst en del 
med til turneringer i udlandet, bl.a. Dubai og Abu Dhabi. 
Senest har han her i juni været til Golf-EM for handicap-
pede i Tjekkiet.

Slet ikke så fashionabelt rejsende er Jes Høgh dog i 
dag som i årene med fodboldlandsholdet og også AaB, 
Brøndby, Fenerbahçe og sidst Chelsea, hvor en ankel-
skade satte en stopper for hans karriere – oven på bl.a. 
57 landskampe og deltagelse ved f.eks. landsholds-EM 
i 1996 og VM i 1998. Men ambitionen om og glæden 
ved nu igen at konkurrere på højest mulige plan, er helt 
den samme som dengang, forsikrer han: ”Og det er så 
absolut det vigtigste,” pointerer han. 

Jes Høgh er bestemt heller ikke kommet sovende til 
sin nye, mere besværliggjorte tilværelse. I fem måneder 
efter blodproppen i hjernen, som også ramte hårdt i 
hjernens talecenter, var han indlagt - de første par uger 
i København og Aalborg - og siden næsten 20 uger med 

genoptræning som indlagt på Brønderslev Sygehus’ 
neuro-rehabiliteringscenter:

”Inden kunne jeg stort set intet. Det var meget frustre-
rende, for selvom jeg heldigvis stadig havde min for-
stand, kunne jeg reelt intet sige ud over ”ja” og ”nej.”

Gik fast med stjernerne
Senere vendte han mere eller mindre ulykkelig hjem til 
Hasseris og ragede frustreret rundt, som han siger, i sin 
selvvalgte isolation. Men en ven fik ham efter nogle må-
neder med på golfbanen. I de gamle fodbolddage havde 
Jes Høgh jo spillet masser af golf, for det er en af de få 
fysiske udfoldelser, man trods alt godt må ved siden af 
som professionel sportsmand, hvor bl.a. ski og tennis 
er forbudt på grund af risikoen for kostbare skader. Det 
begyndte i Brøndby-tiden, 1992-95, hvor Jes Høgh gik 
fast på golfbanen med John Faxe og Henrik Jensen. Og 
senere i London-klubben Chelsea (1999-2001), hvor 
der lå 30 klassegolfklubber i køreafstand, spillede han 
fast med datidens stjernespillere som Gianfranco Zola 
og Gustavo Poyet – hver uge. Begge steder forbedrede 
han sit handicap, mens der ikke blev spillet meget golf i 
årene i Istanbul.

Fodboldkarrieren stoppede i 2001 og først seks år 
senere kom blodproppen. Faktisk nåede Jes Høgh i de 
mellemliggende år helt ned i tæt-på-eliteniveau med 
handicap 4,4, før det gik galt. Blodproppen ramte som 

Exfodboldstjernen Jes Høgh blev ramt af 
en blodprop i hjernen i 2007 og kæm-
per stadig med mén efter oplevelsen. 
Golfspillet i Aalborg Golf Klub har i den 
forbindelse været vigtigt for ham. 

Fotos: Jens Morten



lyn fra en klar himmel på et hotelværelse en aften i 
forbindelse med TV-kommentatorjobs, som han den-
gang bestred for både DR og Canal Plus. Blandt meget 
andet kommenterede han ved fodbold VM i Japan og 
Sydkorea 2002. En type arbejde som han savner, men 
slet ikke mener at kunne bestride igen i dag.

”Den aften kunne jeg heldigvis lige præcis stønne hjælp 
i telefonen,” husker han.

Golf som terapi
”Det gik selvfølgelig ganske forfærdeligt også golfmæs-
sigt i starten efter min blodprop, som kom ud af den blå 
luft. Pludselig kunne jeg ikke drive 50 meter. Men gan-
ske langsomt fik jeg genopdaget spillet på en ny og for 
mig meningsfuld måde,” fortæller Jes Høgh og takker 
Aalborg Golf Klub for forståelse og hjælpsomhed.

Den tidligere libero forklarer, at den særlige måde, som 
golfspillet afvikles på, giver og gav maksimal mening 
for en mand i hans ulykkelige situation:

”Jeg har jo, udover lammelsen, et koncentrationspro-
blem, ligesom jeg heller ikke kan spurte rundt. Men 
kombinationen af lange gåstykker på og omkring 
fairway, hvor du bare går relativt afslappet i den smuk-
ke natur, og så korte sekvenser, hvor du skal koncen-
trere dig om de forskellige slag - det giver virkelig 
mening for sådan en som mig,” forklarer Jes Høgh, der 
selv vurderer at han har oparbejdet et smukt sving, der 
dog ikke kan give ham mere end 190- 200 meter ved 
udspil, selv når det går rigtigt godt.

Jes Høgh fortæller, at han selvtræner rigtigt ofte på 
både driving range og i øvebunkers m.v. – hvor han 
også er glad for de gode råd, som klubbens proftræner 
Marcus Brown giver ham, når han kommer forbi. 

”Golfspillets særlige handicapregler gør jo heldigvis, at 
mindre gode spillere sagtens på dagen kan slå spillere, 
der på papiret er meget bedre. Og dermed gør de det 
også muligt,  at jeg kunne og kan spille med hvem som 
helst og samtidig give mig ro til at genudvikle mit eget 
spil. Jo, den måde at træne på har været fedt, og har vel 
samtidig fungeret som terapi og har i hvert fald været 
med til at give en svær tid mening. Ligesom golfspillet 

også har gjort, at jeg på den måde også har øget kvali-
teten i min øvrige hverdag”, forklarer Jes. I dag går han 
engang imellem ni huller (men sjældent 18 huller – det 
er for hårdt) med bl.a. gamle AaB-kendisser som Allan 
Gaarde og Thomas Gaardsøe, men i reglen med mere 
personlige venner der intet har haft med hans fodbold-
karriere at gøre.

Venstrearms-spiller
Som golfspillere vil vide, så er det i virkeligheden, for en 
højrehåndet person som Jes Høgh, hans venstrehånd, 
venstrearm, -skulder og -hofte, der normalt leverer 
kraften i det enkelte slag. Mens det er højre side, der 
primært styrer retning og vinkel. Med Jes Høghs lam-

melse i højre side har han måttet tillære sig, at det 
nu stort set alene er venstre side af kroppen inklusiv 
venstre hånd, skulder, hofte og arm, der leverer alt. Det 
har taget ham nogle år.

Jes Høgh ved godt, at han trods alt er heldig. 12.000 
danskere rammes hvert år af blodpropper i hjernen, 
6.000 dør af det hvert år, mens kun fem procent slipper 
helt uden mén. Det sidste gjorde Jes slet ikke, men 
hårdt arbejde med golf har bragt ham rigtig langt. Med 
endnu mere tålmodig træning håber han - udover høj 
livskvalitet – igen at kunne bringe sig ned i et etcifret 
golfhandicap.

33



34



Vi er Europas største sengeproducent, og vi ved, hvad god søvn 
betyder for dig og dine resultater.
Oplev vores varemærker og mærk, hvordan du kan forbedre 
dine præstationer gennem en god nats søvn.
Uanset om det er på jobbet, derhjemme eller på golfbanen.

Vi støtter Made in Denmark 2016 – med stolthed!

GIVING THE WORLD 
A GOOD NIGHT́ S SLEEP
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Golfmad er næsten  
gourmet hos Stinus

Den unge restauratør har på tredje år succes med sit høje niveau og sælger 
mere end nogensinde fra det travle køkken ud til terrassen,  

til firmaarrangementer og ud af huset
Af Mads Stenstrup, Stenstrup PR

Sportsforeningsmad – det er vel stadig mest noget med 
friture-stinkende pose-pommesfritter, grillpølser, og 
masser af tomme kalorier?

Nej - i hvert fald ikke længere i Aalborg Golf Klubs 
restaurant, hvor Stinus Juul med sit håndplukkede 
ambitiøse og imødekommende personale nu på tredje 
sæson ”hersker” over gryder, pander og ovne - og med 
eksploderende salg til følge. 

Selvfølgelig serveres der også her burgere, men i 
gourmetudgaven, og bøfsandwich med sovs og hele 
”svineriet” – for kunderne skal naturligvis kunne få 
det, de tror de helst vil have, som 27-årige Stinus siger. 

Han har drevet succesfulde spisesteder i det nordjyske 
siden han var 19 år og ved godt, hvad kunderne efter-
hånden også opdager, at de vil have. For Stinus’ gour-
metburgere er med hjemmesyltede rødløg og agurker 
og ovnstegte, håndskårne kartofler - og bøfsandwichen 
f.eks. med demiglace-baseret, hjemmelavet sovs. 
Ligesom kyllingesalaten er med egen yoghurtmarineret 
tandoorikylling og masser af friske grøntsager osv. Alt 
sammen med hjemmebagte boller og flutes med gods i. 

For i Stinus, Sunes og Christians veludstyrede og altid 
travle køkken er stort set alting ned til pestoen og ma-
jonæsen, ja selv pålægget på de lækre sandwich og på 
smørrebrødet så vidt muligt lavet helt fra bunden – og 
selvfølgelig serveret af personalet på rigtigt porcelæn 
helt ude ved bordene. Ikke noget med klokker, der 

bimler og cafeteriaafhentning oppe ved disken.

Alt produceres fra bunden
På samme måde kan der f.eks. også købes friskfan-
gede fiskeanretninger i praktiske foliebakker direkte 
til at sætte i ovnen derhjemme. F. eks når golfspillerne 
vender behageligt udmattede tilbage ovenpå eftermid-
dagens 9 eller 18 huller på Aalborg Golf Klubs smukke 
parkbane, hvor det nemt kan være blevet til 10 km’s 
travetur. I stedet for et større ventende arbejde ved 
kødgryderne derhjemme tager spillerne sig ofte i stedet 
tid, til at nyde en af restaurantens 50 forskellige fad- og 
flaskeøl eller et glas vin eller saft på klubterrassen. 

På det tidspunkt gider spillerne – klubbens egne 
medlemmer og de mange besøgende greenfee-spil-

27-årige Stinus Juul er en meget populær 
mand i Aalborg Golf Klub for sammen 
med sin dedikerede stab at have løftet 
klubrestauranten og deres serveringer til 
nye højder de seneste år. 

Fotos: Jens Morten.



lere - nemlig ikke altid makke for alvor med maden 
derhjemme, har Stinus konstateret – hvorfor der f.eks. 
også kan købes bakker med lækre selvgjorte tapas eller 
anretninger til grillen med hjem. Tillige med glas med 
selvrørt majonæse eller hjemmelavede marmelader, 
chokolader og friskbagte rugbrød, franskbrød og kager, 
der også kan komme med hjem blandt meget andet 
– alt efter hvad dagen og årstidens fødevarer lige har 
åbnet mulighed for hos de flittige kokke.

”Vi lader os ikke nøjes med halvfabrikata – så ville vi 
ikke kunne se os selv i øjnene. Bestyrelsesmedlem-
merne i klubben siger: ”I er godt nok tossede” og jeg 
gav da også i første omgang projektet chancen i et år. 
Men se, hvor godt det kører,” siger Stinus stolt, mens 
han skuer ud over klubterrassen, hvor der er godt fyldt 
op ved bordene, og hvor tallerkner og glas ryger ud og 
ind. Til gengæld for at kunne slappe af med et glas kølig 
vin, øl eller vand, mens maden bliver lavet og serveret 
– tager gæsterne selv det brugte service ud, når de er 
færdige. På den måde holdes priserne nede.

”Hemmeligheden er vel viljen til hårdt og ambitiøst 
arbejde, men også at vores mange medlemmer - og ef-
terhånden ganske mange af deres venner udefra – har 
opdaget, at de foretrækker kvalitet, hvis omgivelserne 
og prisen er i orden”, siger Stinus.

10 til 500 kuverter
Fra en tom ordrebog har Stinus og co. nu også sikret, 
at der holdes ca. 200 selskaber bare i år i og udenfor 
huset - med mad fra restauranten – fra 10 til 500 
kuverter. Alt fra konfirmationer og runde fødselsdage 
til firmasponsorarrangementer - med og uden golfspil i 
centrum.
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”Det kræver godt nok en arbejdsuge på 70 timer af mig. 
Men pyt, når jeg bare kan få en fornuftig forretning ud 
af at servere kvalitet, gæsterne er glade og jeg hver 
morgen kan møde ind til en kop kaffe med den her 
udsigt. Og så har vi jo lukket og kan holde ferie i hele 
januar”, griner Stinus og slutter:

”Vi kan kun holde det høje niveau her i restauranten, 
fordi alt spiller sammen her i Aalborg Golf Klub. Jeg 
oplever, at alle herude går ind for en høj kvalitet til 
fordel for medlemmerne. Når banerne står så flotte, 
som de altid gør, når træningen både for begyndere 
og elite er så god, som den er, når proshoppen er så 
velfungerende og veludstyret, som den er – så skyldes 
det jo en benhårdt arbejdende og visionær bestyrelse, 
klubledelse, trænere, greenkeepere, frivillige o.s.v. Det 
belønner medlemmerne ved at lægge en masse frivilligt 
arbejde, som nu til Challenge Touren og i dagligdagen. 
Og det giver medlemmerne lyst til at komme og bruge 
vores tilbud,” mener Stinus.
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FORVENTNINGER TIL 2016:

Vi har i december 2015 spurgt 830 samarbejdspartnere om deres forventninger
til 2016, og der var positive forventninger på flere fronter. I det seneste Market 
Update kan du læse de dugfriske nøgletal for markedet, som bekræfter de positi-
ve forventninger – der er nemlig faldende tomgang i alle segmenter.
Hent rapporten på edc.dk/erhverv eller kontakt erhvervsdirektør Frank Jensen på
tlf. 20 51 36 92 eller frje@edc.dk for spørgsmål til rapporten eller en
drøftelse såfremt I overvejer at investere eller flytte.

Se de seneste markedsdata i EDC Market Update Maj 2016
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