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7NAVNE.
Hverdagens helt:
Lokal ildsjæl hyldet for
sin golfbane-indsats
Per Jensen fra Kølvrå er en af de tusindvis af frivillige, der hver
dag knokler for at holde de danske golfbaner spilleklar. Han er
netop blevet hyldet med prisen "Hverdagens Golfhelte".

Jens Peder Østergaard
jepo@viborgfolkeblad.dk
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Det startede faktisk 
med, at jeg var lidt 
utilfreds med en af 
vores bunkere ude 
på banen
PER JENSEN, HYLDET ILDSJÆL I
KARUP Å GOLFKLUB

- Det er en stor anerken-
delse at få prisen "Hverda-
gens Golfhelte", for så får
man fornemmelsen af, at der
er nogen, der er glade for det,
man går og laver. Det er dej-
ligt.
Til Golfdagen kunne Per og

de andre frivillige nyde en
dag med undervisning af pro-
fessionelle landsholdsspille-
re, konkurrencer og forkælel-
se i form af god mad.
Det er første gang, at GF

Forsikring og DGU uddeler
"Hverdagens Golfhelte". Det
er planen, at konceptet skal
udvikle sig og køre i årene
fremover.

af vores bunkere ude på ba-
nen. Så jeg tog kontakt til
ham, der var ansvarlig for den
- og fem minutter efter hav-
de jeg ejerskab for den bun-
ker. Det frivillige arbejde greb
mere og mere om sig, og det
blev sjovere og sjovere - især
fordi man tit får anerkendel-
se, når man går rundt ude på
banen, siger han og fortsæt-
ter:

PRIS: "Hverdagens Golfhelte"
er en pris til dem, der har
gjort en ekstra frivillig indsats
for den lokale golfklub. 12 fri-
villige ildsjæle har netop
modtaget prisen for det ar-
bejde, de hver især har lagt i
lige netop deres lokale golf-
klub.
Det foregik til Golfdagen,

og en af prismodtagerne var
Per Jensen, Kølvrå, som fik
prisen for at være en stor driv-
kraft for Karup Å Golfklub,
hvor han som frivillig ofte går
mange ekstra skridt for at
holde banen spilleklar. Og
han startede som frivillig, for-
di han ikke var helt tilfreds
med forholdene.
- Det startede faktisk med,

at jeg var lidt utilfreds med en

Per Jensen fra Kølvrå er
blevet hyldet for at gøre

en særlig, frivillig indsats
for sin lokale golfklub.
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Lisbeth! Du er vores
FØDSELSDAG: Viborg Private
Realskoles godt 800 elever og
cirka 100 ansatte gav fredag
skoleleder Lisbeth Storgaard
Rose-Hansen en helt særlig

dagens begyndelse, men fre-
dag var det Lisbeth, der blev
budt velkommen.
Anledningen var, at Lis-

beth Storgaard Rose-Hansen

og festlig start på dagen.
Normalt er det skolelede-

ren, der i regn og rusk hver
morgen står ved skolens ind-
gang og byder velkommen til

fredag fyldte 50 år. Flag og en
stor kagemand var festlige og
velsmagende indslag på den
store dag.
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