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 Profilen

Dette er huset som Michael byggede

Stor hæder til chefgreenkeeper
GOLF - Få uger efter kårin-
gen som Danmarks bedste 
golfbane var der igen en 
pris til Esbjerg Golfklub, 
denne gang til klubbens 
chefgreenkeeper Morten 
Terkelsen. Han er af bran-
cheforeningen DGA, Da-
nish Greenkeeper Associ-
ation, blevet udnævnt til 
Greenkeeper of the Year. 
Uddelingen af prisen fandt 
sted på DGAs årlige ud-
dannelsesuge.

Loyalitet og flid
DGAs bestyrelsesmedlem 
Nicholas Juul Andersen ud-
delte prisen med ordene: 

”Beslutningen er igen ta-
get ud fra grundlaget om 
bæredygtig greenkeeping, 
loyalitet, og ikke mindst 
flid igennem mange år. 
Personen som vi har med 

at gøre, har i mange år gået 
forrest for at skabe de bed-
ste rammer, for både klub, 
spillere, sit personale, og 
ikke mindst sig selv.”

”Vi ser ham her og der, 
og alle vegne i Danmark, 
og det gør vi, fordi denne 
mand brænder som ind i 
h…… for det her grønne 
fag, og det er vel ikke helt 
forkert at sige, at han blev 
født ind i det her og er fra 
barnsben blevet præget fra 
øverste hylde til at blive en 
af de dygtigste til sit fag, 
der fik tildelt prisen dette 
år. En god kollega, respek-
teret af alle, yderst vellidt, 
et forbillede i Danish Gre-
enkeeper Association, al-
tid smilende, besidder en 
enorm nysgerrighed på 
viden, efteruddannelse, en 
god mentor, en god lære-

mester, tålmodig, en god 
chef, et godt tag på de nye 
unge spirende elever. Og 
jeg mener, det kun er fattige 
ord, når vi snakker om den-
ne mand,” lød det videre.

Overrasket og glad
Det var en overrasket og 
glad Morten Terkelsen, der 
blev kaldt på scenen og 
hædret af sine kollegaer for 
sin store indsats i Esbjerg 
Golfklub. 

”Det er altid rart at få ros, 
og når ens kollegaer fra hele 
landet synes, man gør det 
godt, kan man kun blive 
stolt og glad for det arbejde 
man laver i dagligdagen”, 
siger Morten Terkelsen.

”Udnævnelsen som årets 
greenkeeper er fuldt for-
tjent, og det er i høj grad 
Mortens’ fortjeneste, at Es-

bjerg Golfklubs baner de 
sidste par sæsoner har haft 
et fantastisk højt niveau,” 
siger trænermanager  
Johannes Eriksen og fort-
sætter: 

”Morten sætter en stor 
ære i sit arbejde, og som 
kollega er det en fornøjelse 
at arbejde sammen med en 
person, der er så dedikeret 
og professionel. Jeg er utro-
lig glad på Mortens vegne, 
og det bekræfter, at vi har 
det helt rigtige setup om-
kring klubben og er godt 
rustet til fremtiden, ” slut-
ter Johannes Eriksen.

Banen i Marbæk er i øv-
rigt så krævende, at det gør 
den attraktiv til trænings-
lejre, hvilket det danske 
golflandshold benytter sig 
af flere gange om året.  

-fina

Esbjerg Golfklubs chefgreenkeeper Morten Terkelsen er kåret til årets bedste

”This is the house 
that Jack built”. Så-
dan indledes et me-
get kendt, engelsk 
og næsten endeløst 
børnerim eller ’nur-
sery ryhme’. 
Endeløs var også 

processen med at få 
Hjerting Sports- og 

Kulturhus op at stå - næ-
sten.

10 år tog det. Men nu er 
det der, det 15 millioner 
kroner dyre fælleshus for 
hele byen, halvt betalt af 
HIF og sponsorer, halvt af 
skatteborgerne i Esbjerg.

Og den 21. februar klok-
ken 15 er der planlagt 

indvielse med gymnasti-
kopvisning, folkedans, 
rundvisning og glade taler. 

Med i HIF i 26 år
En af grundene til, at det er 
lykkedes, er den endeløst 
tålmodige, meget beskedne 
og myreflittige maskinin-
geniør Michael Erting fra 
Hjerting, der i det seneste 
år har arbejdet på fuld tid 
som ulønnet frivillig for 
som formand for bestyrel-
sen for den selvejende insti-
tution at få byggeriet gen-
nemført. Det har vi taget en 
snak med ham om. Og nej, 
han har ikke bygget huset 
selv, kan vi godt røbe.

”Jeg blev involveret via 
Torben Hansen, tidligere 

næstformand 
i HIF. Vi kend-
te hinanden 
udmærket. 
Jeg har væ-
ret medlem 
af HIF 
i 26 år, 
og han 
var min 
revisor. Han 
spurgte mig 

for knap to år siden, om 
ikke jeg havde lyst til at 
være med, og jeg sagde ja. 
Jeg vidste godt, det ville 
blive et stort arbejde, jeg 
har jo stået for at bygge ad-

skillige olie- og gasfelter og 
lavet udviklingsplaner for 
mange nye ting hos Mærsk 
Olie og Gas. Så jeg er godt 
kendt med projekter. Men 
det her har været meget an-
derledes, alting har været 

meget tættere på, der har 
ingen mellemled været,” 
fortæller Michael Erting, 
der har holdt øje med alt, 
blandt andet hærværk på 
taget, manglende termosta-

ter, for store huller 
i badeværelsesfli-
serne og meget, 
meget andet.

”Det har taget næsten 
10 år, fra man begyndte at 
tænke på det. Man ville 
have startet i 2017, men det 
blev først i februar 2019. 
Undervejs har vi haft me-
get at takke Esbjerg Kom-

mune for. Den har været 
overordentlig velvillig,” 
fastslår han.

Udlagt til formålet
Placeringen ved Tobølpar-
ken 25 passede kommunen 
godt, da det er kommunal 
jord, der er udlagt til for-
målet, og diskussionen om 
en hal eller et hus afgjorde 
kommunen også. Der er 
haller nok, lød vurderin-
gen, men et hus med plads 
til kultur ville politikerne 
godt give penge til. Så så-
dan blev det.

I det engelske børnerim er det Jack, der 
bygger huset. I Hjerting er det Michael

Der arbejdes 
stadig på huset 
på Tobølvej.

”Det her har været meget anderledes,  
alting har været meget tættere på”

Michael Erting foran facaden på det ny sports- og kulturhus.Michael Erting foran facaden på det ny sports- og kulturhus.

Morten Terkelsen ved prisuddelingen. Foto: Presse.

Tor. 30. kl. 16.15-17.45:
Borgermøde om fredeliggørelse af/
bomme i skoven i Marbækgård. Arr.: 
Esbjerg Kommune
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Ring efter en bus  
til stoppestedet
TRAFIK – Sydtrafik og Es-
bjerg Kommune lancerer 
nu produktet Plustur, hvor 
du kan bestille en tur med 
flextrafik fra din adresse til 
nærmeste stoppested - eller 
omvendt. Plustur forlænger 
på den måde den kollektive 
trafik, så den kan nå helt 
ud i alle hjørner af kommu-
nen og lappe på de mange 
busomlægninger. Det er 
en ny variant af det mere 
kendte flextur og kan be-
nyttes af alle. Om man skal 
til banko, basketball eller 
på besøg, så kan man be-
nytte Plustur, hvis der ikke 
kører en bus hele vejen.

”Med Plustur udvider vi 
servicen for dem, som ger-

ne vil benytte den kollekti-
ve trafik, men hvor afstand 
til station eller busstop må-
ske har været en hindring. 
Plustur er det forbindel-
seslift, som mange måske 
har manglet for at vælge 
kollektiv trafik,” siger Sø-
ren Heide Lambertsen (S), 
formand for 
Teknik & Byg-
geudvalget.

Plustur 
bestilles 
via Rej-
seplanen.
dk eller 
app’en 
Rejsepla-
nen som 
en del af en 

almindelig rejse, og den 
fremgår automatisk i sø-
geresultatet i Rejseplanen, 
hvis det er en mulighed i 
forbindelse med den plan-
lagte rejse.

Turene skal bestilles 
mindst to timer før afgang 
og koster altid 24 kroner. 
Dertil kommer prisen for 
selve bus- eller togturen.

Ny service lapper på busomlægninger
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... der er klar til at tjene sine egne penge?
Lige nu søger vi omdelere i alle aldre fra 13 år til omdeling af reklamer og 
aviser 1-2 gange om ugen. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig, 
og du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde – inden for deadline.

Læs mere og 
søg jobbet på

Kender du 
en teenager ...

blivomdeler.nu

Start 2020 på 
en frisk – tjen dine 
egne PENGE og få 
samtidig masser 

af MOTION.

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

...sker der noget i Hjerting?

hjerting.dk!

• Michael Erting er 66 
år og stammer fra 
Helsing ør. Han er ud-
dannet maskiningeni-
ør og har arbejdet 36 år 
for Mærsk Olie og Gas.

• Han har blandt andet 
været med til et kon-
struere og opføre de 
mange olie- og gasplat-
forme i Nordsøen.

• Michael Erting bor 
med fru Tina på Ma-
trosvænget i Hjerting, 
tæt på det ny sports- og 
kulturhus. Har to børn 
og to børnebørn.

• Han har været aktivt 

medlem af Hjerting 
Idrætsforening i 26 år.

• Nyder derudover at 
være i sommerhus og 
ses gerne med gamle 
spejdere fra Helsingør.

• Med i bestyrelsen for 
den selvejende institu-
tion Hjerting Sports- og 
Kulturhus har han kas-
serer Jens Juul Poulsen, 
Jesper Elkjær Søren-
sen, Finn Arne Hansen 
og Henrik Clausen. 
Desuden er Flemming 
Bro Lund HIF og Claus 
Jensen fra HIF Tennis 
tilknyttet.

Blå bog  
Michael Erting

”Men hvem ved, der er jo 
plads nok, så måske kom-
mer der en hal om 10-15 år, 
hvis nogen skaffer penge-
ne,” funderer han.

Nu er der et gældfrit, 
spritnyt og lækkert sports- 
og kulturhus, og nu gælder 
det om at få foreningerne til 
at booke det. Dagplejerne 
har allerede vist interesse, 
og når HIF Fitness og alle 
de andre afdelinger begyn-
der at bruge huset, spredes 
budskabet sikkert hurtigt. 
At konkurrere med kroer, 
forsamlingshuse og bade-

hotellet er der dog ikke pla-
ner om.

”Vi skal også se, om vi 
kan få et samarbejde med 
Jon & Dittes Hus op at stå. 
Det vil vi gerne mødes 
med dem om. De vil ger-
ne bygge en sal selv, men i 
mellemtiden kan vi da godt 

lægge hus til nogle af de 
aktiviteter, de flytter til kir-
ken, for eksempel,” slutter 
formanden.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Tor. 30. kl. 16.15-17.45:
Borgermøde om fredeliggørelse af/
bomme i skoven i Marbækgård. Arr.: 
Esbjerg Kommune


