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LEMVIG GOLFKLUB
Strandvejen 15 . 7620 Lemvig . Tlf. 9781 0920 
E-mail: info@lemviggolfklub.dk · www.lemviggolfklub.dk

Forretningsfører: Bente Knudsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9781 0920
info@lemviggolfklub.dk

Træner/proshop: Proshoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4032 1813
Peder S. Nielsen
golfpro@mail.tele.dk 

Golfcafe & rengøring: Vita Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4046 7958

Banen: Chefgreenkeeper: Erling Raundahl . 2063 6886
mail: greenkeeperlemvig@live.dk

Servicefunktioner

Seniorer fra 24 år. . . . . . 4.350 kr.
Ungseniorer 18-23 år. . . . . . 2.350 kr.
Juniorer under 18 år. . . . . . 1.200 kr.
Børn under 10 år . . . . . . . 600 kr.
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 kr.
Pay & Play . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 kr.
Prøvemedlem . . . . . . . . . . . . . 1.000 kr 
Kom i gang igen . . . . . . . . . . . 2.200 kr
Distance senior. . . . . . . . . . . . 2.200 kr.

Indskud. . . . . 1200 kr. eller 4x500 kr.
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MEDLEMSFORDELE I LEMVIG GOLFKLUB
Når du har betalt dit kontingent i Lemvig Golfklub, er der mange muligheder
for dig:

Golfring Vest
Vi har indgået aftale med Struer Golfklub, Nordvestjysk Golfklub og Sydthy
om en fritspilsordning.
For kun kr. 600,- kan du spille alle baner i 2016. Dette gælder også vores klub-
ber i klubben.
Du tilmelder dig på kontoret. Beløbet skal indbetales på konto 7730
1567903. Husk at skrive dit DGU-nummer samt navn.

Træningsanlæg
Alle medlemmer har gratis træningsbolde. Dog skal du bruge dine egne
bolde på indspilsgreen og puttegreen.

Gratis træning til alle
Alle medlemmer inviteres til gratis træning 10 lørdage i foråret. Undervis-
ningen foregår fra kl. 10 til kl. 12. Den første time er reserveret medlemmer
under hcp 18. Anden time til alle over hcp 18.
Man tilmelder sig efter ”først til mølle princippet” på lister i klubhuset. Li-
sterne hænges op mandag morgen for den følgende lørdag.

Køb af greenfee billetter
Alle medlemmer kan købe 10 greenfee billetter til i alt kr. 1.750,-. 

Greenfee aftaler
50% rabat på følgende baner:
Dejbjerg – Grenå - Hals – Hvalpsund – Løgstør – Morsø – Nordvestjysk –
Odense – Randers GK – Rold Skov – Sebber Kloster – Skive – Struer – Sydthy
– Tange Sø – Trehøje – Tullamore – Viborg – Øland – Aalborg – Aars

Kr. 100,- rabat på følgende baner:
Holstebro – Holmsland 

Kr. 50,- rabat på følgende baner:
Blåvandshuk – Ebeltoft – Give - Grenå –
Markusminde – Aaskov

Fast (lavere) pris på følgende baner:
Kr. 250,-  Storådalen – Harre Vig
Kr. 200,-  Herning - Randers Fjord – Grenå
Kr. 200/kr. 250,- Ebeltoft
Kr. 200,-  Hammel 

Greenfee
350 kr. alle dage/

Par-3banen 100 kr.

50,- kr. i rabat for
gæstespillere, der går

i bold sammen med
et medlem 
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Formandens indspil

Jeg vil gerne starte med at se lidt til-
bage i tiden – dog ikke ret langt - kun
til klubbens generalforsamling den
31. januar. Det var en god dag for
klubben, hvor vi igen oplevede den
gode atmosfære, der er uanset om vi
mødes til generalforsamling, match
eller andre arrangementer. Det er en
fantastisk kultur, som vi skal være
stolte af og værne om. Jeg sagde i
min beretning lidt om, hvad der ven-
tede os i 2016. Jeg vil godt repetere
lidt af det her. Vi har fået nye lamper
på parkeringspladsen og ved trap-
pen op til klubhuset. Det har været et
stort ønske i lang tid fra Golfcafeen,
hvor gæsterne af og til måtte famle
sig ned ad trapperne og ud til deres
biler. Men nu har alle muligheden for
at komme godt hjem, og synet med
lamperne – både når de er tændt og

ikke tændt – harmonerer flot ind i
parkeringspladsen og klubhuset.

Så har vi aftalt med Peder Stræde Ni-
elsen, at der i år bliver gratis under-
visning for alle. Det bliver sådan at
der på 10 lørdage i foråret og forsom-
meren mellem kl. 10 og 12 er under-
visning på drivingrangen, hvor den
første time er forbeholdt dem med
handicap under 18. Tilmelding fore-
går via lister ophængt i klubhuset, da
det ikke teknisk er muligt at reservere
via golfbox. Jeg vil gerne opfordre til,
at vi på alle disse lørdage får fyldt helt
op med deltagere, idet vejen frem til
bedre og sjovere golf er instruktion
og undervisning. 

På generalforsamlingen sagde jeg
også, at vi i bestyrelsen går med pla-
ner om at bygge et nyt rum til bug-
gies. Vi har i den forbindelse spurgt
jer medlemmer om der var interesse.
Det var der, og vi arbejder derfor nu
videre med planerne. I første om-
gang har det været, at få produceret
nogle tegninger, og søgt diverse
fonde og LAG-midler om tilskud til
projektet, der har en karakter, hvor
vore rådgivere mener, vi har gode
muligheder for at opnå tilskud. Og så
er det jo dejligt, at flere kompetente
frivillige allerede har givet udtryk for,
at det er et byggeri, de gerne vil være
med til at føre ud i livet. Rummet bli-
ver på 148 m2, og er tænkt placeret
vinkelret på det første af de bestå-
ende tre bagrum, og i det område
ved Maskinhuset, hvor der p.t. ligger
brænde.

Jeg vil også gerne nævne den nye
fritspilsordning, hvor Sydthy Golfklub
i sidste øjeblik kom med, således at vi
nu er fire klubber i ordningen. Gol-
fring Vest bliver en succes – det er jeg
sikker på – men selvfølgelig kun hvis
medlemmerne betaler de kr. 600,- og
melder sig ind i den. Det vil jeg kraf-
tig opfordre til, at man gør, så vi i
2016 får en masse rotation på ba-
nerne.

Kommunikationen med jer medlem-
mer – ja og også dem, vi gerne skulle

have som medlemmer - er vigtig som
aldrig før. I vores klub sker det gen-
nem direkte mails til jer, golfbox,
hjemmesiden og så her en gang om
året i Vestenvinden. Jeg synes klub-
bens informationsniveau er ganske
godt, og vil gerne holde fast i, at
medlemmerne hele tiden har et stort
incitament til jævnligt at gå på vores
hjemmeside, fordi det er her, nyhe-
derne kommer først. Jeg ved fra kon-
toret, at der stadig er mange vi ikke
har mailadresser på. Derfor vil jeg her
opfordre jer alle til at gå ind på Golf-
box og kontrollere, at jeres medlems-
oplysninger er opdaterede.

I bestyrelsen er vi fortrøstningsfulde
og optimistiske omkring fremtiden
for vores klub, selvom vi alle kender
de mørke skyer, der hænger over os
med medlemstilbagegang og vi-
gende interesse for vores dejlige
sport. Optimismen bygger på, at ju-
legavetilbuddet om et golfkørekort
til kr. 500,- var en stor succes, således
at vi på nuværende tidspunkt har
flotte 32 begyndere til den nye
sæson. Vi kunne se, at langt de fleste
af disse nye golfspillere blev meldt
ind via opfordring fra jer medlemmer.
Tak for det – det er jo den vej vi nem-
mest får nye medlemmer. Optimis-
men bygger også på, at vi i hele 2014
fik 39 nye medlemmer, i 2015 52 nye
medlemmer, medens vi i år allerede
er over 35, og dermed måske kan nå
helt op i nærheden af 70 nye med-
lemmer. 

Vi er derfor i bestyrelsen ret sikre på,
at vor strategi om, at Lemvig Golfklub
også i årene fremover skal have et
anlæg af meget høj klasse, og samti-
dig være Danmarks billigste full-ser-
vice golfklub, kan føres ud i livet. Med
disse ord vil jeg gerne ønske alle en
rigtig god golfsæson. 

Af Flemming
Nielsen

3

fremgår under de enkelte ud-
valgs indlæg her i bladet.

Herudover er der følgende:

HUSUDVALG
s.a.henriksen@privat.dk
Hanne Henriksen . 2681 1564
Inga Noe ...................... 2447 6618
Solvejg Laustsen........9664 0202

BANESERVICE
hcn@mail.dk
Chr. Nielsen .......... 4277 4132

ARKIVAR
torsvej143@mvbmail.dk
Jens Kamstrup...... 9152 8448

UDVALG 2016
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Turneringer og banelukninger 2016
Dato Turnering/klub Sponsor Ansvarlig

April
17. Klubturnering Ole´s Mens Wear & Olga Henrik, KP, Mogens 

23. Divisionsturnering Kaj Svennnigsen

Maj
3. Ven/venindematch Bestyrelsen

5. Hotel Nr. Vinkel Ebeltoft Golfklub (12 pax)

6. Hotel Nr. Vinkel Ebeltoft Golfklub (12 pax)

7. Hotel Nr. Vinkel Ebeltoft Golfklub (12 pax)

20. Sponsormatch Bestyrelsen

22. Klubturnering Royal Unibrew Bente, Johan, Mogens

28. Divisionsturnering Kaj Svenningsen

Juni
4. Klubturnering Golf Cafeen & Golf Shoppen Karsten, Kim, KP

7. Ven/venindematch Bestyrelsen

15. Hotel Nr. Vinkel Esbjerg - Breinholdtgård Golf (20 pax)

16. Hotel Nr. Vinkel Esbjerg - Breinholdtgård Golf (20 pax)

19. Klubturnering Vestjysk Bank Bente, Karsten, KP

22. Hotel Nr. Vinkel Kalø Golfklub  (35 pax)

Juli
18. Sommerturnering Søvn & Comfort Bente m.fl. 

August
7. Klubturnering Pink Cup Onsdagspigerne

14. Divisionsturnering Kaj Svenningsen

20. Klubmesterskaber Kaj Svenningsen

21. Klubmesterskaber Kaj Svenningsen

September
10. Klubmesterskaber Kaj Svenningsen

11. Klubmesterskaber Kaj Svenningsen

16. Klubturnering Hotel Nr. Vinkel Bente

Oktober
2. Klubturnering Kim, KP, Karsten

December
4. Klubturnering Bente

Turneringsfee betales senest onsdag i ugen, hvor der spilles.

Der er i 2016 mulighed for at betale via SWIPP, via ProBox i klubhuset 

eller bankoverførsel.

Har vi ikke modtaget betalingen senest onsdag, er der et gebyr på kr. 50,-

Klubber i klubben har følgende banelukninger:

Tirsdage 07.30 - 13.00 Old Boys

18.30 - 21.00 Klub 37, Begyndere hul 1- 9

Onsdage 09.00 - 11.00 Onsdagspigerne

16.00 - 17.00 Herreklubben

Torsdage 16.00 - 17.30 Torsdagsklubben

Søndage 15.00 - 16.00 Søndagsgolf
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Handicap- og regeludvalget

Kaj Svenningsen

Handicap

Bente Knudsen

EGA handicap
I 2015 skulle man højst have hcp 36
for at have et EGA hcp.
Det bliver ændret i 2016, så alle op til
hcp 54 har et EGA hcp, hvis man har
afleveret mindst fire scorekort i sæso-
nen.

ER DIN BOLD I EN FÅREFOLD? 

• Vil du ikke gå ind i fårefolden,
kan du naturligvis vælge at
spille en ny bold mod et straffe-
slag, hvorfra du slog dit forrige
slag. (Regel 27-1.a.)

• Hvis elhegnet er til gene for dit
sving eller din stance, er der
lempelse nærmeste vej, dog
ikke nærmere flaget. (Regel 24-
2.b.(i).

Årsrevision
Alle aktive spillere i Lemvig Golfklub
bliver revideret ved årsskiftet.
Kaj og Bente sætter sig sammen en
lørdag formiddag i januar måned og
foretager reguleringerne.

I 2015 havde vi 348 med EGA-hcp og
198 med klubhandicap.

173 medlemmer er ikke blevet regu-
leret. Det betyder, at de har spillet no-
genlunde til deres handicap gennem
sæsonen.

Knap 100 medlemmer er blevet re-
gulereret 1 eller 2 op/ned ved årsre-
visionen.

22 medlemmer er nået ned i hcp 36
og har dermed fået et EGA handicap.

EDS runde
Det er nu muligt at spille 3 EDS run-
der om ugen.

Alle mellem hcp 11,4 og 54 kan nu
spille en tællende 9-hullers runde.

TOP 10 spillere
med

EGA-handicap
febr. 2016

HERRER
Carsten Stigaard ..................... 4,2
Meik Aagaard .......................... 4,7
Frederik Stræde Frost ........... 4,7
Jens Præstegaard ................... 5,1
Flemming Gjerulff .................. 5,2
Thomas Østergaard ............... 5,9
Ryan Kirk ................................... 6,2
Rasmus Kongsgaard ............. 6,3
KP Nielsen ................................. 6,4
Bo Strange ................................ 6,8

DAMER
Bente Knudsen ........................ 5,6
Viola Honore .......................... 10,1
Nina Honore .......................... 10,5
Annette Kristensen ............. 12,5
Helle Strøm ............................ 14,0
Luani Pforr Krog Madsen .. 14,1
Rie Lapholm ........................... 16,0
Solveig K. Pedersen ............. 16,1
Lisa Christensen ................... 16,1
Nina K. Nørgaard .................. 17,8
Conni Olesen ......................... 17,8

Fårefoldene på golfbanens areal er indhegnede med et elhegn. De blå
hegnspæle er ikke  banemarkeringer, men bare hegnspæle. Du skal der-
for spille bolden, som den ligger, med følgende undtagelse:
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Juniorafdelingen 

I skrivende stund er vi ved at gøre
klar til endnu en spændende sæson i
juniorafdelingen. I vores afdeling
mærker vi også vigende antal med-
lemmer. Derfor vil vi i 2016-sæsonen
forsøge med noget proaktiv mar-
kedsføring. Vi er bl.a. i gang med at
arrangere en ”golfens dag” kun for ju-

niorer, som afholdes i foråret 2016.
Her håber vi på, at vi kan trække
nogle unge mennesker ud i klubben
for at prøve golfens glæder (og forhå-
bentlig bagefter få lyst til at blive ju-
nior i klubben). 

I 2015 havde vi en del fokus på opti-
mering og struktur på vores træning.
To af vores medlemmer af juniorud-
valget har gennemført juniortræner-
uddannelse arrangeret af DGU.
Inspirationen herfra har vi brugt til, i
samarbejde med Peder Pro, at lave en
ny form på vores træningsplaner.
Disse træningsplaner er baseret på
stationstræning, som giver et fint
sammenhængende flow i træningen.
En vigtig pointe vi har taget til os er,

at vi til hver træning starter og slutter
i samlet flok. Vi starter med opvarm-
ning, så det bliver en naturlig del af
at spille golf. Det virker rigtig godt,
selvom de unge mennesker nogle
gange synes øvelser er lidt mærke-
lige og fjollet. Vi slutter af med ”tak
for i dag” og evt. informationer om-
kring turneringer og arrangementer.
Den gode struktur og den fine be-
skrevne plan betyder, at det er blevet
nemmere at bistå Peder Pro i trænin-
gen, idet man ved hvad der forven-
tes. Synes du det lyder spændende,
kan vi altid bruge ekstra hænder til
juniortræningen. Find vores kontakt-
oplysninger på vores side på hjem-
mesiden. 

Juniorudvalget pt 
Peder Broe............................. 6067 8539
broe68@gmail.com
(vores kontaktperson i bestyrelsen)

Jette Skov Trabjerg............. 2424 4182
jette@skovtrabjerg.dk

René Lapholm ..................... 3012 6295
lapholm@privat.dk

Af Peder Broe,
formand

Årets junior Ole Snejbjerg og Peder BroeJUNIOR GOLF
LEMVIG GOLFKLUB

Søndag den 17. april kl. 13.00.
Så er der mulighed for at prøve golfsporten.

Er du mellem 10 og 15 år, kan du komme ud
og prøve at spille golf.

Din mor og far må også gerne komme med.
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PR-udvalget

Peter Risom – mangeårig formand
for PR-udvalget – trådte jo ud af klub-
bens bestyrelse ved generalforsam-
lingen i januar. Vi havde ikke i
bestyrelsen et oplagt emne til at
være formand, og besluttede derfor
at udvalget i 2016 skulle klare sig
uden formand. Kan man det? Ja – når
blot man er enige om, hvordan opga-
verne skal fordeles, og der er friske
folk til at løse dem, er det ikke et pro-
blem. Samtidig giver nogle fra besty-
relsen og forretningsfører Bente

Knudsen et nap med. Det skal nok
komme til at fungere. 

Det er også vigtigt at det fungerer, for
PR-udvalget har de senere år hentet
rigtig mange penge ind til klubben,
og satte faktisk igen i 2015 ny rekord
med så flot en indtægt som kr.
440.143,-. Dejligt med sådan en op-
bakning fra så mange sponsorer. Dej-
ligt var det også at se tilbage på de to
store arrangementer, der blev afholdt
for sponsorer i 2015. Både til lamme-
aftenen i klubhuset for alle sponsorer
og udflugten for eaglesponsorerne til
Sdr. Hostrup Kro var der rigtig god
stemning og atmosfære.

Men som bekendt - mere kræver
mere. Vi vil gerne have endnu flere
sponsorer og ved godt, at når man
tegner et sponsorat i Lemvig Golf-
klub, er det en kombination af vene-
ration for klubben, det forretnings-
 mæssige økonomiske aspekt, og mu-
lighed for deltagelse i nogle gode og
spændende arrangementer. 

Alle sponsorer – også de mindste –
får en invitation til sponsoraftenen. I
år bliver det fredag den 20. maj, hvor
der for golfspillerne afvikles en match
over ni huller, medens ikke golfere på
træningsanlægget kan få instruktion
af Peder Pro og mulighed for at spille
par-3 banen bagefter. Det hele slut-
ter med en god middag og hygge i
Golfcafeen. 

Der er således mange gode grunde

til at blive sponsor i golfklubben. Og
hvis nogen - efter at have læst dette
– skulle kende et potentielt emne til
at blive sponsor vil Bente på kontoret
meget gerne høre fra vedkom-
mende. Så vil jeg gerne endnu en-
gang takke alle sponsorer – både
små og store – og opfordre alle med-
lemmer til at støtte dem.

Udvalgsmedlemmer til PR/
sponsorudvalget:
Henning Lilleøre ............... 21 47 44 91
Anders P. Christensen...... 20 33 04 11
Karsten Bro.......................... 40 30 84 76
Peter Risom......................... 97 82 30 70
Steen T. Lund...................... 40 18 83 95
Finn Bevensee.................... 97 82 39 70
Flemming Nielsen ............ 21 63 82 89

Af
Henning Lilleøre

HUSQVARNA AUTOMOWER® 
KOMPLEKS GRÆSPLÆNE - 

PERFEKT RESULTAT!

12.995,-*
Kampagnepris  
(Vejl . pris inkl. moms 14.995,-)

12.995,-
(Vejl . pris inkl. moms)

AUTOMOWER® 220 ACAUTOMOWER® 308

17.995,-
(Vejl . pris inkl. moms)

21.995,-
(Vejl . pris inkl. moms)

AUTOMOWER® 320 AUTOMOWER® 330X 

*Kampagnepris på 220 AC gælder fra 1. april 2015 t.o.m. 30. april 2015

Kom forbi butikken og hør mere.

Andrupsgade 7 · 7620 Lemvig · Tlf. 97 82 20 44
www.lemvigfysioterapi.dk

KROSTUE

Strandgade 8
Lemvig

CHRISTIANSHAVN
Øl & Vinstue

Strandgade 5
Lemvig
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Lemvig Vin & Tobak
VINSPECIALISTEN

R E N O V A T I O N www.nvfrenovation.  

www.lemvig-beton.dk

Hul 1 - Herre

Hul 1 - Start

Hul 1 - Dame

Hul 1 - Backtee

Hul 2 - Herre

Hul 2 - Dame

Hul 2 - Backtee

Hul 3 - Herre

Hul 9 - Dame

Hul 9 - Backtee

Hul 13 - Herre

Hul 13 - Dame

Hul 14 - Herre

Hul 14 - Dame

Hul 15 - Herre

Hul 15 - Dame

Hul 15 - Backtee

Hul 16 - Herre

Hul 17 - Herre

Hul 17 - Dame

Hul 18 - Herre

Hul 18 - Midt

T H Y B O R Ø N  
TLF.: 3035 2901 - 3035 2902 - 3035 2999

MURER
SMEDIE
STILLADS
TØMRERHM SE

RV
IC

E

Henning Rønn Christensen
henning.chr@mail.dk

Hul 10 - Backtee Hul 16 - Dame

Hul 18 - Dame
HB Revision I/S
v/ JES BYSKOV & MICHAEL HONORÉ
Registrerede revisorer, medlem af FSR – danske revisorer

Revision
FSR – Danske Revisorer

KB HOLDING
LEMVIG APS

Hul 8 - Herre

Hul 9 - Herre

Hul 6 - Herre

Hul 4 - Herre

Hul 7 - Herre

Hul 3 - Dame

Hul 4 - Dame

Hul 5 - Herre

R

Hul 5 - Dame

Hul 12 - Herre

Hul 11 - Backtee

Hul 11 - Dame

Hul 11 - Herre

Hul 10 - Dame

Hul 10 - Herre

Hul 8 - Dame

Hul 7 - Dame

Vestjysk Auto
Lemvig
v/Erik Gransgaard

LEMVIG AUTO A
pS

Thyborøn Skibs

& Motor A/S

C18

Hul 12 - Backtee

JYSK MONTAGE www.jyskmontage.dk

Hvedemarken 2 . 7620 Lemvig
tlf. 97 82 27 78
jm@jyskmontage.dk

Hul 6 - Dame Hul 12 - Dame

KEC HOLDING A/S

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL
HOS AUTOPARTNER THYBORØN
TLF.: 97 83 12 99

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

v/ Ole Bach
og
Ole Lauritsen
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NEXT TEE SPONSORER

Lars Vohnsen Holding Aps

Vita Andersen Tlf. 40 46 79 58

HUL-SPONSORER PAY & PLAY

KT. L 673 MEILSØ
v/ Andy & Leif Knak

Tæpper, Gardiner,
Senge & Farver
Fabjergvej 27, Lemvig . 97 82 06 24
www.garant.nu

  Hos os er det LIGE UD AD LANDEVEJEN..!

   KØB og SALG af LASTBILER behøver ikke være op ad bakke ...

NAVERVEJ 5-7 · 7620 LEMVIG · TLF. 96 63 03 30

Tandlægerne Niels Kjærgaard og
Martin Kjærgaard
Ågade 7 . 7620 Lemvig
Telefon 9782 0815

MARINE
DEPOT

CHRISTIANSHAVN
Øl & Vinstue

Strandgade 5
Lemvig

KROSTUE

Strandgade 8 . Lemvig

De 10 bud
til hurtigere golfspil:
1. Vær klar til at slå når det er din tur.
2. Gå hurtigt mellem slagene.
3. Forbered  dit næste slag i tankerne mens du går frem

mod din bold.
4. Stil din vogn eller bag, så du hurtigt kan komme vi-

dere, især ved greens.
5. Putt korte putts ud og markér kun bolden på green,

når det er nødvendigt.

6. Vent med at skrive scorekortet ved næste teested og
hvis har honnøren, til efter du har drivet.

7. Lad den, der først er klar, slå først, uanset honnør og
afstand.

8. Lad holdet bagved gå igennem så snart der er opstået
et hul til holdet foran jer eller hvis I skal lede i mere
end et minut.

9. Husk at se efter dine medspilleres bolde, hvis de slås i
rough, så I leder i det rigtige område.

10. Slå en provisorisk bold hvis der er risiko for, at din bold
kan være tabt eller out of bounds. 

Rigtig god fornøjelse med din golf i 2016



www.lemviggolfklub.dk10

STS Biler A/S

Industrivej 47 · Lemvig

Telefon 97 82 17 00

www.sts-biler.dk

Lemvig Strand
Camping

HYTTER OG CAMPINGVOGNE UDLEJES

Vinkelhagevej 6
7620 Lemvig
Tlf. 97 82 00 42
www.lemvigstrandcamping.dk
E-mail: lemvig@dk-camp.dk

MEDLEMSSTATISTIK
medio februar 2016 2016 2015 2014

Seniorer 630 650 683

Ungseniorer 11 7 9

Studerende 12 13 11

Juniorer 25 39 43

Børn 1 5 5

Fuldtidsmedlemmer 679 714 751

Årskort til Pay & Play 16 22 16

Distancemedlemmer 29 35 45

Aktive medlemmer 724 771 812

Passive 301 320 306

Medlemmer i alt 1025 1091 1118
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PROEN-PROSHOPPEN

En ny sæson står for døren. Vi, Louise og jeg glæder os
meget til at komme i gang med den nye sæson. Dog
håber vi, at vejret er lidt med os i år.

Shoppen byder på en masse spændende varer, bland
andet har vi suppleret tøjkollektionen med Galvin Green
og Ping. Det vil sige, at der nu findes Abacus-Røhnisch-
Nike-Galvin Green-Ping og FootJoy tøj i shoppen. Vi har
fået lavet nogle logo t-shirts fra FootJoy med klubbens
logo, som kan købes for 550,-

TRÆNING
Der er i år lavet fællestræning for alle handicaps. Det fo-
regår over 10 lørdage, således at dem fra hcp 0-18 træner
fra 10.00-11.00 og hcp 18,1-65 træner fra 11.00-12.00. Der
ER tilmelding på min opslagstavle. Max. antal deltagere
er 12 pr. gang, og det er efter først til mølle princippet. 
Temaet vil alle 10 gange være svingtræning. Jeg vil gerne
opfordre jer til at komme og blive bedre golfspillere.

Jeg vil i løbet af sommer og efteråret komme med nogle
træningstiltag, når det største pres er ovre med nybe-
gynderne. Følg med på hjemmesiden eller på facebook.

Klub 37 har være en succes i 2015, og her har jeg aftalt,
at jeg er med hver den første tirsdag i måneden fra april-
august. Jeg vil gerne opfordre så mange som muligt - fra
hcp-37-65 - til at deltage så vidt muligt hver tirsdag. Det
er super godt og giver en godt sammenhold. Der vil være
forskellige stationer med øvelser eller med spil hver tirs-
dag.

Hvad med at investere i dit sving? Start foråret med en vi-
deolektion fulgt op med 2 almindelige lektioner til 750,-
Videolektionen består af en svinganalyse, rettelser af fejl
og opgaver fremover. Svinganalysen fremsendes på e-
mail,så man har den liggende på pc’en. De 2 lektioner
bruges til at rette fejlene, som fremgår af analysen.

Konceptet i begyndertræningen er der også ændret lidt
på i år. 6 gange fællestræning som foregår hver onsdag
fra 16.00-18.00 og lørdag fra 13.00-15.00. Man booker sig
på lister i klubhuset. Derudover har hver begynder 2
single lektioner. Alle lektioner skal være taget, inden man

kan melde sig til kaninmatch. Der vil blive stillet trænings-
stationer op, som klubbens uddannede medhjælpere vil
sørge for, at begynderne kommer igennem.

ELITEHOLD
Vi har 3 elitehold i år. Et 3. Divisions hold, et Herre kval. og
senior 3 elite Division. Herre kval. og senior elite træ-
ner om torsdagen fra 16.00-17.00 og

3. Division herrer vest pulje 3, som jeg er kaptajn for,
træner fra 18.00-19.00 om torsdagen.
Vi er i gruppe med Holstebro(Råsted), Morsø og Trehøje,
så det er en svær pulje, vi skal spille i. 
Vi vil gerne have opbakning på hjemmebane, når vi spil-
ler, så I er meget velkomne til at komme og kigge på:

Klik på dette linket - og se, når vi spiller.
http://www.danskgolfunion.dk/turnering/holdturnerin-
ger (3. division vest pulje 3)

UDLANDS-TRÆNINGS/MATCH-REJSE
Sluttelig vil jeg blot nævne, at jeg sammen den tidligere
pro i Trehøje har lavet en trænings/matchtur til Bulgariens
sortehavskyst på nogle klassebaner som:
Gary Players Thracian Cliffs
Ian Woosnams Lighthouse Golf
BlackSeaRama
Vi bor på det 5 stjernede Lighthouse Golf og Spa resort,
(4 greenfee, 4x2 timers undervisning af 2 pro`er, præmier,
5xhalvpension i hovedrestauranten)  
9.-16. oktober til kun 8600,- pr. person. Kig ind og hør
nærmere og få en flyer med hjem.

TILBUD:
Vi åbner sæsonen med et rigtig godt boldtilbud på Brid-
gestone Tresoft. Bolden er 2 piece bold, som kan måle sig
med de bedste bolde på markedet.

Med venlig hilsen
Louise og Peder

Af Peder Stræde
Nielsen

1 dusin 200,-
2 dusin 350,-
3 dusin 450,-
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PBS
Igen en mild opfordring til at tilmelde
jer PBS.  Kun ca. halvdelen af med-
lemmerne i Lemvig Golfklub er til-
meldt.  Alt skal hentes og bogføres
manuelt, hvis I ikke er tilmeldt PBS. 

Se på hjemmesiden, hvordan du skal
gøre.

Ændring i kontingent
Skal du have ændret din status som
medlem, skal det gøres senest den 1.
december. Hvis du vil flytte skab eller
opsige dit skab, skal det også ske se-
nest den 1. december. 

Bagmærker
Bagmærker sendes ud sammen med
Vestenvinden primo april måned.
Det gælder også bagmærkerne til
Golfring Vest.
Kontingentrestance fra 1.4. medfører,
at spilletilladelsen er blokeret, indtil
betalingen er modtaget.

Markedsføring
I 2016 vil vi fortsætte det gode sam-
arbejde med hoteller og camping-
pladser i vort område. De kan alle få
en aftale, hvor de kan tiltrække nye
gæster, og hvor deres gæster kan
spare penge.
Vi har også i 2016 samarbejde med
flere sommerhusudlejere. Både SJ
Sommerhusudlejning og Sol &
Strand reklamerer for Lemvig Golf-
klub, og hvor vi selvfølgelig også re-
klamerer for dem. Også her kan
gæster med fordel købe greenfee
gennem de to udlejere.

Made in Denmark
Støt din klub og køb din adgangsbil-
let på kontoret. Vi har både endags-
billetter og partoutkort. Klubben
tjener 33% på salget.

Golfhæftet/Tee Time kort
Støt din klub og køb kortet på konto-
ret. Vi ligger inde med kort og bog, så
du kan komme i gang med det
samme.

Mange hilsner
Bente

Nyt fra kontoret

Af Bente Knudsen
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En ny sæson står for døren, og det
kribler i os alle for at komme i gang.
Vi er spændte på, hvordan formen
er efter en lang vinter, men også
spændte på, hvordan banen ser ud,
når vi går over til sommergreens.
Det ved jeg i skrivende stund ikke
helt præcis, men min fornemmelse
er at greens og fairways er kommet
godt igennem vinteren - og at de
relativt hurtigt vil blive ganske gode
at spille på. 

Så mon ikke vi starter med en fin
bane, hvor det som sædvanlig i for-
året vil være relativ nemt at finde
sin bold i roughen. Omkring denne
vil vi være meget opmærksomme
på, at den ikke bliver for svær, og er
klar til at tage et ekstra træk ind i
roughen og klippe dette lidt ned,
således at der nogle steder er fair-
way, semirough, klippet rough og
rough. Men lad os nu se – måske
den våde sommer sidste år afløses
af en tør sommer, og så er proble-
met med roughen jo ikke helt så
stort

Der er en lille spillemæssig nyhed i
2016. Søen ved hul 9 – i golfmæssig
forstand en hazard – har så langt
jeg kan huske tilbage været med
gule pæle. Det har gennem årene
givet anledning til en del diskussion
om, hvor man skulle droppe en ny
bold, hvis den første var i søen. Reg-
len ved de gule pæle er jo at man
dropper tilbage i en lige linje truk-
ket fra det sted hvor bolden krydser
hazarden og til flaget. Men det har
aldrig været helt nemt, da ingen
kan se flaget fra søen. Vi har nu
taget konsekvensen af dette og sat
røde pæle omkring søen, så der nu

må droppes med to køllelængder –
dog aldrig nærmere flaget. Det gør så
hullet en anelse nemmere, men mon
ikke alle herrer blive glade for det!

I en golfklub er der hele tiden behov
for at skifte maskiner ud - selvom vi
passer godt på dem, holder de jo ikke
evigt. Derfor har vi i år måtte foretage
en af de helt store investeringer. Vi
har købt en ny fairwayklipper, som
bliver leveret i løbet af april måned.
Den har kostet lige i underkanten af
kr. 500.000,-, men er så også hurti-
gere og mere effektiv end den gamle,
og som noget vigtigt – den klipper
græsset bedre og mere skånsomt.
Heldigvis forringes maskinernes
værdi langsomt, og f.eks. får vi godt
kr. 60.000,- for den gamle fairwayklip-
per, vi har givet i bytte på den nye.
Den er fra 2007, og er regnskabs-
mæssigt nedskrevet til nul. Så når
man behandler maskinerne godt og
holder dem vedlige – og det gør vi –
holder de i mange år. 

Vi etablerede sidste år ”Grøn torsdag”,
og hvilken herlig succes. Jeg håber, at
alle der var med sidste år er klar igen,
og at der kommer nye til. Det er
sådan, at der på torsdage fra midt i
april til midt i september arbejdes fra
kl. 8.30 til kl. 13.00. Der er ingen mø-
depligt, og der skal ikke meldes
afbud, men jeg har en forventning
om, at man ca. er der hver anden
torsdag. Skulle du have lyst til at høre
nærmere om ”Grøn torsdag”, er du
meget velkommen til at kontakte

enten chefgreenkeeperen eller en fra
Baneudvalget.  

Medarbejderstaben i Maskinhuset er
den samme som i 2015. Chefen er Er-
ling Raundahl, 1. mand er Bo Mose, 2.
mand er Aung Khai Tun, medens Ove
Hilligsøe er ferieafløser i juli måned.
Ligesom sidste år klarer vi os uden
sæsonmedarbejder, i forventning om
megen hjælp fra de frivillige. 

Jeg håber det store samtaleemne
gennem sæsonen bliver vores nye
green på hul ni. Du kan andets steds
i bladet læse meget mere om denne
spændende investering. Men før den
er færdig, skal greenkeeperne og de
frivillige lige igennem en hård ar-
bejdsmæssig periode. Tørvene fra re-
parationsgreenen skal i løbet af april
måned flyttes til den nye green og
områderne deromkring.
Det er stort arbejde, og jeg håber rig-
tig mange vil give et nap med, så
ingen bliver slidt ned af at rulle græs
sammen, løfte det op og lægge det
ud igen. Og så håber jeg, at vejrgu-
derne vil være med os her, ligesom
de også godt må hjælpe til med, at vi,
når I læser dette, spiller på sommer-
greens. Med disse ord vil jeg gerne
ønske alle en god golfsæson.  

Baneudvalget:
Karsten Bro.......................... 40 30 84 76
Henning Lilleøre
Flemming Nielsen
Erling Raundahl

Baneudvalget

Af Karsten Bro,
formand

Henrik Jacobsen og Erling Raundahl på arbejde i en kommende greenbunker medens
baneudvalget ser eftertænksomme ud.



www.lemviggolfklub.dk14

Turneringsudvalget

Regionsgolf 2015
I 2015 havde vi 3 hold i Regionstur-
neringen, der spiller om mandagen.
Holdkaptajn på regionshold B skrev
sidste år: Ikke alle kan spille seks man-
dage i træk. Så meld jer til, så vi sam-
men kan præsentere vores klub både
på hjemmebane og udebane. Den op-
fordring vil vi gerne komme med
igen her i 2016. Listerne hænger på
tavlerne i klubhuset.

2015:   
Veteran A
Birger Düring: Vi vandt knebent 6-5
over Nordvestjysk i Lemvig og tabte
med samme cifre ude. Sydthy slog vi
også både ude og hjemme, men
Skive var for stor en mundfuld. Dem
tager vi i 2016.

Veteran C
Solveig Laustsen: Også Solvejg´s
hold spillede sig videre. Desværre
mødte C-holdet Mollerup/C, der er et
hold med meget lavere hcp (7-19).
Mollerups hold skal bare gennem
både C-rækken, så det var mere end
uheldigt, at vores hold skulle møde
dem i 1/16 dels finalen. ØV! Selvom
resultatet blev 11-0, så kæmpede
Lemvigs spillere godt mod de velspil-
lende Mollerup-folk.

Veteran C
Kaj Gøtzsche: I forårssæsonen 2015
spillede veteran C7 i pulje med
Struer, Holstebro og Harrevig.
Med 5 vundne kampe ud af 6 blev
holdet puljevinder.
Holdet var oversidder i 1/16-delsfina-
len. 1/8-dels finalen der blev spillet i
Skive mod Rold Skov blev vundet
med 6-5. Dette sikrede samtidig op-
rykning til Veteran B rækken i 2016.

Kvartfinalen blev spillet i Ålborg. Her
tabte vi med 0-11 til de senere dan-
marksmestre fra Frederikshavn.

Regionsgolf A
Harry Lund-Hansen: Lemvig vandt tre
kampe og tabte mod Skive. Dermed
fik holdet en flot anden plads.

Regionsgolf B
Helle Strøm: Vi tabte alle vores mat-
cher - men alle der var meldt til re-
gionsgolf B fik en hjemme og en ude
kamp. Vi håber på bedre muligheder
2016

Regionsgolf C
Jens Grøn:  Vi havde meget at lære og
tabte/vandt kampe. Men vi kæm-
pede og er klar til en ny sæson i 2016.

Klubturneringer 2015
Vi ser heldigvis flere og flere medlem-
mer, der deltager i klubturnerin-
gerne. Specielt populært var
åbningsturneringen, hvor man spiller
på hold. De to bedste scores tæller.
Det er en god start på sæsonen og
med næsten 100 deltagere, blev det
en succes.
Golf Cafeen & Golf shoppen´s turne-
ring med spisning om aftenen er ved
at være en sikker vinder med flest
deltagere. Denne gang med over 110
deltagere. 
Og ellers må vi sige, at vi er mere end
tilfredse med den flotte opbakning til
turneringerne generelt.

2016 holdturneringer
Målet med at få mange med i hold-
turneringer er lykkedes. I 2016 har vi
følgende hold:

Af Bente Knudsen,
formand

Regionsgolf – A-rækken
Harry Lund-Hansen
Regionsgolf – B-rækken
Helle Strøm
Regionsgolf – C-rækken
Jens Grøn

Senior regionsgolf – C-rækken
Peter Risom

Veteran regionsgolf – A-rækken
Birger Düring
Veteran regionsgolf – B-rækken
Elisabeth Mathiesen
Veteran regionsgolf – B-rækken
Ole Wagener

Super Veteran regionsgolf
Kaj Gøtzsche

3. division herrer (DGU)
Peder Stræde Nielsen
3. division senior (DGU)
Peter Ekmann
Kval. herrer (DGU)
K.P. Nielsen

Følg resultaterne på www.lemvig-
golfklub.dk hvor resultaterne lægges
ind efter hver kamp.

Lørdagsturnering
Vi vil prøve med en ny type turnering.
Turneringen skal køre hver lørdag –
hele dagen. Reglerne er således:

- booke en tid i Golfbox
- Betal kr. 30,- INDEN du går ud. Betal

i ProBox
- Scorekort lægges i ”lørdags-kassen”
- Der spilles i 4 rækker (A-B-C-D)
- Turneringen er en tællende turne-

ring. Vi taster scorekort ind i Golf-
box mandag/tirsdag.

- Puljen fordeles med kr. 10,- til klub-
ben og kr. 20,- til nr. 1 og nr. 2 i hver
række

- Pengepræmien er ”Lemvig-penge”,
som kan omsættes i Golf Cafeen,
Golf shoppen, turneringer

Betaling for deltagelse i turnerin-
ger
I 2016 kan du betale turnerings fee
på flere måder:

Eliteholdene
er omtalt under
Proéns indlæg

side 11
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• Overfør penge via home banking
(se kontonummer på de enkelte
turneringer)

• Betal i Probox – ”Varer/Udlejning” –
og så taster du ”Turnering”. Betal
med Dankort

• Overfør pengene fra din mobil  via
SWIPP

Husk, at du skal have betalt senest
onsdag i ugen, hvor turneringen spil-
les. Har du ikke indbetalt, får du for-
nøjelsen af at betale kr. 50,- i ekstra
gebyr.

Frivillige
Tak til alle de frivillige, som var med i
turneringsudvalget i 2015. 
At være med i turneringsudvalget
betyder, at du taster turneringer ind
i Golfbox i februar måned. 
Når du har en turnering, skal der
laves startliste onsdag/torsdag før
turneringen, udskrives scorekort og
checkes betaling. På selve dagen
møder de ansvarlige op kl. 7 for at
gøre klar til turneringsstart kl. 9
Alle resultater skal tastes ind i Golf-
box, præmier udleveres – og så skal

de ansvarlige lige igen lave et par
ting:  Flaget skal ned, referat til avisen
sendes, hjemmesiden opdateres, tak
til sponsor pr. mail/telefon.
Så pas godt på vores frivillige. Betal
din turnerings fee i god tid. Udfyld
scorekortet, så tallene kan læses.
Husk at checke alle tal med din mar-
kør.
Giv de frivillige arbejdsro, når der skal
tastes ind  ☺

Klubmestrene 2015

Turneringsudvalget
info@lemviggolfklub.dk

Bente Knudsen .................. 20 30 04 42
Kim Diget Thomsen ......... 21 81 00 42
Kaj Svenningsen ............... 23 32 45 86
Johan Bjerg ......................... 91 36 50 11
Henrik Schmidt.................. 51 28 45 15
Karsten Iversen.................. 29 86 33 95
Mogens Broe ...................... 40 19 42 86
K.P. Nielsen .......................... 40 84 14 11

Klubmesterskaberne 2015



www.lemviggolfklub.dk16

Begynderudvalget

Kim Diget Thomsen

Golfsæsonen 2015 har været præget af rigeligt vand fra
oven, men det har jo så været rigtig godt til vores bane,
som var i en super stand. Men på trods af det knap så
gode golfvejr, fik vi alligevel kørt 36 nye golfspillere gen-
nem begynder forløbet, selvom målet i 2015 var 50 nye
golfspillere.

Formanden gennem 7 år i begynderudvalget Bjarne Thatt
Jensen har valgt at stoppe som formand, men forsætter
som hjælper fremover i begynderudvalget, en stor tak til
ham for det gode arbejde i de 7 år som formand.

Målet for 2016 er som sidste år at få 50 nye golfspillere i
klubben, for at nå dette mål har vi lavet flere tiltag i det
nye golf år.

Begynderundervisningen i 2015 bestod af introaften og
derefter blev man tildelt en mentor, som man havde til
man var klar til kaninmatchen. Dette koncept vil vi stoppe
med i 2016, da vi syntes at begynderne manglede at
møde de andre begyndere, og derved finde nye golfven-
ner.

Undervisningen i 2016 vil derfor blive anderledes, da vi
går tilbage til fælles undervisning om tirsdagen, med hold
start den 29. marts, 17. maj og den 9. august, undervis-
nings forløbet vil bestå af introaften og 3 begynderafte-
ner og derefter mulighed for at tage kaninmatchen på 2
aftener.

Der vil i 2016 også værre ven/veninde matcher. Dette
kommer til at foregå den 3. maj og den 7. juni kl. 18.00.
Det er her man skal have sin mand, kone, nabo, arbejds-
kollega eller en god ven med ud og prøve golfspillet Der
spilles greensome på dagen, så der vil I skiftevis slå til bol-
den som et hold. To vigtige dage, hvor vi vil få vist vores
dejlige spil til potentielle nye medlemmer.

Vi startede i 2015 op på et nyt tiltag for at bibeholde ny-
begynderne og de golfspillere i klubben, som havde et
HCP på 30 og derover. Den nye klub i golfklubben fik nav-
net Klub 37. Vi mødes hver tirsdag kl. 18.15, hvor der skif-
tevis vil være spil på banen og let undervisning.
Aktivitetskalenderen kan ses på hjemmesiden eller på op-
slagstavlen i klubhuset.

Vi havde også Lomborg gymnastik og idrætsefterskole,
med et begynderhold på 9 elever. Der vil også i 2016 blive
begynderhold fra Lomborg Gymnastik og Idrætsefter-
skole, da golf er et linjefag på skolen.

Undervisningen ved vores golftræner (Peder Pro) vil også
blive nyt i år. Der vil blive fælles træning, med 3 trænings-
stationer pr. undervisningstime.
Undervisningen foregår ons-
dage kl. 16 og kl.17 og igen
lørdage kl. 13 og kl. 14.
Alle 8 lektioner ved Peder
Pro, skal gennemføres,
inden man kan gå op til
kaninmatchen.

Husk at tage godt i mod
vores nybegyndere, da de jo
også gerne skal være en del af
vores fremtidige golfklub.

Begynderudvalg
Formand Kim Diget Thomsen 
kimdiget@live.com ................................. 2181 0042 
Bjarne Thatt Jensen................................. 9186 5385
Henrik Nygaard...................................... 4115 4134
Knud Sørensen ...................................... 9789 1143
Arthur Poulsen....................................... 9781 0232
Peder Rud Jensen ................................... 9783 4830
Jens Chr. Mathiesen ................................ 2963 0293
Ivan Andersen ....................................... 9782 0784
Harald Schrøder ..................................... 2330 2072
Mogens Broe ......................................... 4019 4286
Henning Lilleøre..................................... 2147 4491
Peter Ekmann ........................................ 3011 6927
Camilla Hjortkjær ................................... 4017 0746
Anders Peder Christensen ........................ 2033 0411
Reserver:
Inger Nielsen ......................................... 4043 8289
Preben Pedersen .................................... 4095 4251

Se også
afsnittet om

fællestræning
10 lørdage fra 9.4.

kl. 10
(side 2/3)
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Klub 37

Jesper Jensen
Jesper Pilgaard Ekmann
Jette Grøndborg Nielsen
John Jauert
Julie Marie Cederholm
Jørgen Ploug
Karina Larsen
Karl Egon Jensen
Lene Kjeldager
Lene Bech-Larsen
Linda Winding Kristensen
Lone Nees
Mads Vrist
Marion Strandgaard

Albert Bakker
Alice H. Christensen
Allan Pedersen
Anders Hanghøj
Anders Peder Jørgensen
Anne Bugge
Anne Mærsk Kragelund
Christian Thorbek
Else Jensen
Erling Mortensen
Ib Larsen
Jan From
Jeppe Kynde
Jesper Nielsen

Martin Uhlenfeldt
Martin R Nielsen
Michael Eriksen
Michael Larsen
Nicklas Abildtrup
Nicolai Rønn Broe
Niels Cederholm
Niels Møller Nielsen
Peer Astrup
Peter Dybdal
Pia Linde
Poul Strandgaard
Poul Erik Tarquini
Randi Bligaard

Velkommen til vores 52 nye medlemmer:
Rasmus Nielsen
Rene Østergaard
Robert Saive
Signe Gransgaard
Søren From
Søren Gahner Larsen
Thor Madsen
Thorkil Nielsen
Tobias Lilleøre
Troels Banggaard

Klub 37 er klubben for alle spillere i Lemvig golfklub med
handicap 30 og derover.
Klub 37 aftenerne vil både være med træning og 9 hullers
spil på banen.
Spillet/træning starter kl. 18.30.
Så alle skal være klar til træning, eller at gå ud på de 9 hul-
ler kl. 18.15.

Dato Aktivitet
5. april Texas scramble
12. april 9 hullers match
19. april Short game
26. april Greensome
3. maj Træning med Peder Pro
10. maj 9 Hullers match
17. maj Norsk stabelford
24. maj Short game
31. maj 9 Hullers match
7. juni Træning med Peder Pro
14. juni Snor match
21. juni Short game
28. juni 9 hullers match
5. juli Træning med Peder Pro
12. juli Texas scramble
19. juli 9 hullers match
26. juli Short game
2. august Greensome
9. august Træning med Peder Pro
16. august 9 hullers match
23. august Foursome
30. august Afslutnings match
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Den udviklingsplan for banen, der
blev udarbejdet for efterhånden en
del år siden er loyalt blevet gennem-
ført i store og små etaper, men der er
stadig et par mindre ønsker som
mangler at blive opfyldt. Og helt slut-
ter det vel aldrig, der vil altid være
noget på en golfbane som kan for-
bedres, eller i hvert fald ændres; der
vil nok aldrig være fuld enighed om
hvorvidt en ændring er en forbedring
eller blot - en ændring. Hvis bunke-
ren ligger i højre side synes slicerne
den ligger forkert; hvis den flyttes
over i venstre side synes hookerne, at
den – og baneudvalgsformanden - er
fejlplaceret.

Et af de uopfyldte ønsker er en om-
lægning af green 9. Det er en grund-
læggende svaghed ved hullet at
greenen er blind for langt de fleste
spilleres andetslag. Det kan der ikke
gøres ret meget ved sådan som land-
skabet nu er, men det bliver ikke
bedre af, at hullet spiller meget langt
og at greenen er flad og nærmest fal-
der bagud, så greenoverfladen ikke
er synlig og så green ikke holder på
de normalt meget lange og lave slag
til green. Derudover er den ikke sær-
lig markant eller spændende at se på
i terrænet. Og endelig er der et vand-
lidende område lige foran greenen. 

Omlægningen består i flere ting:
greenen trækkes en halv green frem,
så den nye greens bagkant kommer
til at ligge midt på den nuværende
green. Det bevirker at flere andetslag
vil kunne nå green, og at først flaget
og dernæst greenen kommer tidli-

gere til syne. Greenen opbygges, så
den stiger en meters penge fra for-
kant til bagkanten, som løber op i
nogle lave høje. Det bevirker at gree-
nen holder bedre på de flade slag, at
den bliver mere synlig, og at den sæt-
ter figur på landskabet. Stigningen
opdeles i tre små trin, som giver yder-
ligere stopeffekt og interessant putt-
ning !

Den nye green har samme afstand til
Lem Vig som den gamle, men får en
bunker i højre side, så der er lidt til
både hookere og slicere. Greenen
drejer en smule om bag bunkeren, så
der bliver mulighed for en svær pin
oppe bag bunkeren, men flere til-
gængelige pinplaceringer på hoved-
parten af greenen.

Efter omlægningen vil hullet på den
ene side blive lidt lettere, fordi det
bliver kortere og green bliver mere
modtagelig. På den anden side lidt
sværere på grund af bunkeren og
den mere ondulerede green. Men
især vil omlægningen give hullet en
mere spændende og fremtrædende
afslutning i samme stil som de øvrige
omlagte huller på banen.

Hvis vejrguderne vil  – og det har de
ikke villet hidtil – vil det formentlig
være muligt at lave uoprettelige ned-
slagsmærker i den nye green til klub-
mesterskaberne. Indtil da vil der være
en udmærket provisorisk green foran
den nye.

God fornøjelse.
Henrik Jacobsen, Golfbanearkitekt.

I det foranstående ses Henrik Jaco-
bens redegørelse for, og hvordan den

I det foranstående ses Henrik Jaco-
bens redegørelse for, og hvordan den
nye green skal opbygges. På side 19
ses arbejdstegningen til den nye
green og greenområde.

Som en af dem der i 1990 var med til
at beslutte, at Lemvig Golfbane skulle
udvides til en 18 hullers bane, er
denne omlægning et længe næret
ønske, der går i opfyldelse. 

I 1990 havde vi lige indviet de første
9 huller. Lidt trætte var vi vel, men der
var opstået en mulighed for at få
Lemvig Kommune til at købe Olav
Aggers gård ”Ø. Vinkel”, hvilket inde-
bar mulighed for, at de nødvendige
jordarealer var tilgængelige. Nye
medlemmer strømmede ind i klub-
ben, så humøret var højt, men penge
til at finansiere anlæg af de nye hul-
ler, havde vi ingen af. Men det lykke-
des alligevel. Vores daværende
arkitekt gode gamle Frederik Dreyer
tegnede hullerne og OLS udførte en-
treprenørarbejdet i samarbejde med
masser af frivillige håndlangere.

I sagens natur blev der sparet på an-
lægsudgifterne, hvor det var muligt,
men i 1992 spillede vi altså på en 18
hullers golfbane i Lemvig med knap
400 aktive medlemmer.

Vi vidste godt, at det ikke var en su-
perbane a la Lübker eller Lyngbygård
vi nu stod med, men den passede fint
til vores medlemsskare og til den
økonomi, vi havde fået skruet sam-
men, så alle var glade og meget til-
fredse med det resultat, vi så hurtigt
havde nået. 

Den måde, vi gjorde tingene på den
gang, medførte selvfølgelig, at hvis
der blev penge til det, så skulle
banen på mange områder forbedres.
Det skete løbende, men de mest
markante ændringer/forbedringer
fandt især sted i forbindelse med det
nye klubhus- byggeri i årene 2004 og
2005. Frederik Dreyer var i en alder af
85 år ikke rigtig mobil mere, så klub-

Ny green 9 på vej

Anlægsarbejdet i fuld gang på hul 9

Spændende bliver det
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ben havde i 2002 indledt samarbejde
med vores nuværende banearkitekt
Henrik Jacobsen, et samarbejde der
siden har fungeret rigtig godt.

Den udviklingsplan, Henrik Jacobsen
omtaler i sin indledning, blev lavet i
sommeren 2005. Det der nu sker på
hul 9, er virkeliggørelse af et af de sid-
ste ønsker i planen, og jeg er sikker

på, at det bliver et markant bedre og
smukkere hul at spille.  

For en uges tid siden, d. 20. februar,
havde klubben i al ubemærkethed 30
års fødselsdag. For en der har været
medlem af klubben siden stiftelsen,
har det været et privilegium at se den
udvikling - der under skiftende ledel-
ser - i alle disse år er sket. Sommeti-

der i lidt blæst fra vest, men altid med
fuldt overblik og fint styr på økono-
mien til stor tilfredshed hos medlem-
merne.

Jeg glæder mig til indvielse af det
”Nye” hul 9 i sommeren 2016.

Februar 2016
Herman Balle

Lemvig Golfbane. Omlægning af 9. green.
Henrik J. Jacobsen. 
Juli 2015. Rev. nov. 15
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LEMVIG GOLFKLUB’s

Revision
FSR – Danske Revisorer

Havnegade 26
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 13 33
Fax 97 83 23 57
E-mail: post@mc-revision.dk

Pub & Steak

Columbus Pub 

Torvet . Lemvig . Tlf. 97 82 00 70

Nr. Nissum 
Taxi og Turist

v/ Thorkild Nielsen, Nr. Nissum

www.nissumturist.dk
Tlf. 9789 1145

v/ Anker Hviid

Øgendahls
Maskinfabrik A/S

Jupitervej 16A . 7620 Lemvig .Tlf. 9782 0582 . Fax 9782 0599

www.oegendahl.dk

R

Rugmarken 31 · Lemvig · Tlf. 9781 1555

www.allflex.dk
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EAGLESPONSORER

Kr. Kirkegaard
Hvedemarken 29 · 7620 Lemvig

HB Revision I/S

v/ JES BYSKOV & MICHAEL HONORÉ
Registrerede revisorer, 

medlem af FSR – danske revisorer

Navervej 1 • 7620 Lemvig • Tlf. 97 82 12 33
E-mail: thj@tangbiler.dk • www.tangbiler.dk 

NYT SYN Lemvig
Torvet 3 I 7620 Lemvig I Tlf. 97821319 | nytsyn.dk/Lemvig

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

LEMVIG BETON A/S
NVF RENOVATION
LEMVIG VOGNMANDSFORRETNING
Fabriksvej 3 . 7620 Lemvig · Tlf. 97 82 05 11
Struer · Tlf. 97 86 15 44

www.lemvig-beton.dk

KEC HOLDING A/S
Udlejning af:

Kontor- lager- og 
værkstedslokaler

samt borde og stole

Telefon 40 73 94 00

T H Y B O R Ø N  
TLF.: 3035 2901 - 3035 2902 - 3035 2999

MURER
SMEDIE
STILLADS
TØMRERHM SE

RV
IC

E

Henning Rønn Christensen
henning.chr@mail.dk
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LEMVIG GOLFKLUB’s

Lemvig

JYSK MONTAGE

Montagearbejde
Maskinopstilling
Certifikatarbejde
Stål konstruktioner
Klippe- og bukkearbejde
Valsning af plader
Valsning af stangstål
Fremstilling af beholdere

www.jyskmontage.dk

Hvedemarken 2 . 7620 Lemvig . tlf. 9782 2778 .
2778 . jm@jyskmontage.dk . fax 9782 2785

KB HOLDING
LEMVIG APS

Søgårdevejen 6

DK-7620 Lemvig

Tlf. 97 82 22 11

www.norrevinkel.dk

Torvet 7-8 · 7620 Lemvig 
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EAGLESPONSORER

Vestergade . LemvigLagerhotel • Lokaleudlejning
Møbelopbevaring

Østergade 17 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 12 84

www.kallesoes-bolighus.dk

LEMVIG AUTO A
pS

Høgevej 30 · 7620 Lemvig
ford@lemvigauto.dk · www.lemvigauto.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

AUTOPARTNER 
THYBORØN
TLF.: 97 83 12 99

Vestjysk Auto
Lemvig
v/Erik Gransgaard

Lemvigvej 13 . 7620 Lemvig

Tlf. 97 82 08 08

www.vestjyskauto.dk

vestjyskauto@vestjyskauto.dk
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LEMVIG GOLFKLUB’s EAGLESPONSORER

  Hos os er det LIGE UD AD LANDEVEJEN..!

   KØB og SALG af LASTBILER behøver ikke være op ad bakke ...

Lars Vohnsen
Holding Aps

NAVERVEJ 5-7 . DK-7620 LEMVIG
TLF. 96 63 03 30

C18 DK

Forår i maskinhuset – vi er klar !
Det er måske i god tid i fuld alvor at
tale om forår, men helt sikkert er det,
at såvel maskinerne som personerne
på billedet er klar til det arbejde der
venter lige om hjørnet, og som forhå-
bentlig er i fuld gang, når dette blad
lander i medlemmernes postkasser.

Vores forretningsfører Bente kom til
at nævne for mig, at hun ofte fik
spørgsmål om, hvorfor vi brugte så
mange penge på maskiner, og hvad

disse maskiner egentlig blev brugt til.
Hun opfordrede mig til at skrive lidt
om det i ”Vestenvinden”, som jo ud-
sendes til alle vore medlemmer og til
mange af vore forretningsforbindel-
ser.

Det er altid godt, når medlemmerne
viser interesse for, hvordan kontin-
gentet, greenfee-indtægterne og
sponsorindtægterne bliver forvaltet.
Her rammer man næsten midt i ski-

ven, når sigtet rettes mod maskinhu-
set, og det der udgår herfra.  Det er
nemlig her ca. 55% af klubbens sam-
lede indtægter forvaltes og regner
man på andelen af de samlede kon-
tingentindtægter, så drejer det sig
om ca. 75%. Nedenstående følger lidt
mere om investeringernes omfang
og nødvendigheden heraf.

Nu er maskininvesteringerne kun en
del af de pasningsudgifter, der er
knyttet til banedriften, men de har
over de seneste 15-20 år udviklet sig
til at udgøre en større og større, men
helt nødvendig del af udgifterne.
Dette skyldes blandt andet, at ar-
bejdskraften bliver dyrere og dyrere,
men især at tidligere tiders pasnings-
former med mere vand, mere gød-
ning og mere pesticidforbrug er yt.
Græsdyrkning og -pleje kræver nu
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Omgivet af rigtig mange af de frivillige hjæl-
pere ses fra venstre:

Aung Khai på en greenklipper, Bo på den ny
fairwayklipper og bagerst til højre Erling og
Ove ved kæmpen ”John D”

masser af manuel mekanisk pleje i
form af hyppige vertikalskæringer,
topdressing, vertidraining, hulprik-
ning, eftersåning osv, alt sammen
noget der kræver specialmaskiner og
noget som skal udføres på en måde,
så det generer medlemmer og gæ-
ster mindst muligt, så det skal også
gå stærkt. 

Når klubben køber en ny maskine,
regnes der med en gennemsnitlig le-
vealder på 7 år. De sidste 7 års nyan-
skaffelser af maskiner til green-
keepernes arbejde har beløbet sig til
i alt ca. kr. 2,1 mio. hvilket medfører
årlige afskrivninger på kr. 0,3 mio. Her
til skal lægges forrentning af investe-
ringerne.

Nu er det heldigvis ikke sådan, at alle
maskiner er totalt nedslidte efter 7
års forløb. Dette skyldes at f.eks. den

maskine, der med passende tidsin-
tervaller prikker huller i vore greens,
ikke kører nær så mange timer om
året som vore klippemaskiner, men
den er lige så uundværlig.  Den sam-
lede anskaffelsesudgift for den ma-
skinpark, der p.t. findes i maskinhuset
udgør ca. 4,4 mio. som i klubbens
regnskab er nedskrevet til kr. 0,9 mio.
Nogle af maskinerne har således en
længere levetid end det forventede
gennemsnit på 7 år.  Maskinparkens
2 ældste maskiner bunkerriven og
semiroughklipperen er fra henholds-
vis 1994 og 1997. Faste chauffører på
disse to maskiner har lige siden an-
skaffelsesårene været henholdsvis
Chr. Sloth og Chr. Weibel. De to herrer
er nu begge 82 år, de begyndte fak-
tisk at køre med disse maskiner sam-
tidig med at de fleste andre gik på
pension og bunkerrivning forgik med
håndriver. Noget tyder på, at ældre

mænd og ældre maskiner passer
godt sammen. De har ikke noget
imod at stå tidligt op, og der bliver
ikke snydt med pasning og vedlige-
holdelse.

Det gør der i det hele taget ikke i ma-
skinhuset, alle maskiner skal være
funktionsdygtige i hele vækstsæso-
nen. Græsset gror hele tiden, så et
nedbrud på en eller flere maskiner
der kræver assistance udefra, skal
være en ekstrem undtagelse. 

Februar 2016 H.Balle
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Visse udfordringer  
må du selv klare...  

- men de økonomiske  
kan vi hjælpe dig med!

Kig ind i afdelingen og hør hvad vi 
kan gøre for din privatøkonomi

www.sparv.dk

Lemvig afdeling
Østergade 16
7620 Lemvig

 
LEMVIG
Tlf. 97 82 11 77 - www.damernesmagasin.dk

DAMERNES MAGASIN
Selskabstøj

Job/hverdagstøj
Overtøj

Blikkenslagerne

                                 
                                            
                                    

Lemtorpvej 4, Lemvig
Tlf. 9782 0759
Mobil: 4045 6759

2184 3859

www.m-o-blik.dk

EU paller • Engangspaller • Specialprodukter

Levering af alle former
for træemballage

Tlf. 97 83 26 66
Fax 97 83 23 33Lemvig

v/ Lars Lyng

Vestergade 26

7620 Lemvig

Tlf. 96 43 40 00

– kom godt videre... edc.dk

Alt murerarbejde udføres
• Reparationer
• Tilbygninger
• Parcelhuse

• Facaderenovering
• Strukturpuds
• Landbrugsbyggeri

Mimersvej 74 . 7620 Lemvig . 2123 3164
ivan-berthelsen@hotmail.com

TÆPPER . GULVE . GARDINER . SOLAFSKÆRMNING
• Markiser
• Rullegardiner
• Lamelgardiner
• Persienner

• Plisségardiner
• Metervarer
• Sengeudstyr

• Tæpper
• Vinyl
• Linoleum
• Trægulv

Ring efter

gardinbusserne

– vi tar mål, syr

og monterer!

Marina
Restaurant

• Dansk/Thailandsk inspireret
• Dinér Transportable (Min. 10 pers.)

• Selskabs- og kursuslokaler fra 15-180 pers.

Vinkelhagevej 8 · Lemvig · Tlf. 9782 2813
www.restaurantmarina.dk · E-mail: marina@bonnet-it.dk
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Golf Caféen

Vita Andersen

Tlf. 40 46 79 58
www.lemviggolfklub.dk – se under Golfcaféen

Som mange allerede har erfaret, stopper jeg i Golf Cafeen
den 1. november 2016.
Jeg vil gerne takke jer for jeres opbakning i den tid, der
er gået.
Jeg har været utrolig glad for at være en del af klublivet,
og det har været et fantastisk springbrædt til de udfor-
dringer, jeg nu tør søge.

Golf Cafeen kører i 2016 som hidtil:

Samme priser og samme menu. Det vil bl.a. sige:

– Fredag serveres venøbøffer til .............. kr. 95,-

– Søndag serveres wienerschnitzler til .. kr. 85,-

– Mandag – torsdag dagens ret til .......... kr. 55,-

Jeg vil også i år tilbyde salatbaren, da den blev rigtig godt
modtaget sidste år.

Jeg glæder mig til at møde jer alle i løbet af foråret og
sommeren.

Mange golfhilsner
Vita
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Herreklubben

Af Harry Lund-Hansen

Velkommen til et nyt Golf år, til
såvel gamle som nye medlemmer!

Hver onsdag mellem kl. 16.00 –
17.00 (første bold trækkes kl. 15.55)

Medlemskab kr. 200, kun for mænd på min.18 år med et
handicap på max. 36,0. 

Der spilles i 2 rækker:
A-rækken hcp. 0-16,0 spiller slagspil, B-rækken hcp. 16,1
- 36,0 spiller stableford.  
Der spilles om vinpræmier hver onsdag

Vi starter op onsdag 6. april kl. 16.00.  Mød op i god
tid og bliv en del af fællesskabet!  
Herefter slår vi ud hver onsdag mellem kl. 16.00 – 17.00,
til sidste onsdag i september 

Se mere på Lemvig Golfklub´s hjemmeside/Herre-
klubben og på opslagstavlen i klubhuset.

Vel mødt til en ny sæson!

Venlig hilsen
BESTYRELSEN
Harry Lund-Hansen, formand  
Birger Dyring, næstformand
Kaj Svenningsen, kasserer
Peter Stigaard, revisor

VESTERGADE 17 . LEMVIG
TLF. 9782 1414

Andrupsgade 7 . 7620 Lemvig
Havnegade 62 . 7680 Thyborøn
Vesthavnen 11A, Thorsminde . 6990 Ulfborg 

Tlf. 96 900 300 – www.vestjyskrevision.dk
E-mail: kontakt@vestjyskrevision.dk

Medlem af:
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                          Bestyrelsen 

 

Otto Schumann   Ole Wagener   Peter Hugo Hansen  Arne Gottlieb 

Old Boys Klubben                                                             

Mangler du udfordringer og er mindst 55 år i år?.......Så er golf i  
Old Boys klubben lige noget for dig: Her ka  
humørfyldte golfere, der elsker konkurrencen med den lille bold  
og det hyggelige samvær. 

Vækker dette din interesse, er du velkommen med dit udstyr hver 
tirsdag kl. 08:00. 
Du kan også forhøre dig hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er 
mulighed for at deltage som gæstespiller et par gange mod betaling af 25 kr. Et årskontingent koster 300 kr.  

De fleste spiller 18 huller, men vi har også en gruppe der 
af forskellige årsager spiller 9 huller. 
Holdene er normalt firbolde, som altid sammensættes 
ved lodtrækning, så man kommer til at møde forskellige 
spillere hver gang man spiller. 

Efter tirsdagens hårde dyst spiser vi mod betaling en let 
frokost i Golf Cafeen og efterfølgende er der 
præmieoverrækkelse til vinderne i hver af de 4 rækker, 
vi spiller i. Vi spiller selvfølgelig også om det årlige Old 

Boys mesterskab, som i 2015 blev vundet af Villy Kjeldsen 
og med Ole Wagner som runner up.  

I årets løb spiller vi nogle turneringer mod modstandere fra andre 
klubber. Vi spiller 2 årlige bymatcher mod henholdsvis Struer og 
Holstebro, skiftevis på ude- og hjemmebane. Endvidere deltager vi i 
Vestjysk Old Boys, hvor vi konkurrerer mod Nordvestjysk, Herning, 
Dejbjerg og Holstebro. Og i 2015 blev vi medlem af Senior 
Samarbejdsklubberne hvor det er Holmsland, Storådalen, Struer og 
Sydthy banerne vi spiller på. Herudover arrangerer vi hvert år en udflugt 
til en fremmed bane for, at alle Old Boysere får mulighed for at spille en 
fremmed bane. 
en match vi ser meget frem til og som gælder stor prestige. Her 

forsøger vi noget vi ikke må derhje
damerne. Og selvfølgelig afsluttes alle disse matcher hver gang 

med hygge, frokost og præmieoverrækkelse. 

 
Klubben arrangerer også et par golf udlandsture. Den ene til 
Slesvig-Holsten i år fra 30. maj til 1. juni. Den anden golftur 
går i år til Spanien. 

Vi spiller golf hele året og i al slags vejr! Og dog, hvis sneen 
tager over, mødes vi i stedet i Bowlingcentret. 

Uanset hvilken turnering og de opnåede resultater, så er vores 
motto:  
Humør og sportsånd gør golf til leg - Lemvig Old Boys viser vej! 
Se desuden vores nyheder og aktiviteter på Old Boys hjemmeside 
under golfklubbens hjemmeside.                                
 



www.lemviggolfklub.dk30

Onsdagspigerne – Piger kom og vær med

Onsdagspigerne er for de friske
”Piger”, som spiller for at have det
sjovt hver onsdag fra marts og til
november. Afslutter sæsonen med
julematch. I vinterperioden spilles
for samværets skyld, når vejret til-
lader det.

Handicap:
Alle kan være med uanset handicap.
Der spilles 9 huller og 18 huller,
banen er lukket, når vi går ud.

Scorekort ansvarlig:
Grethe Graae

Du må ikke holde dig tilbage, for at
være sammen med Onsdagspi-
gerne, selv om du ikke lige kender
de andre – det kommer du til.

Sæsonstart: 
Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 10.00.
Der spilles 9 huller, derefter fælles
spisning, hyggeligt samvær samt in-
formation om den nye sæson.

Kontingent: 
250 kr. for hele sæsonen, du bestem-
mer selv, hvor mange gange du vil
deltage, jo flere gange, jo mere får du
for dine penge.
Kontingent samt betaling for andre
arrangementer indbetales via Net
Bank. Der vil være en deadline for
indbetaling til de forskellige arrange-
menter. 
Tilmelding er bindende ved tidsfri-
stens udløb. 

Vestjysk Bank:
Konto nr. 7730 – 1499016. 

Husk – Husk – Husk: 
Navn ved indbetaling.

Mailadresser:
Vigtigt: Har du fået ny mailadresse,
mail hurtigst muligt til Elise.
Alle får en mail ved de forskellige ar-
rangementer m.m.

Prøvedage:
Onsdagspigerne kan tilbyde nye
medlemmer 2 prøvedage à 40.00 kr. 
Distancemedlemmer 4 prøvedage à
40.00 kr. Der kan kun deltages i de
normale onsdagsmatcher. Beløbet
fratrækkes ved indmeldelse.

Gæster:
Har du en gæst, som er golfspiller, er
hun hjertelig velkommen til at spille
med hos Onsdagspigerne. (Green-
fee!) 

Matchdage:
Der vil blive arrangeret flere forskel-
lige matcher i løbet af sæsonen bl.a.
Pokal – Smykke – Pink Cup m.m. des-
uden match med Old Boys – Dejbjerg
– Struer 
Damer. Alle matcher afsluttes med
fælles spis-ning, præmieoverræk-
kelse samt hyggeligt samvær. Der er
altid en Birdie til en Birdie.

Udflugter:
2 dags tur d. 14 / 15. juni til
Farsø, Himmerland. 
Vi gentager succesen fra sidste år, du
kan være hel sikker på 2 dejlige dage,

sammen med en flok herlige ” Piger”,
der kan lide, at kombinere golfspillet
med hyggeligt samvær.
Årets dagstur er d. 14. september til
Syd Thy Golfklub.
Mere herom senere.

Tur ansvarlig:
Bente Brokholm

Vi glæder os til den nye sæson,
med forhåbentligt en masse ” Nye”
og ”Gamle” golfspillende piger.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid
henvende dig til bestyrelsen, vi vil
altid hjælpe dig på bedste vis.

Bestyrelsen: 
se tlf/mails nederst i kalenderen
Formand 
Tove Pedersen 97895011
Næstformand 
Vin indkøber
Bente Brandt 
Medlemsansvarlig
Kirsten Lønberg
Kasserer
Kirsten Sørensen
Sekretær
Elise Hansen

Informationer, nyheder m.m. fin-
der du på Onsdagspigernes hjem-
meside under 
” Klubber i klubben”.

Af
Tove Pedersen
Formand

Bestyrelsen for Onsdagspigerne
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Kalender for Onsdagspigerne 2016
Dato Spillested Match

30.- 03. Sæsonstart Lemvig     Vi mødes kl. 10.00 9 huller / Information for alle
Fra 6. april til 26. oktober  hver onsdag - Se specielle arrangementer herunder
27.- 04. Snorematch Lemvig Normal
04.- 05.     X Pokal match Lemvig Normal
25.- 05. Smykkematch Lemvig Normal
01.- 06.     X Pokal match Lemvig Normal
08.- 06.     Struer Piger Lemvig    Tilm. Mødetid annonceres senere
14/15.-06. 2 dags tur Farsø        Tilm. Mødetid annonceres senere
22.- 06. Greensome Lemvig  Normal
05.- 07.   Old Boys Lemvig  Normal
06.- 07.     X Pokal match Lemvig Normal
03.- 08.     X Pokal match Lemvig Normal
07.- 08. Pink Cup Lemvig    Tilm. Mødetid annonceres senere
23.- 08. Dejbjerg Piger Dejbjerg Mødetid annonceres senere
07.- 09.     X Pokal match Lemvig Normal
14.- 09. 1 dags tur Sydthy     Tilm. Mødetid annonceres senere
26.- 10. Generalforsamling Lemvig    Tilm. 9 huller 
30.- 11. Julematch Lemvig    Tilm 3 jern

X  Let anretning, pris 40,00 kr. 

18 huller slår ud kl. 9.00. Kort afleveres senest kl. 8.45 
9 huller slår ud kl.10.15. Kort afleveres senest kl. 10.00 

Kontingent 2016. 250 kr. Vestjysk Bank konto nr. 7730-1499016.
Tilmelding er bindende efter tidsfristens udløb ved forskellige arrangementer.

Tove Pedersen knudesgaard@gmail.com Tlf. 97 89 50 11 / 61 74 96 16
Bente Brandt bemag@city.dk Tlf. 97 82 01 40 / 61 11 99 12
Elise Hansen elisebentwang@gmail.com Tlf. 97 83 63 03 / 40 75 75 11
Kirsten Lønberg kirstenlp@mail.tele.dk Tlf. 61 77 57 48
Kirsten Sørensen Regnskab kirsten.ejler@post.tele.dk Tlf. 97 82 23 85 / 25 39 96 12
Bente Brokholm Tur ansvarlig bentebrokholm@c.dk Tlf. 97 82 30 32 / 30 58 34 00
Grethe Graae Score Kordinator grethegj@mail.dk Tlf. 97 81 13 14 / 29 91 18 36

Deltagerne i Pinkcup
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Redoffice Konpap A/S
Fabjergvej 27 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 16 11

Alt i: • Lakering af personbiler, lastbiler, busser m.m.
• Industrilakering samt specialopgaver
• Skilte og bilreklamer
• Selvklæbende bogstaver
• Montering af solfilm
• Sandblæsning
• Bilpolering

v/ O & J Rasmussen
Transportvej 4 . Lemvig . Tlf. 9782 0542 . 6022 7083

Lemvig Boghandel
Torvet 1 . 7620 Lemvig

Tlf. 97 82 20 14
www.boghandleren.dk

♥ Dagfangede fisk
♥ Lune frikadeller og fileter hver dag fra kl. 11.00
♥ Burgerboller, røgvarer
♥ Stort udvalg i fersk fisk

HAVNEN . 7620 LEMVIG . TLF. 97 81 18 40

Thyborøn Skibs & Motor A/S
Beddingsvej 5 . DK-7680 Thyborøn

Tlf. +45 96 900 100 . Fax +45 97 831 982
Mail: 3xj@3xj.dk . Web: 3xj.dk

ENGENS
URE - GULD - SØLV

Vestergade 12 · 7620 Lemvig
Tlf. 9782 0071 · Fax 9782 0063

www.engens.dk

Ulla & Brian Aagaard
Industrivej 1 . Lemvig . Tlf. 9782 0340
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Torsdagsklubben

Torsdagsmatch –
Den åbne klub!
Torsdagsklubben er en åben klub, som henvender sig til
alle spillere, der har lyst til at spille med andre medlem-
mer af Lemvig golfklub.
Vi spiller hver torsdag i sommerhalvåret. Alle matcher af-
sluttes med hyggeligt samvær og præmieoverrækkelse i
klubhuset. Den første torsdag i hver måned arrangeres
der fællesspisning for de, der ønsker det.

En gang i sæsonen arrangeres en udflugt til Struer. I 2016
er det den 11. august. Efter matchen er der fællesspisning
og præmieover-rækkelse. Man står selv for green fee.

Deltagelse i matcherne koster kr. 20,- pr. gang. Pengene
går til indkøb af præmier.

I løbet af sæsonen spilles forskellige matchformer, som
det kan ses af programmet. Alle er velkomne, og ønsker
du at deltage, møder du op mellem kl. 15.45 og 16.15. Til-
melding sker til det medlem af udvalget, der er til stede.

Vi slår ud fra 1. tee kl. 16.00                                            

Udvalget består af:
Formand Bjarne Jensen......................................... 91 86 53 85 
Næstformand Torben Rokkjær............................ 24 69 11 65
Sekretær Peter Hugo Hansen.............................. 20 68 22 83
Kasserer Birthe Gøtzsche ...................................... 30 42 90 76

PROGRAM FOR
TORSDAGSGOLF 2016

07. april Holdmatch. Fællesspisning
14. april Stableford
21. april Hallington
28. april Mexican Scramble
05. maj Stableford. Fællesspisning
12. maj Foursome hulspil
19. april Omvendt match
26. april Stableford – nærmest flaget
02. juni Foursome Stableford. Fællesspisning
09. juni Single hulspil
16. juni Stableford
23. juni Flagmatch
30. juni Irsk match
07. juli Stableford. Fællesspisning 
14. juli Best Ball
21. juli Holdmatch
28. juli Stableford – længste drive
04. aug. Slaggolf. Fællesspisning
11. aug. Udflugt til Struer Golfklub
18. aug. Mexican Schramble
25. aug. Københavner
01. sept. Stableford. Fællesspisning
08. sept. Norsk Stableford
15. sept. Greensome Stableford
22. sept. Holdmatch 9 huller. Generalforsamling.

Fællesspisning

Vi ses
den 7. april !

Birthe GøtzscheBjarne Jensen Peter Hugo HansenTorben Rokkjær
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Som omtalt andet sted i bladet skete
der på den ordinære generalforsam-
ling en enkelt udskiftning i bestyrel-
sen. Som nyt medlem indvalgtes
Camilla Hjortkjær i stedet for Peter
Risom, der ikke ønskede genvalg.

Camilla har kun to års medlemskab af
klubben og er derfor ukendt for de
fleste af klubbens medlemmer.

Det råder ”Vestenvindens” redaktion
bod på, idet vi har bedt Camilla for-
tælle lidt om sig selv, og om hvorfor
hun sagde ja til at påtage sig arbejdet
som bestyrelsesmedlem i Lemvig
Golfklub.

Efter en god snak med hende kan vi
fortælle:

Camilla er 46 år, er gift med Jesper
Hjortkjær, har to børn og er bosid-
dende i Lemvig.

Camilla er født i Sverige og boede her
indtil 1994. Hun har en uddannelse
svarende til SoSu assistent i Dan-
mark, hun har også drevet egen for-
retning med et rengøringsselskab og
en grillbar i Gøteborg. 

Under en ferie på Cypern traf hun
Jesper som der gjorde tjeneste som
soldat. Nu blev bopælen ændret til

Lemvig området. Parret drev nu i 5 år
Gjellerodde Cafeteria og Minimarked
samt sommerhusudlejning. 

I 2001 blev kiosken solgt og en kon-
takt med Mc Donalds restaurations-
kæde medførte nu 1 års kursus i
hvordan en sådan virksomhed drives
i Mc Donalds verdensomspændende
restaurationskæde. Dette medførte
tilbud om forpagtningen af en ny Mc
Donald restaurant i Thisted. Efter tre
år i Thisted blev teltpælene igen ryk-
ket op og flyttet til Australien. Det
skete i 2005.

Opgaven i Australien var at starte en
forretning med salg og servicering af
en affaldspresser der bliver fremstil-
let i firmaet ”Miltek” i Ulfborg.

Familien blev i 2013 enige om, bl.a. af
hensyn til børnenes skolegang, at Ca-
milla og børnene skulle rejse hjem til
DK for permanent at slå sig ned i
Lemvig, medens Jesper nu pendler
mellem Lemvig og Australien i det
omfang det kan indpasses i forretnin-
gens drift. Camilla arbejder desuden
som afløser på ”Kærhuset” i Fabjerg.

Camilla er glad for at hun er indvalgt
i Golfklubbens bestyrelse, og ser frem
til at tage fat på de opgaver der bliver
tildelt hende, formodentlig primært
i begynderudvalgsarbejdet, Club 37
og som bestyrelsens link til Dame-
klubben. Endelig glæder hun sig
også til at dyrke golfspillet lidt mere
kontinuerligt.

”Vestenvindens” redaktion ønsker
held og lykke med arbejdet, og glæ-
der os over Camillas slutbemærkning
”Jeg går op i det jeg har sagt ja til”
Det tror vi på.

Lemvig februar 2016
H. Balle

Nyt ansigt i bestyrelsen – Camilla Hjortkjær
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Formand
Flemming Nielsen
flemminggade@tdcadsl.dk
2163 8289

Proen - Cafeen 
Vestenvinden
Hotel Nørre Vinkel
Hjemmesiden
Husudvalg  
Hole-in-One

Camilla Hjortkjær
cmbh10@gmail.com
4017 0746

Onsdagspigerne
Begynderudvalg
Club 37 

Næstformand
Henning Lilleøre
h.lilleoere@mail.dk
2147 4491

PR-udvalg
Eliteholdene
Herreklubben

Karsten Bro
kbholding@privat.dk
40 30 84 76

Baneudvalg
Klubhus og bagrum

Sekretær
Kim Diget Thomsen
kimdiget@live.com
2181 0042

Turneringsudvalg
Klubmesterskab
Old Boys Klubben
Begynderudvalg
Club 37  

Peder Broe
broe68@gmail.com
6067 8539

Juniorudvalg
Torsdagsmatch

Kasserer
Inger Schmidt
itschmidt@post.tele.dk
9782 2970

Kontoret 



v/Anders Olesen
Havnegade 5A . 7680 Thyborøn . Tlf. 97 83 28 82

www.fiskehallen-thyboron.dk

Kynde & Knak

Havnegade 16 . 7680 Thyborøn . Tlf. 9791 0097
www.kyndeogknak.dk

Kvik Lemvig: Storegade 1, Lemvig, tlf. 97 81 13 96

danbolig Lemvig kvitterer med 1 flaske vin til 
alle der laver en birdie på hul 8. - dette gælder 

såvel ved matcher som ved private runder.
Gælder fra 1. maj - 30. september og der skal spilles 18 huller.

Vi kvitterer med  
vin på hul 8

danbolig Lemvig Jesper Andersen 
Vestergade 31 · 7620 Lemvig · Tlf.:9782 2900 · lemvig@danbolig.dk

Bredgade 19 . Thyborøn
Tlf. 97 83 10 20

GRAFISK TRYK LEMVIG

Vinkelhagevej 6
7620 Lemvig
Tlf. 97 82 00 42
www.lemvigstrandcamping.dk
E-mail: lemvig@dk-camp.dk

Havnen 23,1 . Lemvig . Tlf. 9782 1300
www.advomt.dk


