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

Formand
Flemming Nielsen .............. 2163 8289
Næstformand
Henning Lilleøre ................. 2147 4491
Sekretær
Peter Risom .......................... 9782 3070
Kasserer
Inger Schmidt ..................... 9782 2970
Karsten Bro............................ 4030 8476
Kim Diget Thomsen ........... 2181 0042
Peder Broe............................. 6067 8539 

Udvalg: se næstsidste side

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

Træner/proshop:
Proshoppen .......................... 9781 0522 
Peder S. Nielsen................... 4032 1813

Golfcafeen:
Vita Andersen....................... 4046 7958

Rengøring:
Vita Andersen....................... 4046 7958

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

Seniorer fra 24 år............ 4.250 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.
Par-3-banen .............................. 1.250 kr.
Prøvemedlem............................ 1.000 kr 
Kom i gang igen....................... 2.100 kr
Passiv .............................................. 235 kr.
Distance:
senior........................................... 2.150 kr.
ungsenior .................................. 1.500 kr.
junior............................................... 900 kr.
Struer........................................... 1.200 kr.

Indskud ..................................... 2.000 kr.
(se nærmere på hjemmesiden)

Bestyrelse

Servicefunktioner

Kontingentsatser 2015

Som medlem af Lemvig Golfklub,
har du mulighed for at spille med
reduceret green fee i følgende klub-
ber:

½ greenfee på alle ugens dage:
Dejbjerg Golfklub
Hals Golfklub
Hammel Golfklub
Harre Vig Golfklub 
Hvalpsund Golfklub 
Løgstør Golfklub 
Morsø Golfklub 
Nordvestjysk Golfklub
Odense Golfklub
Rold Skov Golfklub
Sebber Kloster Golfklub 
Skive Golfklub
Struer Golfklub
Sydthy Golfklub
Tange Sø Golfklub
Trehøje Golfklub
Tullamore Golfklub
Viborg Golfklub
Øland Golfklub
Aalborg Golfklub
Aars Golfklub

Kr. 100 i rabat på alle ugens dage:
Holstebro Golfklub
Holmsland Golfklub  

Kr. 50 i rabat på alle ugens dage:
Blåvandshuk Golfklub
Ebeltoft Golfklub
Give Golfklub
Markusminde Golfklub
Odder Golfklub
Skærbæk Mølle Golfklub
Aaskov Golfklub

Fast special pris:
Grenaa Golfklub ................... kr. 200
Herning Golfklub ................. kr. 200
Ikast Golfklub ............... kr. 200/250
Norddjurs Golfklub .... kr. 200/250
Randers Fjord Golfklub...... kr. 200

Se i øvrigt hjemmesiden, idet der løbende
kan komme nye aftaler.
Se også aftalen om LIMFJORDSGOLF om
tilbud på golfpakke 

GREENFEEAFTALER
FOR MEDLEMMERNE:

Alle dage kr. 330

Rabatter: se Greenfeeaftalerne
eller kr. 50 for gæstespillere, der går i
bold sammen med vore medlemmer

Hvert medlem kan i 2015 af klubben
købe 10 green-fee billetter til halv pris
(kr. 1.500,-) ved kontant betaling, idet
der ikke kan dispenseres for færre eller
flere køb.

Par-3-banen – alle dage kr. 100

For alle rabataftaler gælder, at
kun en rabatordning kan benyt-
tes. Man kan f. eks. ikke både
opnå rabat som gæst og som spil-
ler fra en af ovennævnte klubber.
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Formandens indspil

Hvor tiden dog går hurtigt. Det er
ikke til at forstå, at det på Grundlovs-
dag i år er 10 år siden, vi indviede
vort dejlige klubhus. Det fejrer vi
selvfølgelig med en stor turnering,
og helt naturlig er det Golfcafeen og
Peder Pro, der denne dag er sponso-
rer. Jeg vil gerne opfordre til, at man
bakker op om denne turnering og
den efterfølgende spisning i klubhu-
set. Der er garanti for lækker mad og
masser af hygge. 

Vi mennesker har en evne til – hvis
det da er en evne – at kikke tilbage
og sige ”Hvad nu hvis vi havde gjort
noget andet i stedet for det, vi
gjorde”. Det skal man nok passe på
med ikke at gøre for ofte, for svaret
får man jo aldrig, og det ændrer der-
med intet. Jeg kan dog ikke lade
være at tænke på, at hvis ikke driftige
folk omkring vores klub, for godt 10
år havde fået sat skub i et klubhus-
byggeri, havde vi i dag måske stadig
siddet til leje hos Hotel Nr. Vinkel.
Godt for det, og godt at vi ikke fik et
skrabet byggeri, men et flot klubhus,
som vi alle kan være stolte over og
glade for. Et klubhus, der i dag – 10 år
efter – stadig fremtræder som nyt.
Men vi er jo også mange til at passe
på det!

Som bekendt er Bravo Tours en af
vore sponsorer, og hver gang et af
vore medlemmer rejser med dem,
giver det lidt penge til klubben.
Bravo Tours så også gerne, at vi arran-
gerede en klubtur til sydens sol og
sommer. Det synes vi også var værd
at prøve, så alle klubbens medlem-
mer inviteres hermed til Tunesien
den 15. oktober og en uge frem. Du
kan læse meget mere om turen på

vores hjemmeside og ved opslag i
klubhuset. Bak op om dette initiativ,
hvor vi med kr. 6.798,- har fundet en
absolut attraktiv pris. 

Vi mister – ligesom næsten alle andre
golfklubber i Danmark – medlem-
mer, så vi sætter igen i år  stor fokus
på at hverve nye og fastholde de
gamle medlemmer. Vi afholder der-
for den 26. marts en inspirationsaften
i klubhuset, hvor udviklingskonsu-
lent Kim Uldahl fra Dansk Golfunion
vil være vores sparringspartner og
komme med et indlæg. Jeg håber
rigtig mange vil bakke op om denne
aften, således at vi kan få en masse
nye ideer frem til at få vendt med-
lemsudviklingen. Et led i dette er
også at vi deltager i Golfens Dag – et
åbent hus arrangement den 19. april
– som næsten alle danske golfklub-
ber er med i. Det vil være dejligt om
mange medlemmer denne dag tog
venner, naboer og familie med ud i
klubben. I øvrigt kan du andet steds
i bladet læse mere om aktiviteterne
på Golfens Dag.  

Vi afvikler hvert år en turnering for
alle udvalgsmedlemmer og hjælpere

med efterfølgende spisning og
hygge i klubhuset. Sidste år var det i
maj måned, og inviteret til turnerin-
gen var også alle sponsorer. I år gør
vi det lidt anderledes. Sponsorerne er
inviteret til ”lammeaften” den 24.
april. Der er denne aften lagt mindst
ligeså megen vægt på det kulinariske
som på det golfmæssige. Men der
skal naturligvis også være en match
for alle de frivillige hjælpere. Hvornår
og hvordan det kommer til at foregå
er endnu ikke besluttet, men det lig-
ger fast at turneringen først afvikles
efter sommerferien. 

Her til sidst i mit indspil vil jeg gerne
sige, at det er en fornøjelse af være
formand i en klub, hvor alting virker,
og der er langt mellem ævl og kævl.
Der er ganske vist hele tiden mange
udfordringer og opgaver, der skal
løses. Men når alle trækker på samme
hammel, er det ingen sag at bruge
tid og energi på det. Med det
fromme ønske, at I kære medlemmer
også synes, det er en fornøjelse at
være medlem af klubben, vil jeg
gerne ønske alle en rigtig god golf-
sæson. 

Af Flemming
Nielsen

3

Formanden anbefaler:

� 26.3: Inspirationsaften med DGU 

� 19.4: Golfens Dag

� 24.4: Turnering  for sponsorerne 

� 24.4: ”Lammeaften”  for sponsorerne, men
hvor andre mod betaling er velkomne
til at deltage

� 5.6: Klubhuset fylder 10 år (turnering med 
efterfølgende spisning)

� 15.10: Golfrejse med Bravo Tours til
Tunesien
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Vi inviterer alle – unge som gamle, der har lyst til at prøve golfspillet, til at lægge vejen
forbi klubbens anlæg og deltage i dagens aktiviteter. 

Det officielle arrangement starter kl. 13.00, hvor klubbens træner Peder Stræde Nielsen
demonstrerer golfslag på træningsbanen med efterfølgende mulighed for, at gæsterne
selv – med hjælp af instruktion fra træneren – prøver at slå golfslag.

Kl. 15.00 er der ven/venindematch, hvor et medlem spiller med et ikke-medlem. Mat-
chen går over ni huller og starter kl. 15.00. Ved 17.30 tiden skulle alle hold gerne være
kommet ind. Man mødes herefter i klubhuset til en let anretning og præmieoverræk-
kelse. 

Der vil fra klubbens side blive gjort noget ekstraordinært ud af dagen. Det kunne f. eks.
være præmier til de bedste i ven/venindematchen og attraktive priser hele dagen i Golf-
cafeen. 

Hold øje med hjemmesiden og opslag i klubhuset, hvor der kan læses mere om pro-
grammet for dagen samt tilmelding til ven/venindematchen. 

GOLFENS DAG
VEN/VENINDEMATCH

DEN 19. APRIL

Klubmestrene 2014
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Handicap- og regeludvalget

Kaj Svenningsen

Banerating

Bente Knudsen

I efteråret 2014 har klubben haft besøg af DGU’s ratingteam. I den forbindelse
er banen gennemgået og banens rating tilrettet.

Tilretningen sker efter en totalvurdering af banen, herunder roughens svær-
hedsgrad. 

Da roughen er blevet noget nemmere at spille, blandt andet på grund af af-
græsning, vil banens Course Rating og Slope blive rettet til før sæsonstart.

ER DIN BOLD I EN FÅREFOLD? 
• 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).

• 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.)

Fårefoldene på golfbanens areal er
indhegnede med et elhegn. De blå
hegnspæle er ikke  banemarkerin-
ger, men bare hegnspæle. Du skal
derfor spille bolden, som den lig-
ger, med følgende undtagelse:



www.lemviggolfklub.dk6

2014 i juniorafdelingen 

Vi kan se tilbage på endnu en begi-
venhedsrig sæson i juniorafdelingen.
Vores tirsdagstræning er blevet sup-
pleret med en fredagstræning, hvor
vi spiller på den store bane fra 16.00
til 18.00.

Vi har ca. 30 aktive juniorer.

I 2014 har vi deltaget i forskellige tur-
neringer: Bymatch, Short Game Chal-
lenge, Juniorcup og Juniorhold-
tur ne ring. Her har vi opnået flotte re-
sultater. 
I Bymatchen fik Lemvig en samlet 2.

plads på klublisten, og Mikkel Skov
Trabjerg fik en 3. plads på den indivi-
duelle rangliste.
Ved Short Game Challenge gik Luani
Pforr Madsen videre til landsfinalen,
hvor hun fik en flot 1. plads i rækken
P2.
Ved DGU’s Juniorcup-turnering di-
striktsfinalen, som blev spillet i Lem-
vig, havde vi 9 spillere repræsenteret.
Rie Lapholm og Luani Pforr Madsen
gik videre til landsfinalen, hvor Rie fik
en flot 2. plads i sin række og Luani
en flot 3. plads i sin række.
Ved Juniorholdturneringen deltog
Mikkel Skov Trabjerg, Luani Pforr
Madsen og Rasmus Sig Weibel (Mads
Østergård spillede også et par gange
som udskifter). De gik videre til lands-
delsfinalen, men tabte her knebent.

Som altid kårer vi årets junior ved sæ-
sonens afslutning. I 2014 gik pokalen
til Rie Lapholm. 

Som noget nyt i 2014 kårede vi ”årets

raket” ved sæsonens afslutning. Det
er den spiller, der er gået mest ned i
handicap i sæsonen. Her delte vi den
i to. I rækken af dem, som er startet
med handicap 65, vandt Mathias
Broe. Mathias er blevet frigivet i for-
året 2014 og sluttede sæsonen i han-
dicap 47.
I den anden række, som er dem
under handicap 54, gik raketten til
Rie Lapholm, som er gået fra handi-
cap 35,5 til 26.

2014 var også året, hvor Golfklubben
fik en ny hjemmeside. Den er vi
meget begejstrede for i juniorafdelin-
gen, og vi vil hermed opfordre alle til
at besøge vores afsnit på hjemmesi-
den. Med ønsket om et godt nytår og
golf-år, glæder vi os i juniorafdelin-
gen til endnu en spændende sæson
2015.

Med venlig hilsen 
Juniorafdelingen

Find vores kontaktoplysninger her:
http://lemviggolfklub.dk/junior/ju-
niorudvalgets-kontaktoplysninger/

Her ses Mathias Broe med raketpræmien

Sidste års ”årets junior” Mikkel overrækker her pokalen til Rie

Af Peder Broe,
formand
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PR-udvalget 2015

PR-udvalget yder en meget stor ind-
sats for at finde sponsorer, og op-
nåede i 2014 det hidtil bedste
resultat i klubben – nemlig ikke min-
dre end kr. 422.000,-. Den slags rekor-
der er man ikke just vant til i en tid,
hvor man ofte hører foreninger be-
klage sig over, hvor svært det er at
finde sponsorer. 

Vi har nok i udvalget haft en god og
heldig hånd. Men når alt kommer til
alt, handler det jo allermest om, at
der er nogen, som har tillid til os,
synes godt om klubben og vore pro-
dukter og dermed vil støtte os. Vi ved
at nogle gør det af veneration for
klubben, og at det forretningsmæs-
sige aspekt således ikke altid har hø-
jeste prioritet. Vi har dog fuld respekt
for at sponsorerne skal have ”value
for money”, og at sponsorerne får det
vi lover dem. Sådan bliver det også i
2015, hvor der igen tegner sig et fint
resultat.
Sponsorerne er fordelt i to hoved-
grupper, nemlig Eagle-sponsorer og
øvrige sponsorer. Af Eagle-sponsorer
– eller medlemmer af Eagle-klubben

som vi kalder det – havde vi sidste år
34 virksomheder. Det er i år blevet til
36, og alt tyder på, at konceptet, hvor
en sponsor betaler kr. 10.000,-, og til
gengæld får masser af reklamer, golf-
udflugt m.m., er blevet meget popu-
lært. Vi har åbenbart fundet en pris
og et produkt, der har ramt lige i ska-
bet. I år er udflugten over to dage.
Den går til Christie’s Sdr. Hostrup Kro
i Sønderjylland med golfspil på Aa-
benraas og Brundtlands baner. 

Der sker også noget nyt og spæn-
dende for den anden hovedgruppe –
de øvrige sponsorer. Her er der i år en
nyskabelse, idet den årlige sponsor-
turnering ikke afvikles over 18 huller.
Der spilles kun ni huller, men til gen-
gæld er der i år lagt mere vægt på det
kulinariske, hvor sponsorerne kan
nyde en aften i ”lammenes” tegn.
Det sker den 24. april i Golfcafeen. Vi
håber på, at rigtig mange vil være
med til denne madoplevelse, som
man i øvrigt også kan komme til –
mod betaling – selvom man ikke er
sponsor eller medlem af golfklubben. 

Vi ved fra tidligere år, at mange af
vore sponsorer eller deres ansatte
ikke selv spiller golf, og derfor ikke
deltager i sponsorturneringen. Det
vil vi forsøge at ændre på, og der vil
derfor den 24. april, på samme tids-
punkt som ni-hullers turneringen af-
vikles, blive afholdt et mini kursus for
ikke golfspillere med efterfølgende
puttekonkurrence og spil på par 3-
banen. 

I øvrigt har vi reklameplads til mange
flere sponsorer. Der er eksempelvis
gode reklamemuligheder på spon-
sorskiltet i klubhuset, på info-tavlen
ved 1. tee og på vores 18 nye next-
tee skilte. De gamle små hvide next-
tee skilte bliver nemlig i år skiftet ud
med nogle flotte nye i samme stil
som tee-stedsskiltene. 

Endvidere er der reklamemulighed
på info-skærmen ovenpå Pro-box be-
talingsløsningsmaskinen, der jo står
meget synligt i klubhuset. Her er så
ydermere den fordel, at man løbende
kan ændre sin reklametekst, hvis det
er det, man vil. 
Der er således ingen grund til at
holde sig tilbage, hvis man – efter at
have læst dette – skulle få lyst til at
tegne et sponsorat. I givet fald er det
blot at kontakte et af PR-udvalgets
medlemmer (se navnene på næstsid-
ste side her i bladet).

Her til sidst i mit indlæg vil jeg gerne
endnu engang takke alle sponsorer –
både små og store – og opfordre alle
medlemmer til at støtte dem.   

Af Peter Risom,
formand

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

Bliv sponsor
i Lemvig Golfklub

Kontakt forretningsfører
Bente Knudsen, tlf. 97 81 09 20
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Lemvig Vin & Tobak
VINSPECIALISTEN

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

www.lemvig-beton.dk

Nybolig Lemvig
Vestergade 25 www.nybolig.dk

v/Nees og Pallestoft  tlf. 9782 1800

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

Brørupvænget 18, 7650 Bøvlingbjerg
www.loekkes.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

THYB RØN
TLF: 70 20 44 13                     WWW.THYBORØNEL.DK

EL

Vestjysk Auto
Lemvig
v/Erik Gransgaard

CAFÉ TANTE

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
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NEXT TEE SPONSORER

Lars Vohnsen Holding Aps

Vita Andersen Tlf. 40 46 79 58

CAFÉ TANTE

HUL-SPONSORER par 3 banen

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

Jes Brask
Jette Runge Christensen
Johnny Winkel Jensen
Karina Johansen
Karl Peder Pedersen
Kasper Damkjær
Lars Henriksen
Leif Vester Gregersen
Leo Düring Jensen
Marcus Hjortkjær
Martin Kjeldsen
Michael Tarquini
Niels Bo Christensen

Anders Krarup Andersen
Bent Stougaard
Bodil Sørensen
Børge Nielsen
Camilla Hjortkjær
Casper Larsen
Elo Bruun Jensen
Gitte Brask
Helle Egholm
Helle M. Jensen
Jacob Lilleøre Lisby
Jane Klogborg
Jens Noe

Ole Snejbjerg
Per Godsk Petersen
Peter Lund
Rasmus Kristiansen
René Kristensen
Susanne Pedersen
Søren Hildebrand
Søren Nibe Hansen
Søren Overgård Nielsen
Thomas Lund
Thomas Winther Jensen
Torben Hedegaard Jensen
VELKOMMEN I KLUBBEN

NYE MEDLEMMER 2014

Vestergade 1 . 7620 Lemvig . 9782 0433 . www.garagelemvig.dk
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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

PROEN-PROSHOPPEN

En ny sæson står for døren, og jeg glæder mig til at
komme i gang igen. 

FÆLLESTRÆNING
Som noget nyt i år, kan man melde sig til fællestræning i
april måned. Der bliver 9 samlinger, det vil sige hver ons-
dag fra 17.00-18.00 og hver søndag fra 13.00-14.00. Prisen
er 250,- per person, og man har ret til at deltage i alle træ-
ningstimer, hvis man kan det. Jeg vil max have 12 perso-
ner med, og viser det at blive en succes, udvider jeg med
flere timer samt hold. Der vil dog blive en enkelt onsdag
og søndag, hvor vi gennemgår jeres spil på par 3 banen.
Dette afsætter jeg 1 ½ time til. 
Jeg vil udover gennemgang af spillets facetter også lave
en opmåling af jeres slag fra tee med min flightscope.
Hvad skal man bruge det til? - Vil nogen nok sige. Ideen
er at lære at slå længere og mere lige hvor loft, flex og ind-

gangsvinkel til bolden har en stor betydning. Udover det
viser den også mange andre tal, som også er vigtige. Men
det er det, jeg håber, I vil få en bedre forståelse af. 
Ligeledes har jeg investeret i et nyt putte redskab, der
måler, hvordan bolden rammes og køllehovedets vinkel i
det øjeblik bolden rammes etc. En spændende måde at
analysere puttesvinget på.

Tilmelding skal ske via golfbox, og vi gennemfører hver
gang uanset antal tilmeldinger fra gang til gang.

Onsdag 1/4 Gennemgang af svinget. Øvelser til at
forbedre og komme af med evt. Fejl.

Søndag 5/4 Blive bedre til indspil. Hvornår bør man
bruge højt eller lavt indspil. Chip og
pitch.

Onsdag 8/4 Puttetræning med nye redskaber. Formål
er selvfølgelig at for bedre sin putting,
men også forståelsen af sine fejl.

Søndag 12/4 Træning med køller. Flightscope bliver
taget i brug.

Onsdag 15/4 Spil på par 3 banen-course management.
Søndag 19/4 Træning i bunkerslag. Vi snakker om kon-

struktion af sandjernet og hvad der er
vigtig ved det, for at få bolden nemmere
op af sandet.

Onsdag 22/4 Svingtræning, rettelser samt evt. nye ting
at arbejde med.

Søndag 26/4 Par 3 banen, hvor vi prøver at finde jeres
favoritafstande.

Onsdag 29/4 Afslutning.
Jeg vil i løbet af foråret og sommeren lave weekend kur-
ser. Indholdet  og datoer af dette vil kunne læses på
klubbens hjemmeside.

3.  DIVISION
Omkring vores 3. Divisions hold vil der også være upda-
tes, når vi har spillet vores matcher, og  disse kan læses
under turneringer på hjemmesiden, hvor der også nu er
lagt et kampprogram ind.

Af Peder Stræde
Nielsen

NYT  - NYT - NYT
– Bestil selv din træningstid via Golfbox

– Husk du kan få 2 gratis
træningslektioner i 2015
hvis dit hcp
er over 18.



www.lemviggolfklub.dk 11

MATCH GRUNDLOVSDAG
Husk at tilmelde  jer golf caféen/pro match d. 5. juni. Det
er 10 år siden, vi indviede klubhuset, og derfor er der lagt
op til en festlig match i samarbejde med klubben.

UDLANDSREJSER
Fra den 21-28/2 var jeg i Tyrkiet med Simon fra Trehøje,
på en træningstur. Vi var 22 golfspillere i alt. Deltagerne
fik 4x2 timers undervisning og spillede 4 runder golf med
præmier for dagen samt en gennemgående turnering.
Det var en stor succes, så derfor har jeg selv sat en ny tur
op i efteråret til Belek, men på et helt nyt luksus hotel. Her
et link, som beskriver indholdet af turen. Så vil du for-
bedre dit golfspil, have godt selskab, spille på en verdens-
klasse bane, deltage i matcher og have luksus til billig

penge, så meld dig til denne tur. Det er ganske  enkelt fan-
tastisk.  http://www.allingolf.dk/rejse/lemvig/

Ud over denne tur planlægger Simon og jeg en 14 dages
klubtur for Lemvig Golfklub og Trehøje Golfklubs med-
lemmer til varmere himmelstrøg.  Mere om det senere, da
vi er i gange med at undersøge hvor turen skal gå hen.

TILBUD
Vi starter sæsonen op med nogle gode bold tilbud. Vi ses
i shoppen til en god handel!

Med venlig hilsen
Louise og Peder

Precept Laddie

1 dus 150,-
2 dus. 200,-
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Bridgstone E6

1 dus 249,-
2 dus 400,-
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 Srixon Z-Star

Før pr. dus 400,-
Nu pr. dus 225,-
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Precept Lady1

1 Dus. 200,-
2 dus. 300,-
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GodtKøb
Lemvig golfshop

Strandvejen 15

7620 Lemvig

Telefon: 40321813

Mail: 

golfpro@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanon åbningstilbud på bolde
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Høje forventninger til jobskifte kan jo
være en udfordring, men at skifte til
Lemvig Golfklub har været en sand
fornøjelse.
Med stor hjælp fra Mie og Birthe de
første måneder, er jeg ved at føle mig
godt hjemme på kontoret i klubben
(med byens bedste udsigt)

I 2015 arbejder vi med følgende
spændende tiltag:

Golfspilleren i Centrum
Vi har investeret i programmet Golf-
spilleren i Centrum. Det er udarbej-
det af DGU og er et værktøj, der kan
gøre os bedre. Vi vil gerne lytte til
medlemmerne. Både dem, der spiller
meget, dem, der spiller lidt, og de få,
der melder sig ud. 
Vi vil gerne høre jeres mening om
golfbanen, cafeen, træneren konto-
ret, men vi vil også lade vores green-
fee spillere komme til orde.

Der bliver sendt et spørgeskema til
klubbens medlemmer. 
Den første 1/3 får et spørgeskema i

foråret, den næste 1/3 i løbet af som-
meren og de sidste medlemmer får
spørgeskemaet først på efteråret.
Spørgeskemaet bliver sendt pr. mail
til jer, og vi vil opfordre jer til at be-
svare skemaet, når I får det tilsendt.
Skal vi udvikle Lemvig Golfklub, skal
vi lære af hinanden og høre jeres me-
ning.

Markedsføring
I samarbejde med Turistforeningen
har vi lavet nogle pakker, hvor vi pak-
ker overnatning sammen med golf.
Hotel Nørre Vinkel er jo oplagt, men
vi vil også lave pakker med andre ho-
teller i og udenfor kommunen, cam-
pingpladser m.fl. Dette har vi mulig-
 hed for som en del af vores medlems-
skab i Lemvig Turistforening. 
Enjoy Limfjorden sørger for Google
optimering, så vi kommer langt frem,
når golfspillere søger golfoplevelser
med overnatning. 

Nybegyndere – firmaudflugter – per-
sonalesammenkomster - sommer-
husejere.
Vi har fået lavet nogle fly´ers, som alle
er velkomne til at hente på kontoret
og hænge op på arbejdspladser, for-
eninger og andre steder.
Frivillige i klubben kører rundt til
sommerhusudlejerne og afleverer
vores fly´ere. Det skulle gerne give
flere gæster/medlemmer.

Hvis I kan samle 10 personer, så tilby-
der Lemvig Golfklub en eftermid-

dag/aften med træning, spil på Par3
banen for kr. 500,-.
Hent også denne fly´er på kontoret.

Kontingent
En mild opfordring til at tilmelde jer
PBS. PBS er en kæmpe tidsbesparelse
for kontoret frem for manuel opkræv-
ning.
Og skal du have ændret status som
medlem, skal det gøres senest  den 1.
december 2015.

Baneservice/Bagmærker
Husk at fjerne de gamle bagmærker
og at bære det nye bagmærke syn-
ligt.
Hjælp vores fantastiske team af frivil-
lige, der kører baneservice hele sæ-
sonen.
Sponsor på bagmærkerne er igen i
2015 Alflex.

Bestil tid hos træneren via Golfbox
Klubben har investeret i et Golfbox
program, så vi alle kan bestille tid hos
vores træner hjemme i sofaen. 
Husk at alle over hcp 18 har to gratis
golf lektioner, men systemet skal jo-
bruges af alle, der har brug for en lek-
tion. Og hvem har ikke det?

God sæson til alle.

Mange hilsner
Bente

Nyt fra kontoret

Af Bente Knudsen
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Så ser vi frem til nok en spændende
sæson, hvor jeg ved at greenkee-
perne vil gøres deres yderste for at
banen igen bliver i en rigtig god
stand. Det er den jo hvert år, men en
bane – uanset hvor god stand den er
i – kan altid blive bedre. Netop derfor
vil vi bestræbe os på, at banen i år
lige bliver en tand bedre, end den var
sidste år. Fairways og greens tror vi
ikke kan blive meget bedre. Derimod
er der plads til forbedringer ved gre-
enområderne. Især området til ven-
stre for greenen ved hul 1 er vi ikke
tilfredse med, og her vil der i foråret
blive lagt nye tørv på. Vi må så finde
os i, at området i en periode er med
blå pæle. Også andre greenområder,
bl.a. bagved hul 3, har det ikke alt for
godt. Men vi håber her, at kunne
nøjes med at prikle og efterså.

Vi kommer også i 2015 til at kæmpe
mod bellis og mælkebøtter. Det er en
kamp, som vi ikke kan vinde, da vi er
underlagt en stribe begrænsninger
omkring sprøjtning. Vi vil dog gøre,
hvad vi kan for at holde det væk, men
helt undgå det hvide og gule ukrudt
kan vi ikke. Med den lovgivning vi har
fået, bliver disse planter desværre en
større og større bestanddel af alle
danske golfbaner.

Vi fik i slutningen af 2014 foretaget et
serviceeftersyn af banen. Vi havde
nemlig besøg af Chris Haspell fra
Skotland. Han er englænder, og chef-
greenkeeper på den kendte Castle
Stuart bane ved Inverness i det nord-
lige Skotland. En bane, der flere
gange har lagt græs til Scottish Open,
som er en stor turnering under Euro-
paturen. Chris, der er en god ven af
klubben, besøgte sidst vores bane for

tre år siden. Det var hans vurdering,
at fairways og greens siden sidste
besøg var kommet i en endnu bedre
stand, og at den mere individuelle
behandling, vi giver både fairways og
greens, havde givet resultat.

Roughen kommer vi også i år til at
kæmpe mod. Til forskel fra kampen
mod ukrudtet, så er det en kamp, vi
kan vinde. Vi synes efter to år med får
på anlægget og ved flere steder at
have omlagt sej rough til mildere
rough, at vi er godt på vej til at vinde
den kamp. Og så er vi meget tilfredse
med, at det også sker med respekt for
banes særpræg - det flotte bølgende
rough.

Også i år går vi med overvejelser om
at gøre banen mere interessant. Her
så vi gerne, at den kedelige green på
hul 9 kunne blive udskiftet med en
ny spændende og moderne green. Vi
får i løbet af foråret en snak med
vores banearkitekt Henrik Jacobsen
om sagen, og tager herefter stilling
til, om arbejdet skal sættes i gang.
Der kan tidligst blive tale om det til
efteråret, så under alle omstændig-
heder vil vi det meste af året komme
til at spille en bane uden provisoriske
greens. 

Medarbejderstaben i Maskinhuset
ændres der ikke meget på. Chefen er
Erling Raundahl, Bo Mose og Aung
Khai Tun er hans faste assistenter,
medens Ove Hilligsøe hjælper til i de

travle sommermåneder. I år ansætter
vi således ikke en sæsonmedarbej-
der, idet vi håber på endnu mere
hjælp fra de frivillige. 

Som noget nyt vil vi i år forsøge at
samle så mange af de frivillige som
muligt om torsdagen, vel vidende at
nogle af disse også hjælper til på
andre dage bl.a. med at slå semi-
rough, rive bunkers og klippe teeste-
der. Det er planen, at man fra den 23.
april til omkring 15. oktober er klar til
at arbejde mindst hver anden tors-
dag fra kl. 8.30 til kl. 13.00. Der sluttes
så af – for dem, der har lyst – med at
spille ni hullers golf. Ligesom der en
gang om måneden spilles en 18 hul-
lers match. Denne nyskabelse håber
vi rigtig mange vil bakke op om, og
melder der sig omkring femten frivil-
lige vil det være helt fantastisk. Man
kan se meget mere om arbejdsopga-
verne, og om hvordan man kan
melde sig til det på klubbens hjem-
meside og på flyers, der vil blive lagt
frem i klubhuset i starten af april
måned. 

I skrivende stund er foråret på vej, og
alt tyder på at banen bliver vendt fre-
dag den 20. marts, således at mange
- når dette læses - allerede har haft
deres første runde på sommerbanen.
Jeg håber I vil passe godt på den, og
med disse ord vil jeg på Baneudval-
gets vegne ønske alle en god golfsæ-
son.  

Orientering fra baneudvalget

Af Karsten Bro,
formand
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Golf Caféen

Vita Andersen

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

Er I klar? – det er jeg nemlig
Vinteren har jeg jo som sædvanlig brugt på at holde  fe-
ster, servicere Old Boys, og så havde vi jo lige en whisky
smagning, som er blevet en succes gennem årene.

Lige nu er jeg i gang med at undersøge, om jeg kan få fat
i en salatbar til rimelige penge. Hvis det lykkes, vil der
blive ”ta´ selv” salat i cafeen.

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

Ulla & Brian Aagaard

Industrivej 1 . Lemvig . Tlf. 9782 0340

I år afholder Peder og jeg turnering Grundlovsdag, fredag,
den 5. juni. Vi går sammen med klubben, der jo i år kan
fejre 10 års jubilæum i vores dejlige klubhus. 
Vi håber, at I vil være med til at en hyggelig dag på golf-
banen og ikke mindst til spisning, dans og hygge i klub-
huset. 
Det bliver den eneste turnering med spisning i 2015.

Jeg kører videre med weekendtilbud:
• Fredag serveres venøbøffer til kr. 95,-
• Søndag  serveres wienerschnitzler til kr. 85,-

Prisen for 1 flaske vin hertil koster kr. 75,-.

Hvis du har nogle gode forslag, er jeg som altid åben for
gode ideer.

Jeg ønsker jer alle en god sæson og håber at se jer i
cafeen.

Vita

Klubmesterskaber 2014: Familien Weibel - 3 generationer deltog. 2 vintergolfpiger
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Information fra Turneringsudvalget

ELITE
Vi har i 2014 haft to elitehold i herre-
rækken. Et i 4. division og et i kvalifi-
kations-rækken. Vi vil gerne køre vore
juniorer i stilling til at spille på divi-
sionsholdet og få lidt erfaring i elite-
turneringer. Vi tilmeldte derfor et
hold i kvalifikationsrækken. At vi så
også har nogle ambitiøse (lidt ældre)
mænd, der kæmper om pladserne på
de to hold, er jo fantastisk.
Oprykning til 3. division i 2015 bliver
spændende. Vi vil her opfordre jer til
at komme ud og se en ”god omgang
golf”. Her kan vi alle lære noget – og
vores hold har brug for opbakningen.

KLUBTURNERINGER
Klubturneringerne har i 2014 været
udsat for lidt af hvert. Først indførte
Golfbox et nyt turneringsmodul, før
det var gennemprøvet. Det har været
en prøvelse for vores deltagere, men
ikke mindst for de frivillige i turne-
ringsudvalget.
Bravo Tours turnering i maj blev aflyst
pga. manglende tilslutning. Måske
vejr-udsigten på kuling og regn
havde indflydelse?
Pink Cup blev aflyst efter 10-11 huller
på grund af torden og haglvejr. Vi
valgte at uddele de mange flotte
præmier til de bedste på 10 spillede
huller – også selvom vi ikke spillede
de samme huller. Her skal lyde en op-
fordring til mændene: vi vil gerne se
flere mænd til denne sjove turnering.

Generelt har vi haft mellem 80 og
100 til vores turneringer. Det er rigtig
flot.

SENIOR- OG VETERANHOLD
Vi har tre veteranhold – 1 i A-rækken
og 2 i C-rækken. En fantastisk måde
at møde andre på samme alder, men
dyste på højt niveau.
Seniorholdet spillede igen om Dan-
marksmesterskabet, men nåede
”kun” semifinalen. Men det rakte fint
til at spille rykke op i A-rækken i 2015.
Her kommer holdet kun til at møde
spillere med etcifrede hcp 

REGIONSGOLF
Helle Strøm skriver:
Jeg blev holdkaptajn for B rækken
2014, hvor vi var i pulje med Tulla-
more, Holstebro og Trehøje.  Hvilken
fornøjelse. De foregående år har
nogle af pulje holdene været Struer,
Nordvestjysk, Skive, Harrevig osv. Vi
har så mange skønne baner i vores
område, så det er virkelig et privile-
gium at komme ud og spille golf på
andre baner med hjemmebane spil-
lere, som de allerbedste guider.  
Man mødes til golf med start kl.
17.15. Hver anden gang på udebane.

Af Bente Knudsen,
formand

Der spilles med en damesingle, en
mix foursome og tre herre singles.
Efter veloverstået match spiser man
sammen, og snakken går livligt om
den netop overståede runde golf.
Man opnår et helt specielt fællesskab
med fælles interesser, spiller dejlige
baner, og ikke mindst en god runde
golf med skønne mennesker, man el-
lers aldrig ville støde på.
Som holdkaptajn vil mit ønske og al-
lerstørste opfordring være: Giv Jer
selv den oplevelse og skriv Jer på
vores tilmeldingslister til regionsgolf.
Det er dejligt med mange tilmeldin-
ger, så vi har nogle at trække på. Ikke
alle kan spille golf seks mandage i
træk. Vi mangler specielt damespil-
lere, og jeg ved, vi har så mange gode
golfspillere i vores klub. Så meld Jer
til, så vi sammen kan præsentere
vores klub både på hjemmebane og
udebane.

TAK til alle frivillige  i Turnerings-
udvalget:
Ole Bruun, Kim Diget Thomsen, Allan
Holgersen, Annette Kristensen og Kaj
Svenningsen.
Nye ansigter i 2015 i udvalget er
Johan Bjerg og Henrik Schmidt.

Publikum fulgte med
under Klubmesterskabet
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Begynderudvalget orienterer

Bjarne Jensen
Begynderudvalgsformand

Sikke da en golfsæson 2014 blev - aldrig har vi oplevet så
godt et vejr i så lang en periode, som i året der netop er
gået. Begynderudvalget har - som vanligt - stået for un-
dervisningen af seniorbegyndere, af hvilke, der i sæsonen
2014 desværre kun var 35. Dette til trods for alle de
mange tiltag klubben havde sat i værk med henblik på at
få mange begyndere som muligt.

Det må konstateres, at der skal andre midler til. Vi må ap-
pellere til klubbens nuværende medlemmer. Derfor er
budskabet, at det må være disse, der skal udbrede kend-
skabet til, at der i Lemvig findes en velfungerende golf-

klub, og prøve at forklare familiemedlemmer, naboer,
venner og bekendte, hvilke glæder man kan få ved at
være medlem i Lemvig Golfklub. 

Og jeg er da helt overbevist om, at de medlemmer, der
dag efter dag og uge efter uge, har deres gang på golf-
anlægget, kun kommer der, fordi de har fundet glæde ved
samværet omkring en golfrunde. Det være sig sammen
med andre medlemmer, familie eller bekendte men også
fuldstændigt tilfældige personer, som deler glæden ved
konkurrere mod andre. Man kan også bare konkurrere
mod sig selv, få den dejlige motion, som en runde giver,
og nyde naturen. Naturen er nemlig utrolig alsidig og
smuk overalt på banen. Eventuelt kan man slutte af med
hyggeligt samvær i Golfcafeen. 

Vi i begynderudvalget står i hvert fald klar til at bibringe
nye medlemmer kendskab til golfregler og golfetikette
også i den kommende sæson, som vi kan håbe vejrmæs-
sigt bliver ligeså fantastisk, som sæsonen 2014 blev. Man

Kun kr. 1.000,- for et golfkørekort
I Lemvig Golfklub koster det blot kr. 1.000,- for at
komme i gang med golfspillet, og så får man oveni
købet gratis stillet et golfsæt til rådighed i hele prø-
veperioden. Ønsker man, efter at have erhvervet golf-
kørekortet, at fortsætte medlemskabet,  kan man for
blot kr. 1.000,- spille resten af året.

Søndagsgolf
Også i 2015 er der søndagsgolf, som bl.a. er et tilbud
til nye medlemmer, og til dem der ikke har så mange
at spille med. Der spilles ni huller, og man møder blot
op. Der ikke er krav til handicap. Tidspunktet har hidtil
været kl. 16.00 men blev sidste efterår – efter ønske
fra deltagerne – ændret til kl. 15.00, så man kunne nå
hjem til aftensmaden. Du kan på hjemmesiden og
ved opslag i klubhuset se, hvornår tidspunktet i år bli-
ver. 
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kan håbe på, at der kommer rigtigt mange nye golfspil-
lere til klubben. Udvalgets medlemmer finder stor glæde
ved at delagtiggøre andre i den sport, som vi brænder for,
både det at spille selv og at bibringe andre indsigt i reg-
lerne og etiketten, som findes omkring golfspillet.

Har man bestemt sig for at ville afprøve, om golfsporten
er noget for én, skal man som det første tage kontakt til
klubbens kontor, hvor man møder Bente Knudsen. Hun
kan hjælpe med indmeldelse som prøvemedlem og kan
kontaktes pr. mail på adressen info@lemviggolfklub.dk
eller på telefon 97 81 09 20.

Det næste og meget vigtige er, at man får lavet aftaler
med klubbens træner Peder Stræde Nielsen, til dagligt
kaldet Peder Pro.  Det er hos ham man skal lære selve spil-
let og de forskellige typer slag, der skal mestres for at få
størst mulig glæde og fornøjelse af spillet. Peder Pro kan
kontaktes på telefon 40 32 18 13 for aftaler om undervis-
ningslektioner. Som noget nyt i år kan man også gå ind i
golfboxsystemet og elektronisk bestille en tid.

Vi gennemførte i sæson 2014 undervisningen på en
meget anderledes måde i forhold til tidligere, hvor man
har kørt med faste mødedage i et fem ugers forløb. Vi har
i den forgangne sæson gennemført ”individuel” undervis-
ning omkring golfreglerne, hvilket var til stor glæde for
både kursister og undervisere. Ja, det fungerede faktisk
så godt, at vi nu har besluttet at overgå til denne under-
visningsform. Kort fortalt bliver der udpeget en mentor
fra begynderudvalget, som får ansvaret for indtil tre prø-
vemedlemmer og aftaler et individuelt undervisningsfor-
løb af de kursister, der indgår på holdet. Desuden har vi

genindført begynder-teestederne, så det bliver lidt lettere
for nye golfspillere at nå greenen og putte for points på
hullerne. 

Men det hele starter med en introduktionsaften, hvor be-
gynderne bl.a. vil møde klubbens træner og begynder-
udvalgsformand. Hold I starter den 24. marts, Hold II den
28. april og Hold III den 7. juli. Første egentlige undervis-
ningsaften er hhv. 21. april, 26. maj og 4. august. 

Du kan altid følge med og finde sidste nyt og alle infor-
mationer på Golfklubbens hjemmeside www.lemviggolf
klub.dk

Gratis træningslektioner til alle med et handicap
over 18
Som noget helt nyt i år, tilbydes alle med et handicap
over 18 to gratis lektioner hos Peder Pro. Der bliver
sikkert tryk på med bestilling af tider hos Peder, og vil
du ikke have en tid alt for langt frem, er det med at få
bestilt den så hurtigt som muligt. Det foregår – også
som noget nyt – elektronisk via golfbox. 

Kun kr. 2.100,- for at komme i gang igen
Har du været passiv medlem, tidligere medlem eller
pt.er klubløs kan du komme i gang igen for kun  kr.
2.100,-. altså under halv pris. Du forpligtiger dig ikke
til at være medlem næste år igen, hvor der selvfølge-
lig skal betales fuld kontingent. 
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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

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

CAFÉ TANTE

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

Klubmesteren 2014: Mathias Strøm og runner up Ryan Kirk.Klubmesterskaber 2014: Formanden, turneringsleder Else Marie
Wrist og Kaj Svenningsen samt årets klubmester Mathias Strøm
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DAMER

Bente Knudsen...................... 5,0
Nina Honore.......................... 9,2
Viola Honore ......................... 9,8
Edel Høgh............................ 10,9
Annette Kristensen ............ 11,4
Pernille Aasted.................... 12,4
Helle Strøm ......................... 13,5
Solveig Agger ..................... 15,5
Solveig K. Pedersen............ 15,8
Lisa Christensen ................. 16,0

HERRER

Matias Strøm......................... 3,7
Bo Strange............................. 4,1
Carsten Stigaard ................... 4,1
Frederik Stræde Frost........... 4,4
Nicholas Emborg Jannsen.... 4,5
Meik Aagaard........................ 4,5
Simon Christensen ............... 4,6
Flemming Gjerulff ................ 4,7
Johnny Madsen..................... 4,7
Kristen P. Nielsen .................. 4,8

TOP 10 februar 2015
EGA-handicap

Sidst i januar 2015 afleverede Jens
Kamstrup, Birthe Balle og Herman
Balle et digert historisk materiale om
Golfklubben til formand Flemming
Nielsen og forretningsfører Bente
Knudsen.

Materialet dækker en tidsperiode på
ca. 30 år og indeholder avisartikler,
beslutningsreferater fra vigtige begi-
venheder i klubbens historie, bag-
grundsmateriale for disse beslut-
nin ger, korrespondance med mange
forskellige myndigheder og perso-
ner, der har haft væsentlig betydning
for klubbens tilblivelse og tilværelse.

Det meste af materialet har gennem
alle årene været opbevaret hos Birthe
og Herman Balle, herunder rigtig
meget i kopiform. Dette skyldes, at
klubben gennem alle disse år har
haft klubhus i 5 forskellige lokaler, og
med mange forskellige personer på
sekretærposten. Det skyldes også i
høj grad, at der gennem hele perio-
den har været en fortløbende inte -
resse for klubben hos især 2 af de
pågældende arkivarer.

Arkivmaterialet indeholder adskillige
billeder fra vigtige begivenheder,
men også billeder fra hverdagslivets
gang i klubben.
For perioden 1993 til 2005 kunne vi
godt ønske os mere billedmateriale,
for eksempel fra klubhus- og bag -
rumsbyggeriet, indvielse af klubhu-
set osv.

Skulle nogen af medlemmerne
ligge inde med gode billeder fra li-
vets gang i Lemvig Golfklub - især
i den nævnte periode - vil klubben
være taknemlig for, at man hen-
vender sig på  kontoret.

Hele arkivmaterialet befinder sig nu i
7 ringbind og 4 fotoalbums i loungen
i klubhuset, frit tilgængeligt i dette
lokale, hvis man har inte resse i klub-
bens historie.

Fortsat opdatering af arkivet vil frem-
over blive varetaget af Jens Kamstrup
og forretningsføreren.

Arkivoverdragelse

Arkivmateriale for Lemvig Golf
Klub samlet i Loungen
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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

Mimersvej 74 . 7620 Lemvig . Tlf. 9782 1564 . 2123 3164

Alt murerarbejde udføres
• Reparationer
• Tilbygninger
• Parcelhuse

• Facaderenovering
• Strukturpuds
• Landbrugsbyggeri

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!
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Bente Knudsen fra Lemvig –
Ny forretningsfører i Lemvig Golfklub
Siden 1.december 2014 har Bente
Knudsen været ansat i en fuldtidsstil-
ling som forretningsfører i Klubben.
Under ”Nyt fra kontoret” her i bladet
har Bente beskrevet nogle af de til-
tag, hun allerede har igangsat i 2015.

Bente afløste Mie Berthelsen som i
næsten 5 år bestred sekretærposten
ved en 60% stilling med lidt hjælp fra
nogle venlige medlemmer med bog-
holderimæssige færdigheder. En løs-
ning, man i nogen tid godt har vidst,
ikke var langtidsholdbar. 
Efter mange overvejelser i bestyrel-
sen, fandt man frem til, at klubbens
næstformand Bente Knudsen ville
være den rigtige til at afløse Mie. Da
jobbet som ansat i klubben var ufor-
eneligt med Bentes post i klubbens
bestyrelse, måtte hun derfor ud-
træde af denne på den nyligt af-
holdte generalforsamling.
Som sædvanligt, når der sker nyan-
sættelser i klubben, har ”Vestenvin-
den” aflagt et besøg på klubbens
kontor, for at få lidt mere at vide om
Bente, om hendes begrundelser for
at opsige sin stilling hos Holstebro
Rejse Center, og om hendes forvent-
ninger til det job, hun nu har sagt ja
til.

Bente er barnefødt i Lemvig som dat-
ter af Ingrid og Svend Erik Knudsen.
Golffærdighederne blev optrænet i
Holstebro Golfklub med start alle-
rede som 12årig. Bentes golftræner
var i øvrigt vores nuværende banear-
kitekt Henrik Jacobsen. Det er han
kommet godt fra, Bentes handicap er
nu 5,0.
Efter studentereksamen i 1975 fra
Struer Gymnasium, kom der nu en
spændende 5årig periode, som
Bente betegner som lidt useriøs, idet
hun tilbragte tiden med skiftevise ar-
bejdsophold i lande som USA, Au-
stralien, England m.fl. og Danmark,
hvor hun altid endte, når pengene
blev små. I Danmark stod den på for-
skellige jobs, der skulle finansiere
yderligere udlandsophold samt et
Idrætshøjskole ophold på Fyn.

Mod slutningen af dette forløb endte
Bente med en ansættelse på Lemvig
Feriecenter. I den periode traf hun
Peter Ekman, som hun senere blev
gift med. De bosatte sig i Holstebro,
hvor parret fik 2 børn. I de senere år
har de haft bopæl i Lemvig.
Nu kom der lidt mere ro i tilværelsen
og fra 1980 til 2004 var Bente ansat
hos Bens Rejser, Holstebro. I denne
24 års periode voksede Benns rejser
fra 7 medarbejdere til 150 medarbej-
dere. Bente avancerede fra en start
som elev til en række lederposter i
virksomheden - bl.a. som ansvarlig
for 15 sælgere og som produktchef
med ansvar for de rejser der blev
planlagt - herunder også som rejse-
leder til mange forskellige destinatio-
ner over hele verden. Desuden var
Bente kontraktansvarlig for et samar-
bejde med venskabsforeninger i Au-
stralien, New Zealand, USA og Cana-
da.
I 2004 valgte Bente at skifte til en lig-
nende stilling hos Holstebro Rejse
Center. Her var hun så indtil decem-
ber 2014, hvor interessen for en stil-
ling som forretningsfører for vores
klub var vakt så meget, at hun tog
imod klubbens tilbud om denne
fuldtidsstilling.

Under mit besøg hos Bente måtte
spørgsmålet jo komme:
”Hvad fik dig til at opgive et godt job

i en branche, hvor du har haft en så
flot karriere igennem 35 år, for at
starte på et blækspruttejob i din
egen klub?”

”Jeg valgte det nye job her i klubben,
fordi jeg ser det som et spændende
job med mange udfordringer. Jeg
tror på, at jeg kan tilføre klubben
meget på mange områder, baseret
på de mange erfaringer, jeg har gjort
i mine tidligere stillinger, hvor hårdt
arbejde og god kundeservice har
været en selvfølge.
Jeg betragter mig selv som en god
håndværker, der ved, at kun hårdt ar-
bejde giver resultater. Det eneste
område, hvor jeg endnu føler mig lidt
ukvalificeret er bogholderiet, men
med Mie Berthelsen og Birthe Balle i
nærheden er det problem løst senest
ved udgangen af 2015.”

Opløftet af en rigtig god snak med
Bente, forlader jeg kontoret med et
stærkt indtryk af en målrettet kvinde,
der både ved, hvad hun kan, og hvad
hun vil. Klar til at udnytte alle sine er-
faringer og bruge masser af energi på
at håndterede forretningsførerens
opgaver i Lemvig Golfklub. 

”Vestenvinden” ønsker held og lykke
med arbejdet.

25. februar 2015.
H. Balle

Bente Knudsen er ansat som ny forretnings-
fører i klubben
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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 8. 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

Østergade 5 . Lemvig . Tlf. 97 82 24 77

venus-lemvig.dk

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:

Cheminova A/S, Postboks 9
7620 Lemvig . Tlf. 9690 9690
www.cheminova.dk
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Old Boys
Klubben

I Oldboys klubben mødes alle gamle golfere, der kan lide at spille med andre humørfyldte gamle drenge. Hvis du vil
være med, så skal du være minimum 55 år.

Hver tirsdag morgen mødes vi og spiller 18 huller. De som har et højere handicap end 37, eller er dårligt gående spiller
9 huller, og går ud lidt senere.

I løbet af de næste timer kæmper vi på livet løs. Vi går nor-
malt i firbolde der sammensættes ved lodtrækning.
Efter dagens turnering spiser vi en let frokost i Golf Caféen,
og her uddeles der præmier til vinderne i de 4 rækker, der
spilles i. Golfcafeen ved Vita spon-
serer 1. præmier.
Der er også præmier til året Old
Boys klubmester og Runner up,
som i 2014 var Ole Wagener og
runner up Holger Jacobsen efter
omkamp med Vagn Kongsgaard.

I året løb spiller vi en række turneringer mod andre klubber. Vore egne ”Onsdagspiger”, samt
Struer- og Holstebro Old Boys, hvor vi besøger dem, og de kommer til os, samt et større sam-
arbejde med 5 klubber i ”Vestjysk Old Boys”. En ny udfordring er med 5 andre klubber  i ”Sam-
arbejdsklubberne”

Det betyder, at alle kan komme ud og spille
på udebane flere gange i løbet af golfsæso-
nen. Også disse ture sluttes af med en dejlig
frokost, som altid foregår i herlig stemning.
Det skal da også nævnes, at der her er en gen-
nemgående klubturnering, hvor vi vandt i
2014.
Uanset hvilken turnering de gamle drenge fra
Lemvig deltager i, så sker det altid med godt
humør og med sportsånd.

Når det ikke kan lade sig gøre at spille golf på
grund af sne og frost, ja så mødes vi alligevel om
tirsdagen, men så sker det på bowlingbanen i
Lemvig.

Foreningen er primus motor i at arrangere golf-
ture til udlandet.

Vi arrangerer hvert år en golf tur til Slesvig-Hol-
sten. I  år er turen fra 1-3 juni, og alle medlemmer
af klubben har mulighed for at deltage.

Har du lyst til at være med, så kom, du træffer os
i klubhuset tirsdag morgen kl. 08.00.

Se vores aktiviteter på hjemmesiden

29

Bestyrelsen

Arne Gottlieb

Peter Hugo Hansen

Ole Wagener

Formand
Otto Schumann
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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 ansvarligt:
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. 25. marts 2015 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 andre arrangemen-
ter indbetales via Net Bank. Der vil
være en deadline for indbetaling til
de forskellige arrangementer. Tilmel-
ding er bindende ved efter tidsfri-
stens udløb. 

Vestjysk Bank:
Konto nr. 7730 – 1499016. 

Husk – Husk – Husk:  Navn ved ind-
betaling.

Regnskabsansvarligt:
Kirsten Sørensen

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, kan kun deltage i de nor-
male onsdagsmatcher. Beløbet fra-
trækkes ved indmeldelse.

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

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, som alle afsluttes
med fælles spisning, præmie- over-
rækkelse samt hyggeligt samvær. Bir-
die til en Birdie.

Udflugter:
1 dagsturen går til Thy onsdag d. 9.
september.
2 dags tur d. 16./17. juni til Himmel-

bjerget – Pejsegården – Brande. 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. Mere herom
senere. 

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:
Formand 
Tove Pedersen
Næstformand
Bodil Sidelmann 
Medlemsansvarligt
Bente Brandt
Turansvarligt - Vinindkøber
Bente Brokholm
Sekretær
Elise Hansen
Kasserer
Kirsten Sørensen
Score koordinator
Grethe Graae

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 2015
Dato Spillested Match

25.03. Sæsonstart Lemvig     Vi mødes kl. 10.00 9 huller / Information for alle
Fra 1.4. til 28.10. hver onsdag - Se specielle arrangementer herunder
29.04. Snorematch Lemvig Normal
06.05.        X Pokal match Lemvig Normal
13.05. Puttekonkurrence Lemvig Normal
20.05. Eftermiddagsmatch Lemvig Tilm. Vi mødes kl. 13.30 Normal
27.05. Smykkematch Lemvig Normal
03.06.        X Pokal match Lemvig Normal
09.06. Struer Pigerne Struer                                    Tilm. Mødetid annonceres senere
16./17.06. 2 dags tur Himmelbjerget/Brande   Tilm.               Mødetid annonceres senere
01.07.        X Pokal match Lemvig  Normal
08.07. Old Boys Lemvig Normal
22.07. Puttekonkurrence Lemvig Normal
05.08.        X Pokal match Lemvig Normal
09.08. Pink Cup Lemvig  Tilm. Mødetid annonceres senere
26.08. Dejbjerg Piger Lemvig  Tilm. Mødetid annonceres senere
02.09.        X Pokal match / ops. Lemvig Normal
09.09. 1 dagstur Nordvestjysk Thy               Tilm. Mødetid annonceres senere
23.09. Greensome Lemvig Normal
28.10. Generalforsamling Lemvig                                  Tilm. 9 huller 
25.11. 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.10.30. Kort afleveres senest kl. 10.15 

Vestjysk Bank konto nr. 7730-1499016. Tilm. er bindende efter tidsfristens udløb.

Tove Pedersen knudesgaard@gmail.com Tlf. 97 89 50 11 / 61 74 96 16
Bodil Sidelman thsidelman@gmail.com Tlf. 97 88 92 02 / 27 81 68 13
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
Bente Brokholm bentebrokholm@c.dk Tlf. 97 82 30 32 / 30 58 34 00
Kirsten Sørensen, Regnskab) kirsten.ejler@post.tele.dk Tlf. 97 82 23 85 / 25 39 96 12
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

Sammen bygger vi professionelt
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Torsdagsklubben

Den åbne klub, hvor der spilles hver torsdag i sommer-
halvåret. Hver match afsluttes med hyggeligt samvær og
præmieoverrækkelse i klubhuset. Første torsdag i hver
måned arrangeres der fællesspisning for de der ønsker
det.

En gang i sæsonen arrangeres der en udflugt til Struer. I
år er det den 13. august, og efter runden er der fællesspis-
ning og præmieoverrækkelse. Man står selv for betaling
af greenfee. 

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. Ønsker man
at deltage, møder man op mellem kl. 15.45 og 16.15 og
tilmelder sig hos det medlem fra udvalget, der vil være
tilstede.

Vi slår ud på 1. tee fra 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
Kasser Birthe Gøtzsche .......................................... 30 42 90 76

TORSDAGSKLUBBENS
PROGRAM 2015

Dato Matchform
9. april Holdmatch og fællesspisning

16. april Stableford
23. april Stableford holdmatch
30. april Foursome hulspil

7. maj Stableford med nærmest flaget på
enkelte huller og fællesspisning

14. maj Single hulspil med handicap
21. maj Best ball
28. maj Hallington

4. juni Holdmatch og fællesspisning
11. juni Flagmatch
18. juni Mexican scramble
25. juni Slaggolf

2. juli Omvendt match og fællesspisning
9. juli Greensome stableford

16. juli Stableford
23. juli Slaggolf med længste drive
30. juli Irsk match
6. aug. Tevas scramble
13. aug. Udflugt Struer golfklub og fællesspisning
20. aug. Stableford
27. aug. Holdmatch

3. sept. Stableford og fællesspisning
10. sept. Københavner
17. sept. Foursome Stableford
24. sept. Stableford over 9 huller/holdmatch.

Generalforsamling og fællesspisning

Vi ses
den 9. april !

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

Birthe GøtzscheBjarne Jensen Peter Hugo HansenTorben Rokkjær
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MEDLEMSSTATISTIK
medio februar 2015 2014 2013

Seniorer 650 683 743

Ungseniorer 7 9 9

Studerende 13 11 12

Juniorer 39 43 48

Børn 5 5 10

Fuldtidsmedlemmer i alt 714 761 822

Årskort til par-3-banen 22 16 14

Distancemedlemmer 35 35 40

Aktive medlemmer i alt 771 812 876

Passive 320 306 284

Medlemmer i alt 1091 1118 1160

Friske fyre der fik en god idé
De fik chefgreenkeeperen til at indgå en aftale med Kommunen om at
få repareret naturstien langs med træningsbanen. De nordligste 250
meter af stien var i meget dårlig forfatning og faktisk farlige at cykle
på. Kommunen skulle betale stenmelet til ny belægning og Golfklub-
ben skulle udføre arbejdet.
Det var lige en opgave der passede Svend Åge Henriksen, Anton Laust-

sen og Gunnar Pedersen. Sammen med chefgreenkeeper Erling Raun-
dahl gik de i gang mandag morgen kl. 07,00 og var færdige mandag
eftermiddag kl. 14,15. Et flot stykke arbejde udført med 3 raske frivillige.
Nå, det skulle vel bare mangle, gennemsnitsalderen for de tre er trods
alt kun 73 år. Dem er der krummer  i.

Klubmesterskaber 2014: Vinder af Old Ladys, Hanne Henriksen
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UDVALG 2015

Karsten Bro................................................ 40 30 84 76
Henning Lilleøre ..................................................... 21 47 44 91 
Flemming Nielsen .................................................. 21 63 82 89
Erling Raundahl....................................................... 20 63 68 86

Bjarne That Jensen ................................... 91 86 53 78 
Knud Sørensen........................................................ 97 89 11 43
Birger Düring ........................................................... 22 78 46 40
Ivan Andersen.......................................................... 97 82 07 84
Inger Nielsen............................................................ 40 43 82 89
Arthur Poulsen ........................................................ 97 81 02 32
Henrik Nygaard ....................................................... 41 15 41 34
Peder Rud Jensen................................................... 97 83 48 30
Jens Chr. Mathiesen............................................... 29 63 02 93

Hanne Henriksen ..................................... 26 81 15 64
Inga Noe .................................................................... 24 47 66 18
Solvejg Laustsen..................................................... 96 64 02 02

Kaj Svenningsen ....................................... 23 32 45 86
Bente Knudsen........................................................ 20 30 04 42

Kaj Svenningsen ....................................... 23 32 45 86

Jens Kamstrup .......................................... 91 52 84 48

Baneudvalg kbholding@privat.dk

Begynderudvalg bjarne.thatt.jensen@gmail.com

Hus-udvalg s.a.henriksen@privat.dk

Handicap- og regelkomiteen kaj@c18.dk

Klubdommer kaj@c18.dk

Arkivar Torsvej143@mvbmail.dk

Peder Broe ................................................ 60 67 85 39
Jette Skov Trabjerg................................................. 24 24 41 82
Ruth Krogh Madsen............................................... 61 54 36 87
René Lapholm ......................................................... 30 12 62 95
Torben Rokkjær   .................................................... 24 69 11 65
Skipper Lillelund..................................................... 21 71 24 71

Peter Risom ............................................... 97 82 30 70
Henning Lilleøre ..................................................... 21 47 44 91
Anders Peter Christensen.................................... 20 33 04 11
Finn Bevensee.......................................................... 40 46 81 44
Steen Lund................................................................ 97 83 25 26
Mie Berthelsen ........................................................ 23 23 22 84

Bente Knudsen.......................................... 20 30 04 42
Kim Diget Thomsen............................................... 21 81 00 42
Kaj Svenningsen ..................................................... 23 32 45 86
Ole Bruun     ............................................................. 29 87 09 68
Annette Kristensen ................................................ 31 42 16 17
Johan Bjerg    ........................................................... 91 36 50 11
Henrik Schmidt ....................................................... 51 28 45 15

Otto Schumann......................................... 97 82 08 99

Chr. Nielsen ............................................... 42 77 41 32

Tove Pedersen ........................................... 97 89 50 11

Harry Lund-Hansen .................................. 21 24 27 35

Junior-udvalg broe68@gmail.com

Pr-udvalg fam.risom@it.dk

Turnerings-udvalg eklemvig@gmail.com

Old Boy’s Otto.schumann@email.dk

Baneservice hcn@mail.dk

Onsdagspigerne knudesgaard@gmail.com

Herreklubben harrylund26@gmail.com

Flemming Nielsen
Husudvalg
Proen
Cafeen 
Vestenvinden
Hotel Nørre Vinkel
Hjemmesiden

Henning Lilleøre
Eliteholdene
Herreklubben
PR-udvalg

Kim Diget Thomsen
Turneringsudvalg
Klubmesterskab
Old Boys Klubben
Begynderudvalg

Inger Schmidt
Kontoret

Peter Risom
PR-udvalg
Hole-in-One
Onsdagspigerne 

Karsten Bro
Baneudvalg
Klubhus og bagrum

Peder Broe
Juniorudvalg
Torsdagsmatch

Bestyrelsens ansvarsfordeling:



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

Storegade 27 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 10 95
www.cykel-mads.dk

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


