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LEMVIG GOLFKLUB
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E-mail: info@lemviggolfklub.dk · www.lemviggolfklub.dk
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Golfcafe & rengøring: Gerda Dalgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2928 2736

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 . . . . . . 800 kr. eller 4x300 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 2017. Dette gælder også vores klub-
ber i klubben.
Du tilmelder dig på kontoret. Beløbet skal indbetales på konto 7730
1591952. 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.
Listerne 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 – 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 – Storådalen

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

Fast (lavere) pris på følgende baner:
Kr. 250,-  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.

100,- 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 sige lidt
om klubbens generalforsamling den
2. februar 2017. Det var  en dejlig
aften med en god og sober debat
omkring de ting der rører sig i en
golfklub. Fremmødet var helt i top
med ikke færre end 115 deltagere og
dermed flere end de 60-70 vi har
været de senere år. Om det skyldes at
generalforsamlingen for første gang
i klubbens historie blev holdt på en
hverdagsaften eller andre forhold,
bliver vi aldrig helt kloge på. Det lig-
ger dog fast, at generalforsamlingen
næste år også afholdes på en hver-
dagsaften, og at vi igen vil tilstræbe
en torsdag. Det ligger også fast, at vi
skal have skaffet bedre lydforhold,
idet flere kom til at sidde sådan, at de
dårligt kunne høre hvad der blev
sagt, selvom jeg nok synes, at de, der
havde ordet, forsøgte at tale højt. Vi
løser det enten ved et lydanlæg, eller
en biografopstilling, hvor kaffen så
drikkes ved borde bagefter. Som det
var i år, kan ingen være tjent med,
men det kom virkelig bag på os i be-
styrelsen at fremmødet var så talrigt.
Men lad det nu bare blive en tradi-
tion. 

Jeg kunne på generalforsamlingen
berette om en god økonomi og en
lille medlemsfremgang. Da vi bliver
færre og færre her på egnen, og da
golfen har fået stor konkurrence fra
andre idrætsgrene, har vi en kæmpe
udfordring i at holde fast i medlems-
fremgangen. Her er det vigtig med et
lavt kontingent og et godt social
klub liv. Nye medlemmer kommer
ikke af sig selv – det ved vi alt om.
Men mon ikke vi ved fælles hjælp i
2017 kan få mange nye medlemmer.
Bestyrelsen ved bl.a. at have skabt en

god platform, og medlemmerne ved
at hanke op i de potentielle emner
der er blandt venner, familie og ar-
bejdskollegaer. 

Så vil jeg godt sige lidt om bestyrel-
sesarbejdet i vores klub. Vi er en ar-
bejdende bestyrelse, der hver uge –
ja nogen flere gange i ugen – kom-
mer i klubben og tager del i de
mange arbejdsopgaver der bl.a. er i
Begynderudvalget, Club 37, Grøn
torsdag, Husudvalget, Turneringsud-
valget, PR-udvalget og Kontoret. Sagt
på en anden måde, så er der i vores
klub ikke plads til en bestyrelse, der
blot mødes en gang i måneden og
afstikker retningslinjer m.m.

Bliver der så også tid til at drøfte stra-
tegier og visioner? Ja – det gør der.
En gang årligt i november måned
sættes en dag af til at drøfte klub-
bens fremtid. Det har vi stor udbytte
af, og der kommer altid mange
spændende synspunkter frem fra de
forskellige bestyrelsesmedlemmer. Vi
synes det er svært, at se mange år
frem, så vi arbejder altid med en 3-
årig strategi. Vi har lagt os fast på, at
vi VIL være Danmarks billigste full-
service golfklub, og det må ikke være
på bekostning af banens beskaffen-
hed. Den skal være tip/top hvert år. Vi
har også besluttet, at større investe-
ringer – f. eks den kommende byg-
ning til buggyer - skal kunne forrente
og afdrage sig selv, og at der ikke er
behov for at ændre/investere på
banen de kommende år. Her er vi
dog opmærksom på, at green seks
ikke har det alt for godt, og at anlæg
af en ny på et tidspunkt kan komme
på tale. Økonomien skal der konstant
være styr på, og der skal budgetteres
med omkring kr. 150.000,- i overskud
hvert år.  Med hensyn til antal med-
lemmer går vi efter at fastholde an-
tallet i de næste tre år, vel vidende at
hvis golfsporten på landsplan mister
medlemmer, kan vi komme i samme
situation. Det er også vigtigt for os, at
vi har en god arbejdsplads, hvor dy-
namik, tillid, arbejdsglæde og re-
spekt er nøgleord. Og så skal Lemvig
Golfklub være et sted hvor alle har

lyst til at komme, og hvor der bliver
lagt stor vægt på det frivillige ar-
bejde. 

Det bringer mig over til at sige lidt
om den bygning til 16 buggyer og
depotrum, som vi gerne snart skal i
gang med at bygge. Jeg glæder mig
til, at den sidste lille ”knast” på vores
dejlige klubhusområde bliver færdig,
og at vi kan tilbyde medlemmerne
og Peder Nielsen et opbevaringssted
til deres buggy eller scooter. I skri-
vende stund har vi endnu ikke fået
byggetilladelse, men når du læser
dette kan den godt være kommet. Er
den det skulle byggeriet gerne stå
færdig omkring påske.

Jeg anser cafeen for at være en vigtig
del af livet i klubben, og jeg vil her
gerne igen byde Gerda Dalgaard vel-
kommen som ny forpagter af Lemvig
Golf Cafe, som den nu hedder. Gerda
startede op den 1. november sidste
år og er kommet rigtig godt i gang. Vi
skal have liv i klubhuset, og det får vi
kun ved, at medlemmerne af og til
før eller efter en runde, sætter sig ind
i klubhuset og køber lidt at drikke
eller at spise. Det vil jeg her gerne slå
et slag for, således at Gerda får mulig-
hed for at få en sund forretning ud af
det. 

Her til sidst kan jeg ikke lade være at
tænke tilbage på generalforsamlin-
gen. Målt på antallet til denne og
stemningen der, bliver 2017 en fan-
tastisk sæson. Det ser jeg frem til og
ønsker alle en rigtig god golfsæson. 

Af Flemming
Nielsen
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Turneringer og banelukninger 2017
Dato Turnering Sponsor Ansvarlig

April
17. Klubturnering Jysk Energi Mogens, Kim, KP

23. Ven/venindematch Kim, Camilla

30. Junior bymatch

Maj
17. NVG - Swingsisters Green fee gæster

19. Sponsormatch Bestyrelsen

21. Klubturnering Green2Green Karsten, Henrik, Bente

29. Sydthy - seniorer Green fee gæster

Juni
10. Klubturnering Golf Shoppen & Golf Cafeen Mogens, KP, Kim

17. Divisionsturnering Kaj

18. Divisionsturnering Kaj

23. Company Day Kim, Mogens, Henrik

24. Turnering Gl. Havn KP

Juli
3. Klubturnering Søvn & Comfort Mogens, Kim, KP, Johan

August
6. Klubturnering Pink Cup Bente, Henrik, Onsdagsp.

13. Divisionsturnering Kaj

14. NVG - seniorer Green fee gæster

19. Thyborøn Open Henrik

September
2. Klubmesterskaber Kaj

3. Klubmesterskaber Kaj

9. Klubmesterskaber Kaj

10. Klubmesterskaber Kaj

11. Cattle Readers Green fee gæster

14. NVG - morgenfruerne Green fee gæster

16. Harboøre Open Mogens

22. Turnering Hotel Nr. Vinkel Arne

Oktober
1. Klubturnering Royal Unibrew Kim, Johan, Karsten

15. Frivillig match Bestyrelsen

Turneringsfee betales senest onsdag, hvor der spilles i weekenden.
Du kan betale via bankoverførsel eller via Probox (kvittering med navn lægges i boksen) 
Har vi ikke modtaget betaling torsdag, er der et gebyr på kr. 50,-

Klubber i klubben spiller følgende dage:
Tirsdage 07.00 - 13.30 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 Torsdagsmatch
Søndage 15.00 - 16.00 Søndagsgolf
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Handicap- og regelkomiteen

Kaj
Svenningsen

Bente
Knudsen

Traditionen tro mødes handicapkomiteen første lørdag i
året for at lave årsrevision. Vi havde ved årsskiftet 690 ak-
tive medlemmer. Vi er nu oppe på 549 medlemmer, der
får lavet en årsrevision. Tallene for os ser således ud i år:

184 medlemmer har afleveret 3 eller færre scorekort. Vi

ER DIN BOLD I EN FÅREFOLD?
Fårefoldene på golfbanens areal er indhegnede med et
elhegn. Dette elhegn er en ikke-flytbar forhindring. Du
skal derfor spille bolden som den ligger, med følgende
undtagelse:

Hvis elhegnet er til gene for dit sving eller din stance, kan
du vælge at tage lempelse nærmeste vej, dog ikke nær-
mere flaget. (Regel 24-2.b.(i).

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

kan i Golfbox se, at rigtig mange spiller jævnligt, men afle-
verer ikke scorekort. Skal I ikke i gang med det? Det er lidt
sjovere at spille, hvis man får point på flere huller.
277 skal ikke reguleres. 

46 medlemmer er sat 1, 2 eller 3 op. Og kun et par stykker
er reguleret ned med -1, -2 eller -3. Og her er det igen
fordi, der er spillet enten meget under hcp eller meget
over hcp. 

Til gengæld har vi 16 medlemmer, der har opnået hcp 54
og dermed er med i årsrevisionen.

Husk, at også 9 hullers spil kan indleveres helt ned til hcp.
11,2. 

Ny lokalregel i hele landet
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen
straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket ufor-
sætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans mod-
stander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal
genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og
20-1.

Se denne lokale regels fulde ordlyd på klubbens in-
formationstavle – og se mere på vores hjemmeside
www.lemviggolfklub.dk
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2016 i Juniorafdelingen 

Træningen 2017 vil blive forsøgt delt
op efter alder og handicap, så trænin-
gen bliver tilpasset til den enkelte
spiller samtidig med at det sociale
også bliver til gode set.

Peder Pro er ved at planlægge træ-
ningen, hvor der som noget nyt vil
blive anvendt Track-man, så alle kan
få rettet deres golfsving til efter den
nye ste teknologi. Peder Pro vil sam-
men med alle vores dygtige hjælpe-
trænere sørge for, at træningen bliver
sjov, varieret og spændende.

Der vil være træning hver tirsdag fra
kl. 16.30 til 18.00. Om fredagen vil der
være træning for alle juniorspillere fra
14 år og opad, som har et handicap
på max. 54 fra kl. 16.00 til 17.00.

Der vil ligeledes være sommertræ-
ningen hele sommerferien, men det
vil der komme noget mere om, når
den tid kommer.

Vi har deltaget i flere forskellige tur-
neringer i år: Bymatch, Short Game
Challenge, JuniorCup, JDT og Girls
Only.
I bymatchen fik Lemvig en samlet 3.
plads på klublisten, og Rie Lapholm
fik en 1. plads i A-rækken og en sam-
let 2. plads på den individuelle rang-
liste. Sebastian Øgendahl, Sine
Gransgaard og Silas Johansen op-
nåede også flotte placeringer i by-
matchene i C-rækken. 

Som altid kårer vi årets junior ved sæ-
sonens afslutning. Pokalen gik i år til
Rie Lapholm, der i år har opnået
nogle flotte resultater i de tuneringer
hun har deltaget i. Hun har bl.a. fået
en 4. plads i JuniorCup finalen, vun-
det P2 ShortGame Challenge med 87
point, og så sluttede hun sæsonen af

med at kvalificerer sig til, at spille Su-
perCUP finalen (U16) for DGU distrikt
1 hold, hvor hun endte på samlet 3.
plads. 

Første træning efter vinterpausen vil
blive tirsdag den 4. april 2017.
Husk! Du må gerne tage en eller flere
af dine venner/veninder med til træ-
ningen, da vi gerne vil have nogle
flere på vores juniorhold.
Alle i klubben må gerne gratis tage
jeres børn eller børnebørn med en
tur ned på par3-banen, hvis I lige
giver besked til Bente eller en fra ju-
niorudvalget. Det er også muligt, at
få lov til at låne et golfsæt af klubben.     

Vi glæder os til at se jer igen.

Juniorafdelingen
Peder, Jette og René 

Af Peder Broe,
formand

Årets Junior 2016 Rie Lapholm 

Dygtige juniorer til Bymatch i SydThy Golfklub



www.lemviggolfklub.dk 7

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

STS Biler A/S

Industrivej 47 · Lemvig

Telefon 97 82 17 00

www.sts-biler.dk

MEDLEMSSTATISTIK
(Pr. 19.01.17)

2015 2016 2017

Seniorer 650 630 633

Ungseniorer 7 11 15

Studerende 13 12 14

Juniorer 39 25 25

Børn 5 5 3

Fuldtidsmedlemmer 714 679 690

Årskort til Pay & Play 22 16 14

Distancemedlemmer 35 29 25

Aktive medlemmer 771 724 729

Passive medlemmer 320 301 296

Medlemmer i alt 1091 1025 1025

HERRER
Mathias Strøm ................................................................. 3,3
Frederik Stræde Frost ................................................... 4,4
Carsten Stigaard ............................................................ 4,4
Jens Præstegaard .......................................................... 4,9
Johnny Madsen............................................................... 4,9
Nicholas Jannsen ........................................................... 5,2
Bo Strange ....................................................................... 6,8
Karsten Iversen................................................................ 5,6
Flemming Gjerulff ......................................................... 5,8
Ryan Kirk ........................................................................... 5,8

DAMER
Bente Knudsen ............................................................... 5,5
Nina Honore .................................................................... 8,6
Rie Lapholm .................................................................. 10,6
Viola Honore ................................................................. 10,6
Annette Kristensen .................................................... 12,3
Helle Strøm ................................................................... 12,9
Conni Olsen .................................................................. 16,2
Solveig K. Pedersen .................................................... 16,4
Solveig Agger................................................................ 17,8
Nina K. Nørgaard ......................................................... 18,6

TOP 10 SPILLERE
MED EGAHANDICAP
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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

 

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

Lemvig
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NEXT TEE SPONSORER

Lars Vohnsen Holding Aps

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

MARINE
DEPOT

CHRISTIANSHAVN
Øl & Vinstue

Strandgade 5
Lemvig

KROSTUE

Strandgade 8 . Lemvig

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. Skriv din score på næste tee sted. Har du honnøren,
så vent med at skrive til 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 op-
stået 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.

De 10 bud til hurtigere golfspil:

Gerda Dalgaard Tlf. 2928 2736
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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

Pink Cup
Søndag, den 6. august kl. 09.00

Turneringen er for alle i
klubben – også mænd ☺
Mød op til en hyggelig dag,
hvor vi spiller 18 hullers
stableford.

Efterfølgende frokost og ikke mindst damernes
kagebord, må du ikke gå glip af.
Tilmelding i Golfbox
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PROEN-PROSHOPPEN

Ny sæson står for døren, hvor der vil være masse af nyhe-
der i shoppen. Vi glæder os meget til at komme i gang
igen.

Den 29. september tog vi på indkøbsmesse i Vejle for at
se på, hvilke nyheder 2017 ville byde. Vi har taget Calla-
way ind i år. Det ser lovende ud. Da NIKE i efteråret med-
delte at de holdt op med at producere udstyr skulle der
et nyt mærke ind, og det blev Callaway. Vi har opgraderet
vores Taylormade sortiment i 2017, da de er kommet med
en ny M1 og M2 serie, som bare er fantastisk. Det revolu-
tionerende hos Taylormade er deres nye bold TP5 og
TP5x. I følge test både fra Taylormade, men også her
hjemme går deres bold noget længere end konkurrenter-
nes. Jon Rahm blev testet og han fik 11 meter mere ud af
den nye bold med et 7-jern. 

Der kommer også spændende nyheder fra Ping og sær-
ligt til damerne. På tøj siden fortsætter vi med at have tøj
fra Nike, Abacus, Röhnisch, Foot-Joy og lidt Galvin Green.
Af sko kommer der nye modeller fra Ecco og Nike. Vi er
også blevet forhandler af Skechers golf sko, som er en
lækker komfort sko. Det kan I godt glæde jer til. Jeg kunne
blive ved med at skrive om det, så kig forbi shoppen og
tag et kig på de spændende varer.

Træning
Vi forsætter med gratis fællestræning som er over 10 lør-
dage. Hcp 0-18 træner fra 10.00-11.00 og 18,1-65 træner
fra 11.00-12.00. Det er kun svingtræning vi træner, og øn-
sker man træning i spillets andre facetter kan man booke
en lektion på Golfbox. Der kan max. være 12 personer pr.
hold og tilmelding sker på opslagstavlen. Så vil man være
en lidt bedre golfspiller, så meld jer i en fart.

Klub 37 fortsætter uændret, hvor jeg træner den 1. tirsdag
i hver måned. Begyndertræning er efter det samme kon-
cept som i 2016.

Elite
Desværre bød 2016 på nogle hårde modstandere, og vi
tabte vores pulje. Det har betydet at vi rykkede ned i 4.
division i år. Jeg har mistet et par spillere på vores hold i
2017, og det betyder at spillere i 4. div og 5. div skal ud
og dyste om, hvem der skal spille på disse to hold.

4. division er i pulje med Dejbjerg, Herning og Struer.
5. division er i pulje med Norvestjysk, Morsø og Skive

Vi vil gerne have opbakning fra medlemmer når vi spiller
hjemme, så kom ud og kig på.

Buggy
I 2016 havde jeg en god belægning på min udlejning af
golfbiler. Jeg har i vinter investeret i 4 nye el-biler så min
vognpark nu består af 8 biler. De nye biler er med GPS i
forruden, så man kan se afstande til diverse forhindringer,
greens etc.  Prisen for 18 huller er 250,-.

Fittingdage
Onsdag den 19/4 kommer Callaway og Taylormade  fra
15.00-18.00. 

Lørdag den 27/5 kommer Ping fra 11.00-14.00
Husk at bestille tid i shoppen.

Vi åbner dørene med et godt tilbud af bolde fra Bridge-
stone og Callaway.

Med venlig hilsen
Louise og Peder

Af
Peder Stræde Nielsen

1 dusin  200,-
2 dusin  350,-
3 dusin  450,-

1 dusin  240,-
2 dusin  425,-
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Det er en fornøjelse at arbejde i Lem-
vig Golfklub. Man kan kun blive i
godt humør af de mange medlem-
mer, der bruger anlægget. Nogen
kommer her kun et par gange i løbet
af året, andre er her flere gange om
ugen. Der kommer mange kommen-
tarer/forslag (og få klager) ind i løbet
af året. Disse input bliver givet videre
til de respektive udvalg og bestyrel-
sen, hvis det ikke er noget, vi kan
ordne her og nu. Så kom gerne ind
forbi kontoret, hvis du har en ide eller
noget på hjerte.

Bagmærker
Klubben har i 2017 besluttet, at vi

ikke har bagmærker længere. Alt sty-
res i dag via Golfbox, hvor vi blokerer,
hvis der ikke er betalt kontingent til
tiden. Og stort set alle klubber i Dan-
mark har Golfbox, hvor man bestiller
sin spilletid. Så husk at betale dit kon-
tingent den 1. marts. Efterhånden
som kontingent bliver betalt, kan
man bestille tid i Golfbox.

Turistpakke
Vi har indgået et samarbejde med

Trehøje og Struer, hvor turister kan
købe green fee billet til de tre klubber
for kr. 600,-.  Vi tror på, at det vil give
flere green fee spillere i vores område
af landet. Hoteller og campingplad-
ser er velkomne til at inkludere turist-
pakken i deres markedsføring. Men
hvis I får gæster til Lemvig, kan det
måske også være en ide?

Ændring i kontingent
Skal du have ændret din status som
medlem, skal det gøres senest den 1.
december 2017. Hvis du skal flytte
skal eller opsige skab, skal det også
være senest den 1. december.

Jeg håber at se rigtig mange med-
lemmer i 2017 på banen og i klubhu-
set.

Mange golfhilsner
Bente

Nyt fra kontoret

Bente Knudsen

Køb Golfhæftet i Lemvig Golfklub – og
støt din klub

Jens Kibsgaard
Thomas Kjellerup
Hanne W. Krarup
Jakob Kristiansen
Simon Kynde
Johann Gunn Laugsson
Helle Lauritsen
Ole Riis Lauritsen
Henrik Linde
Jytte Linde
Jonas Lund
Line Lysholdt
Per Brix Madsen
Jens Ole Madsen
Leif Mehl
Johnny Mogensen
Helle Mortensen
Tonny Nees
Pernille Nees
Ronnie Nicolaisen
Jonas Gade Nielsen
Søren Nielsen
Mette Nielsen

Mads Agger
Emmy Andersen
Claus J Andersen
Ole Andreassen
Nanna Bach
Jytte Brunsgaard
Dennis Brynje
Kasper Møller Christensen
Matias Damgaard
Jacob Falkesgaard
Jette Fries
Finn Gabrielsen
Torben Gransgaard
Aksel Haugaard
Mette Holst
Vibeke Nees Hviid
Frederik Nees Hviid
Kenneth Jacobsen
Jeppe Jensen
Villy Østergaard Jensen
Mogens Jessen
Karsten Bernt Juhl
Sonja Juliussen

Hanne Nielsen
Thorkild Nielsen
Henning Fuglsbjerg Nielsen
Ove Nielsen
Steffen Düring Olesen
Jørn Pedersen
Lisbeth Poulsen
Emma Obel Paakjær
Mathilde Obel Paakjær
Peter Schjøtz
Tonny Schleimann
Anne Birgitte Schlie
Regitze Byskov Schmidt
Philip Smed
Kenneth Smed
Flemming Steen
Else Stensgaard
Caroline Pallestoft Stigaard
Lea Pallestoft Stigaard
Else Visgaard
Marie Vohnsen
Emile Vorager-Pedersen
Siw Øgendahl

Velkommen til vores 69 nye medlemmer
der enten har taget golf-kørekort og/eller har meldt sig ind i Lemvig Golfklub i 2016.
En pæn blanding af voksne, børn/juniorer, distancemedlemmer og studerende:
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I baneudvalget ser vi med stor spæn-
ding frem til sæsonstarten, hvor vi for
første gang skal spille til den nye
green på hul ni. Hvordan vil det virke
– kan man nemmere nå det i sit 2.
slag, når nu hullet er blevet ca. 15
meter kortene, eller skal der tænkes
mere strategisk for at undgå den
store bunker i højre side. Spændende
bliver det også med en green i tre ni-
veauer, hvor puttefærdighederne for
alvor vil blive testet. Greenen er klar
når vi åbner sommerbanen, og i Ba-
neudvalget er vi friske: Vi udlodder
en stor fadøl i klubhuset til de fem
første der scorer en birdie på hullet. 

Som det blev sagt på generalforsam-
lingen går vi med planer om at
ændre lidt på hul 16, hvor vi synes at
hullet er rigeligt svært med to bun-
kers foran. Vores plan er derfor at
bygge et nyt teested i forlængelse af
det bestående, og lade damerne slå
herfra, medens herrerne overtager
dameteestedet. Hullet bliver herved
ca. 15 meter kortene, således at flere
med jern får mulighed for at lande
bolden på greenen. Vi slår så også to
fluer med et smæk, idet vi får nok et
back-tee, da herrernes teested passer
perfekt til det. Arbejdet er så småt
gået i gang, idet overskudsjord fra
buggyrum byggeriet er lagt derover
i nærheden. En tidsplan for byggeriet
foreligger endnu ikke, men det bliver
nok først engang i 2018, at vi kom-
mer til at spille fra det nye teested. 

Ellers bliver det et år med stor fokus
på vores greens, som i 2016 ikke var
optimale. Der er således sat masser af
tid af til eftersåning, topdressing,
prikling og vertikalskæring. Endvi-
dere vil der på nogle greens blive ud-
skiftet græstørv, der har ukrudts-
 pletter og ukurant græs, med tørv fra

reparationsgreenen. I første omgang
vil græsset her farvemæssigt ikke
være ens med det øvrige græs på
greenen, men vi tror at det i løbet af
relativ kort tid, vil ligne hinanden. 
Fårene får også til opgave i 2017 at af-
græsse vores rough. Nyt er at farven
på hegnene ikke længere er blå, men
mørkegrøn. Det skabte nemlig hos
flere – især gæster – tvivl om pælene
skulle betragtes som blå pæle, og der
dermed var mulighed for et frit drop.
Der er der nu ingen tvivl om, at det er
der ikke. 

Der går sjældent et år uden at vi in-
vesterer i nye maskiner. Det slipper vi
ej heller for i år, da semirough-klippe-
ren efter 20 års brug, var total ned-
slidt. Vi har derfor investeret i en
nyere brugt til ca. kr. 200.000,-, og
håber på at den, ligesom den gamle,
kan holde i 20 år. Det tror vi på, bl.a.
fordi de to frivillige herrer, der slår se-
miroughen - Christen Weibel som 1.
klipper og Gunner Pedersen som 2.
klipper –  passer godt på det kram de
arbejder med.

På generalforsamlingen var der lidt
snak om vaskepladsen til trolleys for
enden af bagrummet. Det hører
under Baneudvalgets regi. Vi synes
nu ikke pladsen er så dårlig som om-
talt, men det kommer jo nemt til at se
beskidt ud, hvis ingen af medlem-
merne engang imellem gider tage en

kost eller en skovl! Tænk lige venligst
alle på det, når I bruger pladsen. El-
lers undersøger vi mulighederne for
at gøre området bedre, f.eks. med en
vaskegrav, og går i gang med at ind-
hente erfaringer fra de klubber, der
har en sådan. 

Medarbejderne er de samme som
sidste år, og den frivillige stab er stort
set uændret. ”Grøn torsdag” lever vi-
dere i bedste velgående, og skulle
man have lyst til at give et nap med
her, hører vi i Baneudvalget gerne
nærmere. 

I øvrigt er der sket lidt ændringer i Ba-
neudvalgets sammensætning. Kar-
sten Bro, der har ydet en kæmpe
indsats i udvalget, og har været med
siden 2004 og formand fra 2014,
synes at det var passende at stoppe
nu, og i stedet tage sig af andre op-
gaver i klubben. Ny formand er Hen-
ning Lilleøre, medens K.P. Nielsen
træder ind som menigt medlem. 

Når I læser dette skulle vinteren
gerne være ovre, således at vi spiller
på sommergreens. Det er vores plan
at gøre det fra den 23. marts, men vi
har jo før oplevet, at det først har
kunnet lade sig gøre fra starten af
april. Uanset hvad vil vi gerne i Ba-
neudvalget ønske alle en god golf-
sæson. 

Baneudvalget

Henning Lilleøre
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Turneringsudvalget

Regionsgolf
Lemvig Golfklub har tilmeldt otte hold til regionsgolf i
2017. Det betyder, at vi har 48 spillere + reserver, der re-
præsenterer klubben i foråret. Og det er vi rigtig stolte af.
Som nævnt flere gange ser klubben gerne så mange som
muligt deltager i holdturneringer. Regionsgolf er en hyg-
gelig turnering, hvor vi møder andre klubber på samme
niveau. 

Turneringsplanen er på plads, tilmeldingslister er hængt
op på opslagstavlen. Har du lyst til at deltage, så kontakt
en af kaptajnerne på det hold, hvor du kan spille (afhæng -
ig af hcp).

Spilledatoer er den 1. – 8. – 15. – 22. og 29. maj. Desuden
spilles den 12. juni. Holdkaptajnerne sørger for at bestille
mad i Golf Cafeen til holdet samt gæsterne, man spiller
mod. 

Der er booket tider i Golfbox. Vi henstiller til klubbens
medlemmer, at man respekterer de dage, hvor der spilles
på hjemmebane. Et par gange er der to hjemmekampe.
Det betyder, at der startes både på hul 1 og hul 10. Og
klubbens øvrige medlemmer skal være opmærksomme
på, at holdene har første ret til banen disse dage.

Mere information på vores hjemmeside. Desuden har re-
gionsgolf en fremragende hjemmeside, som er et besøg
værd:  www.regionsgolf-danmark.dk 

Divisionsgolf
Lemvig Golfklub har 3 divisionshold. Her har vi 21 spillere
+ reserverer, der repræsenterer klubben. Vi har et herre-
hold i 4. division og et herrehold i 5. division. Desuden har
vi et seniorhold i 3. division. I 2017 er der lavet en aftale
med Golf Cafeen, så der serveres morgenmad ved hjem-
mekampene. Vi får bl.a. besøg af Brønderslev, Mollerup,
Herning, Skive, Struer, Dejbjerg.
Der spilles 6.-7. maj ude, 17.-18. juni hjemme, 12. august
ude og 13. august hjemme. Kom ud og se klubbens bed-
ste spillere dyste mod andre divisionshold. Der spilles god
golf!

Bente Knudsen

Klubmestre-2016-slagspil
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Klubturneringer
Vi har i 2017 syv turneringer, hvor klubbens medlemmer
kan dyste mod hinanden. Vi er normalt mellem 60 og 100
deltagere i turneringerne. Der spilles i 4 rækker, så man
vil altid spille mod andre, der er nogenlunde på samme
niveau. Måske spiller vi ikke alle lige godt på en turne-
ringsdag, men det giver muligheden for at spille med
andre end dem, man plejer.

Sæt kryds i kalenderen – og tilmeld dig en eller flere af
vores turneringer.
Husk, at du skal betale turnerings fee senest onsdag før
turneringen. Har du ikke betalt, kan du sagtens betale på
dagen mod et ekstra gebyr på kr. 50,-.

Lørdagsgolf
Vi havde ikke den store succes med lørdagsgolf i 2016. Vi
forsøger endnu engang her i 2017 – og første gang bliver
lørdag, den 22. april.

Når du alligevel skal ud og spille lørdage med dem, du
plejer at spille med, så prøv LØRDAGSGOLF. Du booker en
tid i Golfbox, betaler kr. 30,- inden du går ud (i Probox) og
lægger scorekort i ”lørdagskassen”. Der spilles i 4 rækker.
Overskuddet går til præmier til de deltagende. Man kan
vinde fra kr. 20,- til kr. 100-200 kr. ved en god runde. Pen-
gene skal bruges i enten Golf Cafeen eller Golf Shoppen.

Søvn & Comfort/Hästens
I 2016 ville Søvn & Comfort i Holstebro gerne udbrede
kendskabet til forretningen på Herningvej. De bestemte
sig for en løbende sommerturnering, hvor Holmsland –

Trehøje – Holstebro – Storådalen -Struer – Lemvig skulle
deltage. Der var mere end 100 deltagere alle seks steder.
Desværre meget få fra Lemvig. Vi nåede simpelthen ikke
at melde os til. Interessen var helt overvældende.

Søvn & Comfort har besluttet, at de også i 2017 vil have
en løbende sommerturnering. Vi håber denne gang, at vi
også får mange deltagere fra Lemvig. Tilmeldingen starter
en måned før spilledato – og vi har 20 pladser i Lemvig
den 3. juli, hvis der er interesse for det.

Man betaler match fee inkl. frokost. Hvis man ikke er til-
stede ved præmieoverrækkelsen, går præmien videre til
den næste i rækken.

DGU KlubCup 2017
Synoptik har valgt at stoppe samarbejdet med DGU, men
turneringen fortsætter under DGU, da over 100 klubber
var tilmeldt i 2016. Formålet med turneringen er at øge
interessen for klubbernes eksisterende turneringer med
breddespillere i fokus. I slutningen af året giver det mu-
lighed for at dyste mod andre klubber i en landsdæk-
kende turnering.

Med udgangspunkt i klubbens egne turneringer samler
spillerne point til en rangliste opdelt i fem hcp-grupper.
Når sæsonen er slut, udgør de fem ranglistevindere klub-
bens hold i en landsdelsfinale og evt. afsluttende lands -
finale.

Turneringen er for alle klubbens fuldgyldige medlemmer
født før 1998 og har max. hcp. 42.
Vi tilmelder os i 2017.

Klubmestre 2016
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Begynderudvalget

Kim Diget Thomsen

Begynderudvalget har i 2016 haft et spændende år, hvor
der kom flere nye tiltag.

Vi har på træningssiden sammen med Peder Pro, lavet et
nyt koncept for svingundervisningen. Dette foregår ved,
at vi har lavet fællestræning, hvor Peder Pro havde hjælp
af vores nye hjælpetrænere. Der blev lavet træningssta-
tioner, som begynderne skiftede imellem. 20 minutter
hver sted så de i alt fik en times undervisning/træning.

Undervisningen i etik og regler blev også ændret, så vi
kom tilbage til det gamle koncept med fælles undervis-
ning. Vi vil gerne, at begynderne bliver rystet godt sam-
men og får lavet aftaler med hinanden om at spille
sammen.

Året 2016 resulterede i, at vi fik 52 ny golfspillere og der-
ved nåede vores mål om 50 ny golfspillere pr. år.

Vi håber, at 2017 også kommer til at byde på mange nye
golfspillere til vores klub.

Det er her at vi har brug for DIG,- til at vise dine
venner/kollegaer vores dejlige sport.

Har du en eller nogle, som du gerne vil vise vores golf-
bane/golfspillet, kan du komme med til Ven/Veninde-
match den 23. april eller kontakte en fra
begynderudvalget og vi vil hjælpe dig.

Begynderudvalget.
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Klub 37
Dato Aktivitet
4. april 9 hullers match
11. april Texas scramble
18. april Short game
25. april 9 Hullers match
2. maj Træning med Peder Pro
9. maj 9 Hullers match
16. maj Norsk stabelford
23. maj Short game
30. maj 9 hullers match
6. juni Træning med Peder Pro
13. juni Snor match
20. juni Short game
27. juni 9 hullers match
4. juli Træning med Peder Pro
11. juli 9 hullers match
18. juli 9 hullers match
25. juli 9 hullers match
1. august 9 hullers match
8. august Træning med Peder Pro
15. august 9 hullers match
22. august Foursome
29. august Afslutnings match

Klub 37 har også i 2016 været en stor success. På trods af
at det tidlige forår var præget af koldt, vådt og blæsende
vejr begyndte sæsonen med rigtig mange fremmødte og
det fortsatte igennem hele sommerhalvåret.

Klub 37 er en klub for alle med Handicap 30 og der over.
Vi mødes hver tirsdag kl 18.15 med start kl 18.30. Der er
ingen tilmelding, så hvis du mangler nogle at spille med
– og trænger til lidt træning-  så skal du bare møde op.

I løbet af sæsonen vil der både være forskellige former for
9 hullers spil og træning.

Mindst en gang i sæsonen bliver der arrangeret en tur til
en anden bane. I 2016 tog vi til Holstebro og spillede 9
huller på parkbanen. Det var en fantastisk dag med hyg-
geligt samvejr. Efter matchen var der fællesspisning og
præmieoverrækkelse.

Hvis du har spørgsmål kan du altid henvende dig til Ca-
milla Hjortkjær tlf. 40170746 eller Kim Diget tlf. 21810042. 

Nyheder og informationer kan også findes på golfklub-
bens hjemmeside.

Spillet/træning starter kl. 18.30.
Så alle skal være klar til træning, eller gå ud på de 9
huller kl. 18.15.
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Frivillighed skaber sammenhængskraft
Et imponerende korps af 115 frivillige medlemmer løser ikke
bare en række praktiske opgaver i hverdagen, men skaber
også et unikt klubliv i Lemvig Golfklub.

I en tid, hvor der overalt i samfundet efterspørges frivillige
hænder til at løse flere og flere opgaver, kan Lemvig Golf-
klub glæde sig over at være helt fremme i skoene på dette
område.

Ikke færre end 115 frivillige giver nemlig en hånd med for
at løse større og mindre opgaver i den daglige drift af
vores golfklub. Det er en indsats, der er til gavn for alle
parter. Og der er stadig plads til flere frivillige.

Lemvig Golfklub har en særdeles sund økonomi og har
haft det i mange år. Det er der mange grunde til, men ser
man alene på de kolde kontanter, spiller de frivilliges ind-
sats en væsentlig rolle.

Klubben sparer hvert år ca. en halv million kroner – løse-
ligt anslået – i kraft af de mange arbejdstimer, der lægges
af de frivillige. 

Det gælder konkrete opgaver som vedligehold og små-
reparationer i klubhuset og på bagrummene, hjælp til
greenkeeperne med at holde banen i god stand, rengø-
ring og vedligehold af udearealerne ved klubhuset samt
etablering af nye anlæg som green 9 og den nye buggy
bygning.

Flere og flere frivillige involveres også i begynderudval-
gets opgaver, og indsatsen har blandt andet den konse-
kvens, at kontingentet i Lemvig Golfklub stadig er landets
laveste for en full-service golfklub.

Mere end kolde kontanter
Lidt mere nuanceret giver de frivilliges indsats samtidig
en merværdi, som alle medlemmer kan glæde sig over i
dagligdagen, så det handler om meget mere end blot de
kolde kontanter.

Det spænder fra, at de konkrete opgaver løses med en
nidkærhed og et engagement, der klart overgår, hvad
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Jens Chr. Mathiesen (malerhold, Grøn Torsdag)
”VI har et godt fællesskab. Når vi er 5-6 stykker, så
kan vi jo hurtigt få malet alle bagrums. Jeg er frivillig,
fordi det kommer os alle til gode. Og så har vi et
godt fællesskab. Og så har malerholdet sagt ja til at
male det nye bag/buggy rum. Jeg hjælper også til i
Grøn Torsdag.”

Solveig Agger (Hovedrengøring, pakning af Vesten-
vinden, malerhold)
”Jeg siger ja, når jeg bliver spurgt. Så selvom det er
hårdt at gøre hovedrent, har vi det jo hyggeligt sam-
tidigt. At gøre noget for klubben er naturligt. Så et
par gange om året, stiller jeg gerne op.”

Lis Madsen (lugearbejde i bede omkring klubhuset)
”Jeg blev spurgt og sagde ja. Det er hyggeligt ar-
bejde, og vi kommer efter behov. Birthe Balle sender
mail ud, og så kan vi sige ja eller nej. Så vi er ikke for-
pligtet. Til gengæld ser man jo lige bedene efter, når
man alligevel er i klubben. Så tager man lige lidt
ukrudt, hvis der er noget. Og så får vi altid
kaffe/rundstykker”

Iver Lorentsen (Grøn Torsdag, alt-mulig-mand i klub-
huset mm)
”Jeg kan godt lide, at banen er i orden. Og jeg nyder
at lave et stykke arbejde for klubben. Det er hygge-
ligt at mødes hver torsdag. Jeg har god tid. Også når
green keeperen ringer. Og det gør han heldigvis
ofte.”

Hvorfor er man egentlig
frivillig i en golfklub?

man kunne forvente. De frivillige springer nemlig ikke
over, hvor gærdet er lavest, men sørger hele tiden for at
gøre det ekstra, der bevirker, at faciliteterne ikke bare er i
orden, men helt reelt er i topklasse. Det er et faktum, som
klubbens greenfee-gæster gang på gang har noteret sig
og givet udtryk for.

Indadtil i klubben medvirker den store gruppe af frivillige
til at gøre sammenholdet i Lemvig Golfklub til noget helt
unikt. Man lærer hinanden bedre at kende, når man ud-
fører praktisk arbejde, og man kommer som frivillig til at
lære nye mennesker at kende – mennesker, som man nok
ellers ikke ville have et tæt fællesskab med. Det giver nyt
indhold i den daglige snak, når man mødes til match eller
blot til en privat runde på et flot anlæg.

Sammenhængskraft er et nyt og smart ord, som dækker
følelsen af at være en del af et større fællesskab med
samme dagsorden. Derfor kan man betegne de frivilliges
indsats som en vigtig grundpille i bestræbelserne på at
gøre Lemvig Golfklub til at godt sted at være – for alle
medlemmer.

Så giver det jo også en helt speciel glæde, når man som
frivillig oplever, at alle andre faktisk sætter pris på det ar-
bejde, der er udført – uden regning.

Sammenhængskraften betyder også, at man – selv om
der er forskelligt syn på aktuelle problemstillinger i klub-
ben – har en bedre forståelse for de trufne beslutninger
end tilfældet ville være uden medlemmernes engage-
ment. Og det er slet ikke uvæsentligt for den generelle
stemning i Lemvig Golfklub.

Der er stadig brug for flere frivillige hænder i Lemvig Golf-
klub. Nogle tilbyder deres hjælp ganske få timer om året,
mens andre nærmest hjælper til hver eneste dag. Mulig-
hederne er mange, så tøv ikke med at stille dig til rådig-
hed, hvis lysten og interessen er til stede.

Frivilligt arbejde giver nemlig også værdi til den, der yder
en indsats til gavn for flertallet.
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Arne Lyngholm Jakobsen
Henrik Nygård
Ivan Andersen
Knud Sørensen
Jens Chr. Mathiesen
Bjarne Thatt Jensen
Harald Schrøder
Peter Ekmann
Kim Diget Thomsen
Preben Pedersen
AP Christensen
Camilla Hjortkjær
Inger Nielsen

Henning Lilleøre
AP Christensen
Karsten Bro
Peter Risom
Steen T. Lund
Finn Bevensee
Flemming Nielsen
Bente Knudsen

Hanne Henriksen
Inga Noe
Solvejg Laustsen

Begynderudvalg/Klub 37:

Sponsorudvalg:

Husudvalg:

Peder Broe
Jette Skov Trabjerg
Rene Lapholm
Carsten Stigaard
Jacob Øgendahl

Henning Lilleøre
Flemming Nielsen
KP Nielsen

Kim Diget Thomsen
Bente Knudsen
Kaj Svenningsen
Johan Bjerg
Henrik Schmidt
Mogens Broe
KP Nielsen
Karsten V. Iversen

Harry Lund-Hansen
Birger Düring
Kaj Svenningsen

Juniorudvalg:

Baneudvalg:

Turneringsudvalg:

Herreklubben:

Otto Schumann
Ole Wagener
Peter Hugo Hansen
Arne Gottlieb

Tove Pedersen
Bente Brandt
Kirsten Lønberg
Kirsten Sørensen
Elise Hansen

Torben Rokkjær
Bent Nørgaard
Birthe Gøtzsche
Peter Hugo Hansen

Peter Moring

Kaj Svenningsen
Bente Knudsen

Onsdagspigerne:

Torsdagsmatch:

HCP- og regeludvalg:

Søndagsgolf:

Old Boys klubben:

Frivillige i de mange udvalg/
klubber i klubben i Lemvig Golfklub:
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Vi har de sidste par år ønsket os en bygning til golfbiler
og scootere. Flere og flere medlemmer har anskaffet sig
enten en buggy eller en scooter. Og vi tror på, at der over
de næste år vil være endnu flere, der har behov for at køre
rundt på golfbanen.

Vi får plads til 16 buggier/scootere. Desuden får vi et 28
m2 depotrum, som Golf shoppen, kontoret og Lemvig
Golf Cafe deles om. Det sidste skulle gerne give bedre for-

hold for de medlemmer, der har bagrum i bagrum 3/blå
dør. Tak for jeres tålmodighed.

Ønsker du en plads i den nye bygning, bedes du kontakte
kontoret hurtigst muligt. Vi har fået forhåndstilkendegi-
velser fra en del medlemmer, der reagerede på et opslag
på vores hjemmeside i efteråret. Disse medlemmer har
fået mail med pris og mulighed for at bestille en plads.
Prisen i 2017 kr. 1.500,- og stiger til kr. 1.800,- i 2018. 

Ny bygning til golfbiler 
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Vi skriver på vores hjemmeside en masse
flotte ord om vores golfbane:

Lemvig golfbane bølger sig gennem et bak-
ket og åbent fjordlandskab, hvor det mere er 
de vide udsigter over Lem Vig og Lidenlund
end blæsten og bakkerne, der tager pusten fra
en, men som på de gode gamle sea-side
baner spiller bakkerne og vinden selv-
følgelig med – og mod.

Men det skal jo følges op af gode
fotos. Og vi vil gerne i 2017 udskrive
en konkurrence om, hvem der tager
det bedste foto, mens man går på
Lemvig Golfbane. 

Hver måned finder vi ”månedens foto” – og
vinderen får et gavekort til Golf Cafeen
eller Golf Shoppen til en værdi af kr. 200,-.

Dit foto skal du sende til kontoret på en af
følgende måder:

• Mail til info@lemviggolfklub.dk
• Instagram: lemviggolf
• sms til 91 89 47 51

Månedens

FOTO
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Lemvig Golf Cafe v/Gerda Dalgaard . TLF 29 28 27 36 

Gerda Dalgaard

Tak for en dejlig modtagelse i golfklubben. Jeg har glædet
mig til at komme i gang med mit nye job. Og jeg har
været så heldig, at rigtig mange har booket deres fester
herude i de flotte omgivelser. Jeg vil selvfølgelig fortsætte
de ”hurtige” frokostretter, som golfspillerne efterspørger,
når de kommer ind efter 18 huller. Men jeg har også hjem-
melavede bøfsandwich, som de var i gamle dage med
brun sovs. Ristede pølser vil også være en del af menu-
kortet.

I weekenden har jeg også åbent om aftenen, hvor jeg ser-
verer nogle gode hjemmelavede retter. Spisekortet vil
blive justeret i løbet af året, når jeg ved lidt om, hvad I,
kære medlemmer, gerne vil have. I første omgang kom-
mer det til at se således ud:

Lune/varme frokostretter alle dage fra kl. 11:
Stjernekaster, 2 stegte fiskefiletter,

rejer, laks, salat, dressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 70,-
Pariserbøf m/rødbeder, løg, peberrod, capers . . . . Kr. 60,-
Hakkebøf m/bløde løg,

spejlæg, rødbeder, rugbrød . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 60,-
Mørbradbøf a la creme m/rugbrød . . . . . . . . . . . . . . Kr. 60,-
Omelet m/bacon, rugbrød, salat. . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 60,-

Salater 

Salater:
Pasta, kylling, dressing, flutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 50,-
Rejer, salat, dressing, flutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 50,-
Håndmadder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 17,-
Smørrebrød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 24,-
Franskbrød med rejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 38,-
Franskbrød med pålæg eller ost . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 28,-

Grill menu:
Sandwich: Frikadeller, ribbensteg, bøf eller kylling
Burger: Big Burger, Burger m/bacon, Burger m/ost,

Burger m/ost og bacon, Jumbo burger
Hotdogs: Ristet hotdog, fransk hotdog
Diverse: Pommes friter, Kyllingemix, Kebabmix,

Pølsemix

Eftermiddagskaffe

søndage kl. 14 - 17

Kaffe, kringle, æblekage   Kr. 58,-

Søndags-brunch

kl. 11 - 14

Kr. 118,-
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Lemvig Golfklub får en utrolig flot opbakning fra det lo-
kale erhvervsliv. Det er vi meget taknemmelige for. Det
betyder bl.a. (sammen med de frivillige), at vi kan drive
en god og sund idrætsforening i vores kommune – med
knap 800 medlemmer. Vi er samtidig en af Danmarks bil-
ligste full service golfklubber og en golfklub med en sund
økonomi. Men husk, kære medlemmer, at lægge jeres
handel hos dem, der støtter os.

Der findes flere typer sponsorater i klubben:
(priser excl. moms)

Eagle sponsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 10.000,- 
Tee sted sponsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  3.500,-
Tee sted sponsor Pay & Play. . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  2.000,-
Informationsskærm Probox. . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  3.500,-
Next Tee skilte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  1.500,-
Skilt på bænk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  1.500,-
River i bunkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  3.000,-
Scorekort – firmanavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  1.500,-
Klubturneringer – sponsor. . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.  5.000,-

Hvis du som medlem eller kender en, der har lyst til at
være en del af sponsorklubben, er du meget velkommen
til at kontakte sponsorudvalget eller kontoret. 

Sponsorer
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Øvrige sponsorer
Der afholdes hvert år en speciel sponsorturnering med
efterfølgende middag i klubhuset for alle sponsorerne.
Sponsorturneringen afholdes fredag, den 19. maj. Husk
at sætte kryds i kalenderen. Alle sponsorer kan deltage
med to personer. Der er middag i klubhuset efter turne-
ringen.

Alle sponsorer nævnes i Vestenvinden og på vores hjem-
meside www.lemviggolfklub.dk 

Company Day
afholdes i Lemvig Golfklub

den 23. juni kl. 09.00.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Eagle sponsorer
Eagle sponsorer er hvert andet år på en endagstur i Dan-
mark med efterfølgende middag i Lemvig. Og hvert andet
år er det en to-dagestur til enten et godt sted i Danmark
eller i Nordtyskland. Dette giver sponsorerne mulighed
for at snakke/net work´e under helt uformelle former.  De
sociale relationer har høj prioritet, og det skal være sjovt
at være med.

Følgende er Eagle sponsorer i 2017:

• Allflex
• Arka IT Aps
• AutoPartner Thyborøn
• C18
• Columbus Pub & Steak
• Danbolig
• Din tømrer & Snedker ApS
• Grafisk Tryk
• HB Revision I/S
• HM Service
• HOBI A/S
• Hotel Nr. Vinkel
• Hotel Tante
• Intertruck Dealing Aps
• Jysk Montage
• Kallesøe’s Bolighus
• KB Holding
• KEC Holding A/S
• Købstædernes Forsikring

Eagle tur til Stensballegård Golfklub i september 2016
med efterfølgende middag på Columbus Pub & Steak. Nr.
Nissum Taxi og Turist sørgede som sædvanlig for god og
sikker transport fra Lemvig.

I 2017 går turen til Gut Appeldör – en todagestur den 14.
– 15. september. Invitationer sendes ud i løbet af foråret.

• Lars Vohnsen
• Lemvig Auto ApS
• Lemvig Beton A/S
• Mediehuset Lemvig
• Nr. Nissum Taxi og Turist
• Nordea 
• O.H. Snejbjerg
• Pinholt El-installationer ApS
• Rederiet Lonni Hedvig
• Royal Unibrew
• Skovgaard Invest ApS
• Tang Biler
• Thiele Lemvig
• TripleNine
• Vestjysk Auto Lemvig
• Vestjysk Bank
• Vestjysk Revision
• Øgendahls Maskinfabrik A/S 
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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

Damernes Magasin
Søndergade 1, 7620 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

Lemvig
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

KROSTUE

Strandgade 8 .  Lemvig

Strandgade 5, Lemvig

CHRISTIANSHAVN
ÿl & Vinstue
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• Information om hjertestarter og
hjertemassage

• Baneudvalg/green keeper stiller
op til dialog og spørgsmål

• Kaffe/kage

• Kaj Svenningsen, - oplæg til reglerne omkring
vores søer på hul 1, hul 8 og hul 9

Golf Shoppen har åbent fra kl. 18.00, hvor de viser alle
forårsnyhederne.
Mon ikke der også er nogle gode tilbud?

Tilmelding til kontoret senest den 18. april kl. 12.00 -
9781 0920 eller info@lemviggolfklub.dk

KLUBAFTEN DEN 19. APRIL
KL. 19.00 – 21.00
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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 5. 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

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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Onsdagspigerne 2017 – Piger kom og vær med

Onsdagspigerne er for de friske
”Piger”, som spiller for at have det
sjovt med hinanden hver onsdag
fra marts og til november. Sæso-
nen afsluttes med julematch.
I vinterperioden spilles for samvæ-
rets skyld, når vejret tillader 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. 29. marts 2017 kl. 10.00.
Der spilles 9 huller, hvorefter der er
fælles spisning, hyggeligt samvær
samt information om den kom-
mende 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.
Kontingentbetaling via Net Bank.
Også betaling for deltagelse i arran-
gementer indbetales over Net Bank. 

Der er deadline for indbetaling til de
forskellige arrangementer, og tilmel-
ding er bindende ved tidsfristens
udløb. 

Vestjysk Bank:
Konto nr. 7730 – 1499016. 

Husk – Husk – Husk: 
Navn ved indbetaling.

Mailadresser:
Ved ny mailadresse: mail hurtigst
muligt til Elise.
elisebentwang@gmail.com 
Alle får en mail ved de forskellige ar-
rangementer m.m.

Prøvedage:
Onsdagspigerne kan tilbyde:
Nye medlemmer 2 prøvedage à 40,-
kr. 
Nye frigivne medlemmer tilbydes en
måneds gratis medlemskab i klub-
ben.
Distancemedlemmer tilbydes 4 prø-
vedage à 40,- kr. for deltagele i nor-
male onsdagsmatcher. Beløb betalt i
prøveperioden fratrækkes kontin-
gentet ved indmeldelse i klubben.

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

Matchdage:
Der vil blive arrangeret flere forskel-
lige matcher i løbet af sæsonen:
Pokal, Smykke og -PinkCup m.m.
Desuden matchs med Old Boys, Dej-
bjerg og Struer Piger. Alle matcher af-
sluttes med fællesspisning, hyggeligt
samvær og præmieoverrækkelse: Ek-
sempelvis også ved en Birdie.

Udflugter:
Der er planlagt en 2 dags tur 13/14.

juni og en 1 dags tur den 13. septem-
ber. 
Dejlige dage sammen med en flok
herlige ”Piger”, der kan lide at kombi-
nere golfspillet med hyggeligt sam-
vær.
Annoncering om disse ture 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, som
altid vil hjælpe dig på bedste vis.

Bestyrelsen:
Formand 
Tove Pedersen
Mobilnr: 61749616
Næstformand 
Kirsten Lønberg
Mobilnr: 61775748
Medlemsansvarlig
Vinindkøber
Bente Brandt
Mobilnr: 61119912
Kasserer
Kirsten Sørensen
Mobilnr: 25399612 
Sekretær
Elise Hansen
Mobilnr: 40757511

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 2017
Dato Spillested Match

29.- 03. Sæsonstart Lemvig     Vi mødes kl. 9.30 9 huller / Information for alle 12.30
Fra 5. april til 18. oktober spiller vi hver onsdag - Se specielle arrangementer herunder
26.- 04. Snorematch Lemvig Normal
03.- 05.     X Pokal match Lemvig Normal
24.- 05. Smykkematch Lemvig Normal
30.- 05.     Struer Damer Struer       Tilmelding Mødetid annonceres senere
07.- 06.     X Pokal match Lemvig Normal
13/14.- 06. 2 dags tur Annonceres senere       Tilmelding Mødetid annonceres senere
21.- 06. Greensome Lemvig  Normal
05.- 07.     X Pokal match Lemvig Normal
12.- 07.   Old Boys Lemvig  Mødetid annonceres senere
02.- 08.     X Pokal match Lemvig Normal
06.- 08. Pink Cup Lemvig    Tilmelding Mødetid annonceres senere
16.- 08. Holdmatch Lemvig Normal
30.- 08. Dejbjerg Piger Lemvig     Tilmelding Mødetid annonceres senere
06.- 09.     X Pokal match Lemvig Normal
13.- 09. Eftermiddagsmatch Lemvig Green Fee spiller Mødetid annonceres senere
13.- 09. 1 dags tur Annonceres senere Mødetid annonceres senere
04.- 10.     X Pokal match Lemvig Normal
25.- 10. Generalforsamling Lemvig    Tilmelding 9 huller 
29.- 11. Julematch Lemvig    Tilmelding 3 jern

Smørrebrød 2 stk., pris 35,00 kr.               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 2017. 250 kr. Vestjysk Bank konto nr. 7730-1499016

Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmelding er bindende efter tidsfristens udløb ved forskellige arrangementer.

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

Deltagerne i Pinkcup
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Stedet, hvor alle kan handle!

Gl. Skivevej 73C
8800 Viborg

Tlf. 72 17 01 12

KONPAP A/S
VIBORG A/S

Industrivej 20
7700 Thisted
Tlf. 96 19 40 00
konpap.dk

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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Torsdagsmatch

”Den åbne klub” i klubben

Torsdagsmatch er en åben klub, som henvender sig til alle
spillere, der har lyst til at spille med andre medlemmer af
Lemvig golfklub.

Vi spiller hver torsdag i perioden 6. april til 21. september.
Matcherne går normalt over 18 huller og afsluttes med
hyggeligt samvær og præmieoverrækkelse i klubhuset.
Den første torsdag i hver måned arrangeres der fælles-
spisning for de, der ønsker det.

En gang i sæsonen arrangeres en udflugt til Struer. I 2017
er det den 10. august. Efter matchen er der fællesspisning
og præmieoverrækkelse. Man betaler 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. Regler for de forskellige
matchformer kan læses via dette link: Torsdagsmatch
2017 matchformer.docx!

Alle med et registreret golfhandicap er velkomne og øn-
sker du at deltage, møder du op mellem kl. 15.45 og
16.15. med et scorekort og 20 kr.

Tilmelding sker til det medlem af udvalget, der er til stede.
1. hold slår ud fra 1. tee kl. 16.00.

PROGRAM FOR
TORSDAGSMATCH 2017

06. april Holdmatch. Fællesspisning
13. april Stableford
20. april Hallington
27. april Mexican Scramble
04. maj Stableford. Fællesspisning
11. maj Foursome hulspil
18. maj Omvendt match (Damer gul tee, herrer rød)

25. maj Stableford – nærmest flaget
01. juni Foursome Stableford. Fællesspisning
08. juni Single hulspil
15. juni Stableford
22. juni Flagmatch
29. juni Irsk match
06. juli Stableford. Fællesspisning 
13. juli Best Ball
20. juli Holdmatch
27. juli Stableford – længste drive
03. aug. Slaggolf. Fællesspisning
10. aug. Udflugt til Struer Golfklub (Tilmelding)

17. aug. Mexican Schramble
24. aug. Københavner
31. aug. Stableford
07. sept. Norsk Stableford. Fællesspisning
14. sept. Greensome Stableford
21. sept. Holdmatch 9 huller. Generalforsamling.

Fællesspisning

Birthe
Gøtzsche

Bent
Nørgaard

Peter Hugo
Hansen

Torben
Rokkjær
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SØNDAGSGOLF

Peter Moring

I 2010 tog bestyrelsen initiativ til, at der søndag eftermid-
dag er reserveret starttid til en helt uformel ”søndagshyg-
gegolf”.

Her mødes spillere i alle aldre, begge køn, med højt eller
lavt handicap og med lyst til en uformel runde på et hold
med spillere som man måske aldrig eller sjældent har spil-
let sammen med.

I sommerhalvåret er første start kl. 15.00 og i det andet
halvår er det kl. 13.00.

Vi har en meget beskeden ”hjemmeside” under ”klubber
i klubben”, hvor man bl. a. kan se dato for skift mellem
sommer og vinter.

Har man lyst til at deltage afleveres et klargjort scorekort
senest 10 minutter før første starttid.

Vi spiller ni huller og det koster ikke noget at deltage. Efter
runden samles de fleste i klubhuset, og dagens vinder
modtager sin præmie.

I sommerperioden er vi typisk mellem 15 og 25 spillere
og om vinteren typisk mellem seks og 12 spillere.

Med en lille omskrivning af Aksel Sandemoses Jantelov
til ”Du kan godt tro på, at vi gerne vil se dig”, vil jeg opfor-
dre flere til en gang imellem at komme og være med.

Peter Moring

KKRRAABBBBEEFFEESSTTIIVVAALL
15.-16.-17. SEPTEMBER 2017

Lemvig afholder
krabbefestival i september måned.

Det vil golfklubben støtte
med en helt speciel green fee.

Kr. 100,- for 18 huller.
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Formand
Flemming Nielsen
flemminggade@tdcadsl.dk
2163 8289

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

Sekretær
Camilla Hjortkjær
cmbh10@gmail.com
4017 0746

PR-udvalg
Onsdagspigerne
Torsdagsmatch

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

Eliteholdene
Baneudvalg

Karsten Bro
kbholding@privat.dk
40 30 84 76

Husudvalg
Klubhus og bagrum
Herreklubben

Kim Diget Thomsen
kimdiget@live.com
2181 0042

Turneringsudvalg
Klubmesterskab
Club 37
Søndagsgolf  

Arne Lyngholm
Jakobsen
susarne@gmail.com
2484 9812

Juniorudvalg
Begynderudvalg
Old Boys klubben

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

Tel.: 69131505
www.tm-falkesgaard.dk

A
p

S

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


