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

Formand
Flemming Nielsen .............. 9782 2127
Næstformand
Bente Knudsen .................... 2030 0442
Kasserer
Inger Schmidt ..................... 9782 2970
Sekretær
Peter Risom .......................... 9782 3070
Karsten Bro............................ 9782 3476
Bjarne Jensen....................... 5196 2148
Henning Lilleøre ................. 2147 4491

Udvalg: se næstsidste side

Sekretær:
Mie Berthelsen..................... 9781 0920
lemviggolfklub@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............ 4.175 kr.
Ungseniorer 18-23 år............ 2.300 kr.
Juniorer under 18 år............ 1.200 kr.
Børn under 10 år ............... 600 kr.
Studerende ............................... 1.550 kr.
Par-3-banen .............................. 1.200 kr.
Prøvemedlem............................ 1.000 kr 
Kom i gang igen....................... 2.000 kr
Passiv .............................................. 235 kr.
Distance:
senior........................................... 2.100 kr.
ungsenior .................................. 1.500 kr.
junior............................................... 900 kr.
Struer........................................... 1.200 kr.

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

Bestyrelse

Servicefunktioner

Kontingentsatser 2014

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

½ greenfee
Dejbjerg 
Hals 
Harre Vig 
Holmsland
Hvalpsund 
Løgstør 
Morsø 
Nordvestjysk 
Odense 
Rold
Sebber Kloster 
Skive 
Struer 
Sydthy, Hurup
Trehøje 
Øland 
Aalborg 
Aars 

Kr. 100,- i rabat
Holstebro 
Herning  

Kr. 50,- i rabat
Blåvandshuk
Ebeltoft
Give
Hammel
Markusminde
Norddjurs
Odder 
Randers Fjord 
Skærbæk Mølle
Tange Sø
Viborg
Aaskov

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

GREENFEEAFTALER
FOR MEDLEMMERNE:

Alle dage kr. 300

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

Hvert medlem kan i 2014 og 2015 af
klubben købe 10 green-fee billetter til
halv pris (kr. 1.500,- i 2014) ved kontant
betaling, idet der ikke kan dispenseres
for færre eller flere køb.

Par-3-banen – alle dage kr. 100
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Formandens indspil

Hvor tiden dog går – det er nu tre år
siden klubben fejrede sit 25 års ju-
bilæum. Jeg fik i den forbindelse lyst
til at kikke lidt i jubilæumsskriftet.
Det var god læsning. I et indlæg deri
forsøger jeg at spå om fremtiden for
Lemvig Golfklub og skriver følgende:
Mit tip er, at når vi nærmer os 2020, så
har vi stadig et dejligt anlæg, lidt færre
medlemmer end i dag, et lavt kontin-
gent i forhold til andre klubber, og en
god økonomi. Vores samlede gæld er
endvidere bragt pænt ned, da der hvert
år er overskud. Ildsjælenes arbejdskraft
har fået endnu større betydning for
økonomien. Deres indsats har også
været medvirkende til, at det sociale liv
i klubben fungerer rigtig godt. Alt i alt
ser jeg således meget lyst på klubbens

fremtid, og synes vi trygt kan glæde os
til det næste jubilæum.

Nu skriver vi jo langt fra år 2020, men
vi er dog kommet en tredjedel af
vejen, og så kan man vel godt lige
stoppe op og spørge sig selv: Hvor
god var du egentlig til at spå? Jo – jeg
ramte ganske godt, på nær et enkelt
punkt, nemlig omkring antallet af
medlemmer. Fortsætter den udvik-
ling vi her har været igennem siden
jubilæet, kan vi i 2020 ikke tale om
lidt færre medlemmer, men om langt
færre medlemmer. Så når vi gør sta-
tus næste gang om nogle år, skulle vi
gerne have denne ubehagelige trend
vendt. 

Det er en udfordring, vi kun kan løse,
såfremt alle i klubben står sammen
om den. Bestyrelsen har gennem det
sidste års tid taget mange initiativer
til at udbrede kendskabet til vores
dejlige sport, og gjort nye tiltag for at
få flere i gang med golfspillet. Du kan
læse meget mere om det under Be-
gyndervalgets indlæg her i bladet.
Jeg vil her endnu engang opfordre
alle medlemmer til, at hanke op i fa-

milie, venner og naboer og få dem til
at prøve golfspillet. Ind imellem
glem mer vi så, at det er mindst ligeså
vigtigt at påvirke et medlem, der
overvejer at kvitte golfen, til at fort-
sætte. Det vil jeg også gerne, I husker
på.

Tilbage til jubilæumsskriftet. Her
faldt jeg over et billede fra 1989, hvor
klubbens daværende formand Her-
man Balle grundlovsdag slår ud på 1.
hul ved indvielsen af de første 9 hul-
ler. Ja – men så er der jo jubilæum
igen i år! Nej – det er der nu ikke, men
at det den 5. juni 2014 er 25 år siden,
at banen reelt blev åbnet, skal da fej-
res på en eller anden måde. I skri-
vende stund har vi ikke i bestyrelsen
lagt os helt fast på, hvordan det skal
være. Det kunne dog godt være
noget i retning af, at vi denne dag
skal have banen fyldt op med golf-
spillere og skabt masser af liv i klub-
huset hele dagen. Måske kunne der
være en præmie til den spiller, der på
dagen kommer ind med den bedste
score, eller at alle der spiller denne
dag, deltager i lodtrækning om en
god middag for to i Golfcafeen.
Kunne man måske forestille sig priser
i Cafeen, som de var for 25 år siden på
Hotel Nr. Vinkel og at green-fee pri-
serne også er de samme som den-
gang. Ja – mulighederne er mange,
og jeg hører gerne, hvis nogen har
gode ideer til, hvordan vi gør denne
dag til en stor festdag.

En festdag var vi i bestyrelsen her
først på året også så småt på vej til at
arrangere. Vi havde nemlig sidst i det
gamle år fået information om, at
Struer Golfklub havde fået vandafgift
på ca. kr. 100.000,- tilbage for de se-
neste tre år og sluppet for at betale
vandafgift de næste fem år. Da vo-
res klubs forhold er helt analoge med
Struers – begge klubber får både
vand fra egen boring og offentlig
vandværk – vurderede vi, at det kun
var en formsag at få penge tilbage fra
SKAT og slippe for afgiften fremover.
Den første korrespondance med

Af Flemming
Nielsen

3

fortsættes side 4

DAMER - Februar 2014

Bente Knudsen...................... 4,8
Nina Honore.......................... 7,9
Viola Honore ......................... 9,8
Edel Høgh............................ 10,3
Annette Kristensen ............ 10,9
Pernille Aasted.................... 12,2
Helle Strøm ......................... 13,0
Lisa Christensen ................. 15,9
Solveig Agger ..................... 16,6
Winnie Rosenvinge............. 17,3

HERRER - Februar 2014

Matias Strøm......................... 3,6
Carsten Stigaard ................... 4,0
Meik Aagaard........................ 4,2
Jacob Øgendahl .................... 4,5
Simon Christensen ............... 4,5
Ole Bruun .............................. 4,6
Johnny Madsen..................... 4,9
Kristen P. Nielsen .................. 5,0
Jens Præstegaard ................. 5,2
Thomas Østergaard.............. 5,5

TOP 10
EGA-handicap
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Skatterådets afgørelse, og tager den
så derfra. Der er dog ingen tvivl om,
at måtte Skatterådets afgørelse gå os
imod – det er godt nok lidt svært at
have fantasi til at forestille sig – er vi
klar til kamp. 

Som du måske allerede har set ved
opslag i klubhuset, arrangerer vi i
samarbejde med Bravo Tours en
klubaften den 10. april. Jeg vil gerne
opfordre til, at man bakker op om
dette arrangement, hvor Bravo Tours
fortæller om golfrejser, Pro-shoppen
har modeshow og du kan høre sidste
nyt fra klubbens bestyrelse. Det er
helt gratis at komme ind og kaffe
m.m. får du med oveni. 

Når disse linjer læses skulle vi gerne
spille til sommergreens. Dermed er

det også tiden, hvor det kribler i os
for at komme ud at spille på andre
baner. Her har jeg så en god nyhed.
Vi har nemlig netop indgået en aftale
med Trehøje Golfklub om, at deres
medlemmer og vores medlemmer
kan spille til halv green-fee på hinan-
dens baner.

Her til sidst i mit indspil vil jeg gerne
opfordre til, at du, når Vestenvinden
er læst, giver det videre til et ikke-
medlem, og ad den vej udbreder
kendskabet til Lemvig Golfklub. Vil
du gerne fortsat have et eksemplar af
bladet, kan du så længe lager haves,
få et nyt ved at henvende dig i klub-
bens sekretariat. 

Med disse ord vil jeg ønske alle med-
lemmer en rigtig god golfsæson. 

SKAT styrkede da også troen på, at
det nemt kunne lade sig gøre. Vi
skulle blot indsende dokumentation
for vandforbruget fra egen boring og
vandværk for perioden 1.7.2010 til
31.12.2013, og så afvente SKAT
JURA’s accept. Stor var vores overra-
skelse, da vi den 5. februar modtager
ny skrivelse fra SKAT, hvor de oplyser,
at der nu er tale om en principiel sag,
der skal behandles af Skatterådet, og
at den først kan forventes afgjort ved
udgangen af april måned. 
Hvad det så ender med, er ikke godt
at vide. Heldigvis valgte bestyrelsen
ikke at sælge skindet før bjørnen var
skudt, og nøjedes med løse tanker
om, hvordan pengene kunne bruges,
hvis de kom tilbage. Vi afventer nu

– fortsat fra side 3

BRAVO TOURS
OG MODEOPVISNING

Klubaften den 10. april kl. 19.00 i klubhuset

Program:

Kl. 19.00 Daniel Kristensen og Thorkil Pedersen, Bravo Tours præsenterer spændende rejsemål
til sydens varme.

Kl. 19.45 Golfshoppen afholder modeshow med de sidste nyheder fra Abacus og Røhnisch.
Samtidig er klubben vært ved et glas vin/øl/vand som serveres med en appetizer. 

Kl. 20.30 Bravo Tours fortsætter golfforedraget.

Kl. 21.15 Afslutning og lodtrækningspræmier fra Bravo Tours.

Herefter er Golfshoppen åben, og der er 20% rabat på alle varer fra Abacus og  Røhnisch.

Bak op om dette arrangement, som er gratis for alle medlemmer, også de passive. 
Tilmelding enten i sekretariatet eller på opslaget i klubhuset senest den 3. april.
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Handicap- og regeludvalget
orienterer

Kaj Svenningsen

Medlemmer der har opnået
handicap 36 i sæsonen............... 37 
Regulering bliver ikke beregnet.

Følgende har alle aflevere 8 scores
eller mere i sæsonen og er omfattet
af revisionen.

Medlemmer der ikke er blevet regu-
leret ..................................................... 162  

Medlemmer der er blevet reguleret
1,0 ned................................................. 26  

Medlemmer der er blevet reguleret
2,0 ned................................................. 20  

Medlemmer der er blevet reguleret
1,0 op + stigning over ............ 1,9 10  

Medlemmer der er blevet reguleret
2,0 op + stigning over............. 1,9 13  

Medlemmer der er blevet reguleret
1,0 op + stigning under.......... 2,0 35  

Medlemmer der er blevet reguleret
2,0 op + stigning under.......... 2,0  41  

Årsrevision af handicap

Bente Knudsen

Medlemmer med 3 eller færre
scores i sæsonen............................ 193
Har ikke EDG-handicap, men kan
opnå det ved at aflevere 4 tællende
scores.

Medlemmer med 7 eller færre
scores i de sidste to sæsoner ... 56
Regulering bliver ikke beregnet.

Første lørdag i januar mødtes handicap- og regelkommiteen for at foretage
handicapgennemgang og handicaprevision for medlemmer med handicap
under handicap 36.

I sæsonen  har Lemvig Golfklub haft 593 aktive medlemmer  med et handicap
under 36.

Revisionen gav følgende resultat.

I forrige sæson var fårefoldenes areal under reparation
med spilleforbud.

Fremover vil foldene være en del af banen, og derfor
vil nedenfor  anførte være gældende fremover.

Fårefoldene på golfbanens areal er indhegnede med
et elhegn. I modsætning til tidligere år er fårefoldene
ikke længere areal under reparation. Hegnspælene er
derfor ikke længere banemarkeringer, men bare
hegnspæle. Du skal derfor spille bolden som den lig-
ger, med følgende undtagelse:

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

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

ER DIN BOLD I EN FÅREFOLD? 
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Tilbageblik og fremadskuende mod 

Endnu en forrygende sæson havde vi
i juniorafdelingen. Der tælles ca. 40
juniorer, og det kan vi kun være stolte
og tilfredse med.  

Hver tirsdag fra april til oktober har
der været træning fra kl. 16.00 – 18.00
under Peder Pros ledelse. 
Han har sammensat træningens ind-
hold og fordelt de mange frivillige
hænder på de enkelte hold og opga-
ver.

Udover den ugentlige træning har
året også budt på bymatcher, over-
natningsweekend, intern shortgame-
turnering, holdturnering, fællesspis-
ning og meget andet.

I bymatchen opnåede Lemvig at
hente vandrepokalen hjem til Lemvig
foran Holstebro, Struer, Sydthy, Tre-
høje og Storådalen. For at opnå van-
drepokalen skal man have flest point
på den samlede pointliste for hele
året. Point får man både for at stille
op, og for at opnå placeringer i de en-

kelte bymatcher. Vandrepokalen
handler derfor ikke kun om placerin-
ger, men står også i Lemvig som et
symbol på den opbakning, der har
været fra Lemvigs spillere til de en-
kelte bymatcher.

Ved den årlige overnatningsweek-
end, hvor vi mødtes en fredag efter-
middag, startede vi med en match, vi
valgte at kalde ”omvendt match”. Der
blev spillet foursome på de første 9
huller. 
Det omvendte var, at for at afslutte
hullet skulle man slå i alle bunkers på
hvert hul. Bolden var færdigspillet,
når den sidste bunker var ramt. Det
var en sjov og anderledes måde at få
lært bunkerslag. 
Weekendens højdepunkt var det år-
lige natgolf, som vi spillede fredag
aften/nat. Lørdag sluttede vi af med
en hulspilsturnering, hvor der var et
følge af tilskuere med rundt, på højde
med et klubmesterskab.

I løbet af sæsonen har vi også haft et
hold afsted til DGUs holdturnering.
De nåede langt i turneringen og

havde mange gode oplevelser sam-
men. Derudover har der også været
mange gode resultater til Lemvigs ju-
niorer ved stævner rundt om i landet.

Set med juniorudvalgets øjne…

Helle – farvel fra Junior-udvalget

Holdet fra bymatchen
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 den nye sæson 

Den 29/10-2013 havde vi møde i ju-
niorudvalget, hvor vi evaluerede på
sæson 2013 og så frem mod den nye
sæson 2014.

Vi talte om at blive bedre til at infor-
mere nye medlemmer og forældre
med praktiske oplysninger og for-
ventninger til spillere/forældre.  For
at sikre denne information blev vi
enige om, at udarbejde en folder,
som alle nye spillere skal have, når de
starter. 

På mødet talte vi også om, hvordan
vi kan hjælpe til, at juniorerne kom-
mer til at mødes mere i klubben
udenfor trænings-tirsdagen, og om
muligheden for at lave arrangemen-
ter ud af huset.

Holdturneringen, som vi har været
tilmeldt flere år i træk, håber vi at
kunne fortsætte med i 2014. 

Derudover var der faste punkter som
bymatch, træning osv. på dagsorde-
nen. 

Juniorudvalgets medlemmer:
Peter Risom

mail: fam.risom@it.dk
Torben Rokkjær

mail: tr@thorlundskou.dk
Ruth Krogh

mail: ruth.krog@mail.dk
Jette Skov Trabjerg

mail: jette@skovtrabjerg.dk
René Lapholm

mail: lapholm@privat.dk
Peder Broe

broe68@gmail.com

Årets junior 2013 blev Mikkel Skov Trabjerg,
som her ses med pokalen.

Shortgamemester 2013, Frederik Klinkby
Jakobsen 

Mikkel får pokalen for årets junior af sidste års junior Luani
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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
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Vita Andersen Tlf. 40 46 79 58

CAFÉ TANTE

HUL-SPONSORER par 3 banen

KT. L 673 MEILSØ
v/ Andy & Leif Knak

PR-udvalget 2014

Indtægterne fra sponsorater er en
væsentlig indtægtskilde for klubben
– i 2013 blev det til kr. 285.000,- me-
dens vi regner med at nå kr. 325.000,-
i indeværende år. Er det så noget, der
kommer helt af sig selv? Nej – så af-
gjort ikke – at håndtere sponsorer er
faktisk forbundet med en del ar-
bejde. Først skal emnerne kontaktes,
og måske skal der et par møder til, før
de er overbevist om, at det er fornuf-
tig at tegne et sponsorat. Dernæst
skal det praktiske på plads med logo,
og hvilken form annoncen skal have.
Herefter kommer administrationen i
klubben ind over, hvor der sørges for
udskrivning af faktura, bogføring,
hjemmesiden m.m. Vi er dog stadig
langt fra færdige, idet der henover
året blandt andet skal arrangeres
sponsormatch og udflugt for eagle-
sponsorerne.

Er det så det hele værd? Ja – helt be-
stemt – for det er ikke alene de for-
hold, at pengene luner i klubkassen,
og at sponsorerne via deres ansatte

og netværk i øvrigt genererer nye
medlemmer til os, der gør sig gæl-
dende. Det er også det, at sponsor-
udvalget efter nogle hektiske må-
 ne der med at tegne sponsorater i
årets første måneder, henover resten
af året kan se på, at sponsorerne får
noget for deres penge, og at vi i klub-
ben dermed lever op til vores egen
netop vedtagne sponsorstrategi. I
den står der blandt andet, at sponso-
rerne skal have ”Value for money”, at
aftaler punktligt skal overholdes, at vi
gerne vil indgå længerevarende afta-
ler, samt at vi skal støtte vore sponso-
rer i det omfang, det overhovedet er
muligt. 

Har vi i øvrigt reklameplads til flere
sponsorer? Ja – det har vi. Der er dog
ikke flere teestedsreklamer, idet med-
lemmene af eagleklubben har lagt
beslag på en stor del, og øvrige er
solgt til andre. Men vi har andet at til-
byde, f. eks. et sponsorskilt i klubhu-
set eller på Info-tavlen ved 1. tee. Og
så kan vi i løbet af april måned præ-
sentere en ny og spændende rekla-
memulighed, idet klubben har købt
en ny Betalingsløsningsmaskine,
hvor green-fee gæster skal betjene
sig selv.  Det var nødvendig, idet den
nuværende Dankort terminal, der
står ved green-fee bogen, ikke læn -
gere er lovlig af sikkerhedsmæssige
grunde. Købet af maskinen er en
større investering for klubben, og vi
håber, at noget af den løbende udgift

til den, kan hentes ind ved nye spon-
sorater. Det bliver nemlig sådan, at
der på skærmen øverst på maskinen
kan ses informationer til klubbens
medlemmer og greenfee-gæster. Her
bliver der således mulighed for at
købe en spændende reklameplads,
som vil blive set af rigtig mange. 

I øvrigt er det jo egentlig ubegrænset
hvad vi i PR-udvalget har at sælge,
idet der er plads til reklamer mange
andre steder på klubbens anlæg ud-
over dem, vi har i dag. PR-udvalget
og bestyrelsen er imidlertid enige
om, at hverken banen, bagrum, par-
keringsplads eller klubhus skal pla-
stres til med reklamer. Det er så flot
hos os, og det skal det blive ved med
at være.

Skulle du, når du har læst dette, være
interesseret i et sponsorat, vil vi me -
get gerne høre fra dig. Og så her til
sidst et lille ”hip” til alle medlemmer:
Husk nu at støtte vore sponsorer.

SPONSORUDVALGET

Af Peter Risom,
formand

Bliv sponsor
i Lemvig Golfklub
Kontakt sekretær Mie Berthelsen

tlf. 97 81 09 20
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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

STS Biler A/S
Industrivej 47 · Lemvig
Telefon 97 82 17 00

www.sts-biler.dk

Ulla & Brian Aagaard

Industrivej 1 . Lemvig . Tlf. 9782 0340

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

Efter en lang og regnfuld vinter ban-
ker foråret igen på døren. En ny
sæson venter forude. Jeg må sige, al-
drig har jeg glædet mig så meget til
at komme i gang igen.  Vinteren har
jeg brugt til at komme mig efter min
sygdom, som jeg var plaget af i hele
2013. Det går dog også fremad, og
jeg må først begynde at svinge og
spille golf igen omkring 1. maj.

Vores kval. herrer spillede om opryk-
ning til 4. division i efteråret, og på
dette tidspunkt så det ikke ud til, at vi

nåede igennem nåleøjet. Det var el-
lers tæt på. 14. dage efter viste det sig
at en sjællandsk klub gik konkurs,
hvilket blev ”vores held” for holdet.
Det gav os en plads i 4. division, og
det er vi rigtig glade for. Jeg kan des-
værre ikke med sikkerhed spille den
første match, da jeg på det tidspunkt
ikke er hel klar endnu. Jeg vil gerne
opfordre alle til at følge vore kampe
og give os den nødvendige opbak-
ning. Vi er i pulje 3 sammen med
Himmerland, Tange Sø og Morsø. 

Vores spilleplan ser således ud.

Vi har også et kvalifikations hold
meldt til.  De er i pulje 26, og det er
KP, som er holdkaptajn på holdet. Her
opfordres I også til at bakke holdet
op. Deres spilleplan kan findes på
DGUs hjemmeside.

Den 10.-4. er der klubaften. Bravo
Tours kommer og fortæller om deres
golfrejser. I den forbindelse har vi ar-
rangeret modeshow i  pausen.  Der
vil blive repræsenteret Abacus og
Röhnisch, og vi giver på begge mær-
ker 20 % den aften.

Af Peder Stræde
Nielsen

spillested

10. maj Lemvig Lemvig-Morsø
11. maj Tange Sø Tange Sø-Lemvig
14. juni Lemvig Lemvig-Tange Sø
15. juni Himmerland Himmerland-Lemvig

9. august Lemvig Lemvig-Himmerland
10. august Morsø Morsø-Lemvig
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SHOPPEN
Vi starter sæsonen med at have lavet
lidt om i shoppen. Vi har fået nyt ind-
gangsparti, har dermed flyttet rundt,
og købt lidt nyt inventar. Vi starter ud
med, at hvis man køber et dusin af
Bridgestones B 330 bold til 370,-, så
giver vi en Bridgestone cap u/b til
199,-  Hold øje med andre tilbud og
kampagner i løbet af sæsonen.

Kernen er blevet tilført vand (hydro-
core) hvilket har gjort boldene blø-
dere mod midten og hårdere mod
mantle-layer. Dette giver mere
længde og større præcision. Ligele-
des er coveret blevet op til 6% blø-
dere, så bolden bider mere på green.

Vi åbner også med et godt tilbud på
Puma handsker 
Pr. stk. 120,- 2 stk. 180,-

Tilbuddene gælder så længe lager
haves.

Husk også Vita og shoppens match
den 24.5. Meld jer til! Det bliver som
sædvanlig hyggeligt - og altid god
mad og gode præmier.

TRÆNING
Der tilbydes igen i år gratis fællestræ-
ning for medlemmer over hcp 36.
Programmet kan ses på klubbens nye
hjemmeside, hvor både program og
datoer kan variere. Mød talrigt op!
Max 20 pr. hold. Tilmelding på golf-
boks og først til mølle princippet er
gældende.
Der vil komme mange gode tiltag i
løbet af sæsonen, 9-huls lektioner,
weekend kurser, sommerskoler og vi-
deoskoler med flightscope. Dette kan
I følge med i på klubbens hjemme-
side.
Jeg har et weekend kursus med
video den 26. og 27.4. Et kursus som

for eleven er meget lærerigt. Kurset
giver en god forståelse af ens grund-
fejl af sving og det korte spil. I prisen
er der en sandwich med fra Vita. Jeg
har tidligere haft disse med stor suc-
ces. Programmet ser således ud:

Jeg arrangerer en matchtur for klub-

bens medlemmer, til foråret 2015 til
lidt varmere himmelstrøg. Mere
herom senere.
Slutteligt herfra håber jeg alle får en
god sæson.

Med venlig hilsen
Louise og Peder

Golfskole 26-27/4 2014
Program: Lørdag:

9.00-10.00: Optagelse af det individuelle sving, med brugen af den
nyeste teknologi inden for videotræning.

10.00-11.00: Træning i højt og lavt indspil. Variation af jernvalg i de for-
skellige situationer.

11.00-12.00: Puttetræning med forskellige hjælpemidler. Øvelser til at
forbedre putting.

12.00-13.30: Pause/frokost.
13.30-15.00: Svingtræning, hvor vi både forbedrer svinget med

jernene, men også får styr på kølleslagene.

Program: Søndag:
9.00-10.00: Gennemgang af det optagne sving på video, samt

rettelser.
10.00-11.00: Vi træner de individuelle fejl på træningsbanen, som blev

afsløret ved gennemgangen af videoen.

Efter endt kursus får hver deltager en cd med sig hjem, med sit eget
sving. Det kan ses på en pc. Derudover en huskeseddel over de forskel-
lige slag.

Deltager: Min. 6 og max 8 personer. Kurset henvender sig mest til golf-
spillere med hcp. 0-48.

Pris for kurset: kr. 700,- per person inkl. videoanalyse.

Tilmelding i shoppen.

Smartphones og afstandsmåling
Mange spillere har en smartphone, som de ønsker at bruge til afstandsmåling, men
må man det?
Ja, det vil generelt være tilladt. Medmindre smartphonen har et termometer eller en
vindmåler, er den lovlig.

Har smartphonen et kompas, er det ikke længere et problem, og kompasset må gerne
bruges under runden. (Decision 14-3/4). Heller ikke et vaterpas, fastinstalleret eller
downloadet, gør smartphonen ulovlig at bruge, så længe man ikke bruger vaterpas-
set under runden.
At smartphonen kan gå på nettet er ikke i sig selv en overtrædelse.Man må bruge
oplysninger hentet fra nettet undervejs, så længe Reglerne ikke overtrædes, bl.a. må
man gerne hente vejrudsigten, også selvom vejrstationen står på marken ved siden
af banen.

Har smartphonen ikke de ulovlige applikationer, må den anvendes som afstandsmå-
ler, og den må også gerne indeholde en baneguide, et elektronisk scorekort og alle
statistiske oplysninger, man havde adgang til før runden.
Der er dog er par ting, der kan gøre selve det installerede afstandsmålerprogram ulov-
ligt, for har programmet et køllevalgsmodul, en slopefinder eller udarbejder program-
met løbende statistik som vises til spilleren under runden, er programmet ulovligt at
bruge. 
Opsamling af statistik til brug efter runden eller til brug på næste runde er fint.
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Der har i 2013 været stor aktivitet
i klubhuset af både medlemmer og
gæster, og takket være den positive
stemning og store hjælpsomhed fra
klubbens medlemmer, har vore gæ-
ster følt sig velkomne i klubhuset.
Det vil jeg gerne takke alle for, da det
jo er en forudsætning for, at vore gæ-
ster vælger at spille her igen.
Alt for gæsterne – men det er jo sta-
dig vore medlemmer, der udgør
klubben.

Det går i år rigtig godt med indbe-
taling af kontingent. Mange har
fulgt opfordringen til at lade indbe-
taling ske via PBS. Det væsentlige er
dog, at man betaler til tiden, da det
er administrativt tungt, og ikke
mindst dyrt for de medlemmer, som
skal rykkes.  Så hvis du er sent ude!!!!!!
Lad mig erindre om, at ændring af
medlemskab, ifølge klubbens ved-
tægter skal ske inden 1. december
året før ændringen skal træde i kraft. 
Klubbens vedtægter ligger på hjem-
mesiden.

Opkrævning af indskud: General-
forsamlingen vedtog i februar en æn-
dring i satsen fra kr. 2.400 til kr. 2.000
samt en rabat på 40% ved straksind-
betaling. Det betyder, at de medlem-
mer, der er blevet seniormedlemmer
fra 1.1.2014 får mulighed for at vælge
en engangsbetaling på kr. 1.200 i år
eller betale årlige 4 rater på kr.500
Overgangsordning - De medlem-
mer, som har været seniormedlem i
2013 eller før, og som endnu ikke  har
indbetalt det fulde indskud, vil også
få mulighed for at betale restbeløbet
med en reduktion på 40%., såfremt
beløbet betales senest 1.maj i år. I
modsat fald vil raterne – som vanligt
- blive opkrævet pr. 1.7. hvert år. Er du
blandt disse medlemmer, og ønsker du
at betale resten af dit indskud med fra-
drag af 40% rabat, vil jeg gerne, at du
snarest kikker ind til mig på kontoret,
så vi kan finde ud af, hvilket beløb, du
skal betale inden 1. maj.

Primo april regner vi med, at en ny
betalingsautomat er klar til at blive
taget i brug i klubhuset. Som beskre-
vet i PR-udvalgets indlæg, skal maski-
nen servicere vore greenfee-gæster.
Der vil således ikke længere være
greenfee-bøger til registrering af gæ-
ster, ligesom det ikke længere vil
være muligt at hæve kontanter via
automaten. Helt nøjagtigt, hvad det
bliver muligt at købe/betale via auto-
maten, er ikke fastlagt. Men det, som
tidligere har kunnet betales på kon-
toret, bliver muligt at betale via auto-
maten. Det er kun kontanter, der ikke
kan hæves.

Kontakten til medlemmer vil i
2014 i stigende grad ske via e-mail.
DERFOR ER DET VIGTIGT, at vi har de
rigtige mail-adresser. Som det ser ud
nu er ca. 200 af dem enten forkerte,
eller ikke oplyst. Jeg opfordrer derfor
til, at man kontrollerer sin profil i
Golfbox og retter, hvis den er forkert.

Til sidst blot at oplyse, at jeg går på
efterløn sidst på året, nøjagtig hvor-
når er afhængig af, hvornår der bliver
ansat en ny i stillingen. Jeg er glad for
jobbet og samarbejdet med både
bestyrelse og medlemmer. Men som
nogen vil vide, er min mand Per gået
på pension og vi har besluttet, at vi -
udover at dyrke familie og venner
noget mere - også har nogle handi-
caps, vi skal have arbejdet lidt med.

GOD SÆSON TIL ALLE!

Nyt fra sekretæren

Af Mie
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Som baneudvalgsformand er man
altid ekstra spændt her i foråret. For
hvornår er det lige, at banen kan ven-
des, og vi igen kan spille til sommer-
greens. Sidste år skrev jeg i Vesten-
 vinden, at vi forventede at spille til
sommergreens fra den 24. marts,
men som alle sikkert kan huske gik
det ikke lige sådan. Vi kom først i
gang den 5. april. I år har vinteren
imidlertid været mild og i skrivende
stund tyder alt på, at vi senest åbner
sommerbanen til weekenden den
22./23. marts. Så når du læser dette,
skulle vi gerne have gået de første
runder med sommergreens.

Til den tid skulle de første får også
været kommet ind på anlægget igen
og være i fuld gang med at afgræsse
roughen, som jo i marts måned har
haft gode vækstbetingelser. I år kom-
mer der får i to folde – ja måske
endda i tre folde – idet vor samar-
bejdspartner FÅR TIL KANTEN gerne
vil bruge lidt af roughen til venstre
for hul fire. Det er nemlig sådan, at de
har forpagtet jorden over til Sdr. Vin-
kel og ved Horn Sø og investerer ca.
kr. 100.000,- i nyt fast hegn, og der vil
således komme masser af får i dette
område. Helt præcis hvordan og hvor
meget af roughen på hul fire, der vil
blive inddraget i projektet, afhænger
af flere forhold, som Baneudvalget
kikker nærmere på. Der skal blandt
andet tages hensyn til bevoksningen,
naturstien og den skønne udsigt ud
over Horn Sø.

Der har været nogen kritik fremme
om – senest under generalforsamlin-
gen i februar – at det var risikofrit at
tage chancer ved at skyde tværs over
en fårefold, idet man ved et kiks blot

kunne tage et frit drop ud af fårefol-
den. Vi har hele tiden i Baneudvalget
vidst, at det måske ikke var helt fair,
men dog ens for alle. Vi ønskede
imidlertid at beskytte fårene og ikke
stresse dem ved, at man skulle spille
sin bold iblandt dem. 

Efter et års erfaringer med fårene er
det nu besluttet – efter samråd med
chefgreenkeeperen og Handicap- og
regelkomiteen – at fårefoldene nu
ikke længere skal betragtes som areal
under reparation. Du skal derfor nu
spille din bold i fårefolden. Har du
imidlertid ikke lyst til at gå derind,
kan du vælge at spille en ny bold,
hvorfra du slog dit forrige slag, natur-
ligvis med et straffeslag. Jeg vil opfor-
dre alle til at tænke på fårenes ve og
vel, hvis man vælger at spille sin bold
inde blandt dem. Jeg vil også gerne,
at man passer godt på hegnet, når
man skræver over til sin bold. I øvrigt
er der ingen strøm i den øverste led-
ning, så selv små mennesker kan
komme over uden at få stød. 

Der er ikke i budgettet for 2014 afsat
beløb til større investeringer på
banen. Lidt sker der dog, da den ven-
stre bunker på hul 16 formindskes,
således at det med et præcist slag nu
kan lade sig gøre at komme på green,
uden at bolden skal flyves hele vejen.
Vi fortsætter med at vertidræne og
tilføre sand på vore fairways. Det er
et projekt, vi startede med i 2012, og
som er planlagt til at løbe i fem år.
Om det er derfor vore fairways gen-
nem de sidste par år er blevet bedre
og bedre, kan man selvfølgelig kun
gisne om. I Baneudvalget er vi nu ret
sikre på, at dette projekt har været
meget gavnligt for græsset.

Vi har nu rigtig godt styr på roughen,
fairways og greens. Men en bane be-
står jo også af en semirough og den
er desværre blevet tyndere og tyn-
dere gennem de senere år, og nogle
steder er der lige rigeligt med ukrudt.
Det har vi planlagt at gøre noget ved
i år, således at også den del af vores
bane bliver optimal.
Der vil også i år blive arrangeret

mindst en arbejdsdag, og det er mit
håb, at mange medlemmer bakker
op om dette initiativ. Sidste år var vi
30 friske medlemmer, der på en ons-
dag aften i juli tog tusindvis af tidsler
op fra roughen og fik kantet og taget
ukrudt op af alle bunkers. Hvornår
det bliver i år, er endnu ikke bestemt,
men tilmeldingsliste vil i god tid
inden dagen/dagene blive slået op i
klubhuset, ligesom du kan læse nær-
mere om det på hjemmesiden. 

Her i skrivende stund består mand-
skabet i Maskinhuset af de fuldtids-
ansatte Erling Raundahl, Bo Mose og
Aung Khai. Derudover giver Ove Hil-
ligsøe et nap med i de travle som-
mermåneder, hvor der jo også skal
afvikles ferie. Men det er ikke nok til
at håndtere alle opgaverne, og vi skal
derfor have ansat en sæsonmedar-
bejder, som fra ca. 1.4 til 1.10 kan
supplere ovennævnte stab. 

Herudover har vi i Maskinhuset alle
de frivillige, og uden deres indsats
ville der skulle ansættes endnu flere
folk, eller også skulle den lønnede
stab have mange flere timer.
Hvilke opgaver tager de frivillige sig
så af? De slår semirough, klipper tee -
steder, river bunkers, reparerer ma-
skiner, sliber knive, luger bede, skruer
teestedsskilte af og på, opsætter læ-
hegn og meget mere.  Det er altså
mange forskellige opgaver, og har
man ikke talent for det ene, så har
man det sikkert for noget andet
Det bringer mig frem til, at vi i Ma-
skinhuset kan bruge mange flere
hænder, og hvis det var noget for dig
at give et nap med i et hyggeligt og
velfungerende miljø, vil jeg gerne
høre fra dig. 

Her til sidst vil jeg appellere til alle om
at passe godt på banen. Med disse
ord vil Baneudvalget ønske alle en
god golfsæson. 

Orientering fra baneudvalget

Af Karsten Bro
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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

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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Golf Caféen

Vita Andersen

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

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

Thyborøn Skibssmedie A/S
Sydhalevej 8 . Tlf. 9783 1922

Østergade 2 . Lemvig
Fax 9782 0388 . Tlf. 9782 0488

VELKOMMEN
Velkommen til foråret og velkommen til en ny sæson i
Golfcafeen.

Der har været dejligt travlt med fester m.m. i vinteren, og
så har der været afholdt bl.a. whisky-smagning. Dette ar-
rangement har været afholdt hvert år i januar. Der har
været god tilslutning, dog ikke fra jer medlemmer. Kunne
I ikke tænke jer at prøve det næste gang? Samtidig vil
jeg stadig gerne modtage forslag og ønsker til hyggeaf-
tener om vinteren.

I år vil jeg tilbyde friskbagt rugbrød, franskbrød m.m. til
at tage med hjem. Det skal dog bestilles, inden I slår ud,
og vil så være klar, når I er færdige med at spille.
Der kommer en ny sandwich med pulled pork. Jeg vil
også prøve med sandwich-menuer.

Igen i år vil der være tilbud på venøbøffer hver fredag og
wienerschnitzler hver søndag. Husk i begge tilfælde at be-
stille bord.

”Får til kanten” vil levere spegepølser m.m., som I kan
købe. Der er også honning fra Klosterheden. Jeg kan godt
lide ideen om muligheden for at købe lokale råvarer i ca-
feen, så hvis I kender nogen, der kan levere noget spæn-
dende – så lad mig det vide.

”Det er ikke størrelsen det kommer an på, men resultatet”

Glæder mig til, at der igen bliver liv i klubben.

Så VELKOMMEN

Vita
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Information fra Turneringsudvalget

Spiller vi golf for at hygge os på banen, når det passer os
? eller spiller vi golf for at deltage i turneringer  og spille
med andre, end dem vi plejer at spille med? Eller måske
begge dele ? Det er der heldigvis delte meninger om –
men golf er en sport for alle og giver os alle rigtig gode
oplevelser – indimellem…………..

Breddeidræt
Vi synes, at det er en rigtig god ide at vores medlemmer
kommer ud og spiller med hinanden, men også mod
andre klubber. Vi har derfor i 2014 igen tilmeldt 8 hold til
regionsgolf. Her konkurrerer man mod spillere med no-
genlunde samme hcp som en selv. Lister hænger på  op-
slagstavlen i klubhuset frem til april 2014  – og der er
stadig mulighed for at deltage på et hold. 
Vi har 4 regionshold (ABCD), der spiller mandage i foråret.
Vi har desuden 1 seniorhold, der spiller torsdage ved 16-
tiden eller søndage. Og ikke mindst 3 veteranhold, der
ofte spiller om fredagen.
For jer, der ikke før har været med på et hold, opfordrer vi
jer til at være med. Ring evt. til holdkaptajnen på det hold,
der passer til dit hcp, hvis du vil vide mere.

Elite idræt
Held i uheld betød, at vores kval. herrer skal spille i 4. di-
vision i 2014.  En golfklub gik konkurs, og pludselig var

der en plads ledig. Det betyder, at vi igen i 2014 har 2 her-
rehold – et i 4. division og et hold i kvalifikationsrækken.
Prøv at tage ud og se de to hold, når de spiller hjemme.
Det er rigtig god og spændende golf, der bydes på.
I 2014 har vi som noget nyt mulighed for indendørstræ-

ning i Harboøre i januar og februar måned – og klubben
har derfor store forventninger til de to hold.

Klubturneringer
Klubturneringerne har vi de sidste år haft 80 – 100 delta-
gere, og det er også vores forventning til deltagelse  i
2014. Vi starter som noget nyt åbningsturneringen  med
en holdturnering, som vi kender fra afslutningen  i 2013.
Dan selv et hold på 3 spillere og tilmeld jer. Vi mener, at
de fleste er lidt rustne i april , og at det måske kan give
lidt flere mod på at starte allerede først i sæsonen.
Synoptik Cup er vi igen tilmeldt i 2014. Tællende bliver de
3 første individuelle turneringer.  Ligeledes fortsætter vi
med  Hulspils-turneringen i 2014. Tilmelding foregår via
hjemmesiden.

Sponsorer
Vore sponsorer i 2014 til præmier i klubturneringerne er
Royal Unibrew,Golfcafeen/Peder Pro, Vestjysk Bank,
Kvickly og Bravo Tours. Vi er rigtig glade for opbakningen
– og  husk at støtte vores sponsorer.
Hvem kan deltage i turneringsgolf?
Reglerne for at deltage i alle turneringer  er , at man skal
have et EGA hcp. Dette gælder både i regionsgolf og i
klubturneringer. Har man ikke et EGA hcp, er det hygge-
golf med vennerne og ikke turneringsgolf.

Turneringsudvalget – og dermed de folk, der arbejder fri-
villigt for Golfklubben, er i 2014 :
Kim Diget Thomsen, Ole Bruun, Allan Holgersen, Annette
Kristensen, Kaj Svenningsen og Bente Knudsen. 

Af Bente Knudsen

Lemvig Golfklub har indledt et nyt og spændende sam-
arbejde med Lomborg Gymnastik-og Idrætsefterskole.

I august, ved det nye skoleårs start, vil skolen tilbyde golf
som valgfag. Undervisning af eleverne vil komme til at fo-
regå på Klubbens anlæg, hvor Peder Nielsen skal stå for
den praktiske undervisning, medens Klubben får ansvaret
for, at eleverne får kendskab til regler og etik. 

For at optimere rammerne om golfmulighederne på Lom-
borg Gymnastik- og Idrætsefterskole vil skolen i løbet af
foråret anlægge diverse golffaciliteter på dens grund, så
selvtræning i fritiden på skolen også er muligt. 

Vi håber, at mange elever vil tage imod tilbuddet, og der-

Nyt samarbejde med Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

med skabe yderligere aktivitet på vores anlæg. Måtte det
i øvrigt bevirke at Klubben får nye medlemmer, vil det
være en dejlig ekstra gevinst. 

Bestyrelsen
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Begynderudvalget orienterer

Bjarne Jensen
Begynderudvalgsformand

Vi i begynderudvalget glæder os til den kommende
sæson 2014, og håber på, at der må komme rigtigt mange
nye golfspillere til Klubben. Hvoraf udspringer denne
glæde - jo der er rigtigt meget at glæde sig over, f. eks. at
bestyrelsen har taget initiativ til, at det nu er billigere end
nogensinde, at komme i gang med at spille golf. Udval-
gets medlemmer finder også stor glæde ved at delagtig-
gøre andre i den sport, som vi brænder for, både det at
spille selv og at bibringe andre indsigt i reglerne og eti-
ketten, som findes omkring golfspillet.

Vi vil gerne, at så mange som muligt får lov at opleve den
glæde det er, at gå på golfbanen, for at spille spillet i kon-
kurrence med sig selv, eller dem man spiller sammen
med, men også det at tilbringe nogle timer i den fanta-
stiske natur, der omgiver golfbanen i Lemvig.

Har man bestemt sig for at ville afprøve om golfsporten
er noget for en, skal man som det første tage kontakt til
klubbens sekretariat, hvor man møder Klubbens altid smi-
lende sekretær Mie Berthelsen. Hun kan hjælpe med ind-
meldelse som prøvemedlem og kan kontaktes pr. mail på
adressen lemviggolfklub@lemviggolfklub.dk eller på te-
lefon 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, hvoraf der indgår otte i et prøvemedlems-
skab. Det er af meget stor betydning at man har
gennemgået flest mulige lektioner hos ham, inden man
skal i gang med spillet på 18 hullers banen.

Vi gennemfører 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 prø-
vede i den forgangne sæson at gennemføre ”turbo” un-
dervisning 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 som aftaler et individuelt undervis-
ningsforløb for de kursister, der indgår på holdet.

Det er fastlagt, at der bliver oprettet i alt tre hold gennem
sæsonen, to som turbohold og som noget nyt og helt
uprøvet, et weekendhold.

• Hold 1 får opstart tirsdag den 22. april kl. 19.00
og bliver et turbohold.

• Hold 2 får opstart fredag den 16. maj kl. 14.00
og bliver et weekend hold.

• Hold 3 får opstart den 5. august og bliver et
turbohold.

Du kan altid finde sidste nyt og alle informationer på golf-
klubbens hjemmeside www.lemviggolfklub.dk 

Vi glæder os til også at se dig som prøvemedlem i Lemvig
Golfklub, og lover at vi meget nemt kan lære dig golfreg-
lerne, som blot består af 34 forholdsvis nemme regler,
samt golfetikette, som er med til, at alle uanset alder og
køn, kan deltage og spille med og mod hinanden med
stor fornøjelse.
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SUPERTILBUD TIL BÅDE NYE OG GAMLE GOLFSPILLERE

Kun kr. 1.000, for golfkørekortet – inklusive gratis
golfsæt! 
Så det bliver aldrig billigere at erhverve golfkørekortet.
Klubbens tilbud i år er helt unik, og for blot kr. 1.000,- kan
man komme i gang. Man får samtidig stillet et spritnyt
golfsæt til rådighed, og er altså fri for at leje, låne ældre
grej af venner/familie eller købe nyt, før man ved om spil-
let er noget for én. Golfsættet har man til rådighed, me-
dens golfkørekortet tages. Ønsker man, efter at have
erhvervet golfkørekortet, at melde sig ind i klubben, og
det gør heldigvis de fleste, kan man for blot kr. 1.000,-
mere spille resten af året. 
Hvis man melder sig til at tage golfkørekortet inden den
1. april, deltager man sammen med de øvrige, der har
meldt sig til, i en lodtrækning om et golfsæt til en værdi
af kr. 2.500,-. Det er således, når du læser dette, ved at
være sidste chance  for at komme med i denne lodtræk-
ning. 

Golfens Dag
Igen i år deltager Lemvig Golfklub i det landsdækkende
arrangement Golfens Dag. Sidste år blev arrangementet
afviklet den 14. april i kulde og regn. I håb om bedre vejr
er arrangementet i år flyttet til den 27. april. Vi indbyder
alle - unge som gamle – der har lyst til og interesse i at
prøve golfspillet til at lægge vejen forbi Klubbens anlæg
og deltage i dagens aktiviteter.

Hele dagen kan alle spille gratis på klubbens Par 3 bane.
Det officielle arrangement starter dog først kl. 13,00, hvor
Klubbens træner Peder Stræde Nielsen demonstrerer
golfslag på træningsbanen. Herefter får gæsterne selv
mulighed for – med hjælp af instruktion fra træneren - at
prøve golfslag.  

Putningen er en stor del af golfspillet, og begynderudval-
get arrangerer derfor kl. 14.30 en putte- konkurrence. Der
er naturligvis præmier til de bedste.

Kl. 15.30 afvikles så den årlige ven/venindematch, hvor et
medlem spiller ni hullers golf med et ikke-medlem. Sidste
år blev matchen afviklet på en hverdagsaften, men vi prø-
ver noget nyt i år, og tager den på Golfens Dag. Matchen
forventes afsluttet ved 18-tiden, og så er det planen, at
alle deltagere mødes i klubhuset til en let anretning og
præmieoverrækkelse. Deltagerantallet sidste år var meget
flot – vi var omkring 25 hold – og vi skulle gerne blive
mindst ligeså mange i år. Hold øje med hjemmesiden og
opslag i klubhuset, hvor der kan læses mere om tilmel-
ding og matchform. 

Søndagsgolf
De sidste par år har der på næsten alle søndage været et
tilbud, hvor man mødte op kl. 16,00 uden forhåndstilmel-
ding og spillede en ni hullers match. Det var primært et
tilbud nye medlemmer og til dem, der manglede nogen

at spille med. Man fik så muligheden for at gå i en bold
sammen med mere erfarne spillere, som klubben havde
sørget for var til rådighed.

Arrangementet vil blive gentaget i år. Første gang bliver
den 18. maj, og man møder blot op i god tid til kl. 16.00,
hvor spillerne sættes sammen, når der er overblik over an-
tallet.

Kom i gang igen
Klubben har igen i år et knaldgodt tilbud til tidligere med-
lemmer, passive medlemmer og klubløse golfspillere. For
den meget favorable pris på kr. 2.000,- bliver man fuldgyl-
digt medlem hele året, og kan benytte alle klubbens fa-
ciliteter, herunder naturligvis 18 hullers banen.

Fællestræning
Vi plejer hvert år at have et tilbud til medlemmer med et
handicap mellem 36 og 72 om fælles- træning på søndag
formiddage. Desværre har der ikke blandt disse medlem-
mer været særlig stor interesse for tilbuddet. Det forstår
vi ikke i Begynderudvalget, idet lidt undervisning ofte kan
være midlet til at få mere glæde af spillet. Vi vil nu i år slå
endnu mere på stortromme for tilbuddet ved opslag på
info-tavlen i klubhuset og på hjemmesiden under nyhe-
der.
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Bo Mose fra Lemvig – automekaniker –
slagteriarbejder – greenkeeperassistent
Andet sted i bladet kan I læse om
vores nye medarbejder Aung Khai fra
Burma, men han var ikke den eneste
nyansættelse i vores klub i 2013.
Siden den 13. maj 2013 har også Bo
Mose været ansat i klubbens green-
keeperstab.
I forbindelse med præsentationen af
Aung Khai havde vi selvfølgelig også
en snak med Bo.
Bo er 46 år, og bor i Lemvig. Han er
gift med Lene, og de har to børn. Bo
har været medlem af Golfklubben i
13 år og har handicap 16,7. På det
sportslige plan har Bo desuden siden
drengeårene spillet fodbold for LGF. I
dag er han træner for et af klubbens
pigehold.
På det faglige område er Bo uddan-
net automekaniker hos Tang Biler,
Lemvig, hvor han var indtil dette
firma lukkede i 1989. Herefter stod
den på militærtjeneste og derefter en
5 måneders tur til Australien sammen
en god kammerat.
Hjemkommet fra Australien var
ideen egentlig hurtigst muligt at få
sparet sammen til en ny tur til Austra-
lien. Det betød nyt job som slagteri-
arbejder på Lemvig Svineslagteri. Her
arbejdede Bo i 10 år, indtil slagteriet
i Lemvig lukkede. Derefter blev det
arbejde i Struer og Holstebro, indtil
også disse slagterier lukkede. Senere
arbejdede Bo en kort periode på det
rekonstruerede slagteri i Struer med
hollandske ejere, indtil selskabet gik
konkurs.
I foråret 2013 stod Bo uden arbejde.
Rejsen til Australien var ikke blevet til
noget, men der var indhøstet mange
erfaringer på arbejdsmarkedet,
blandt andet i en 8 års periode hvor
Bo var Mester for flere arbejdshold på
slagterierne. Hos de hollandske ejere
i Struer var arbejdsstyrken meget in-
ternational, fordelingen var ca. 50%
internationale medarbejdere og 50%
nationale medarbejdere. På et tids-
punkt var der et hold på 15 burme-
sere, der arbejdede i Bo’s afdeling.
Det var ganske spændende, men fik
en brat ende i vinteren 2013. At be-
kendtskabet med medarbejdere fra
Burma senere skulle vise sig at få be-

tydning for Bo, vidste ingen på det
tidspunkt.

Heldigvis havde vores chefgreenkee-
per Erling Raundahl kendskab til Bo´s
situation og han kontakte ham sidst
i april måned 2013.
Bo´s uddannelse som automekaniker
kunne fint anvendes i vores maskin-
hus, hans erfaringer med at omgås
andre medarbejdere ville også være
værdifulde for os.
En hurtig beslutning hos begge par-
ter førte til, at Bo fik nyt arbejde, og vi
fik en ny medarbejder.

Under kaffen i maskinhuset spurgte
vi Bo:
Hvordan har det været at skifte fra ca.
30 års indendørs arbejde til masser af
udendørs arbejde i al slags vejr, hvor
skjorteærmer, T shirts og shorts aflø-
ses af regntøj, strikketrøjer, lange un-
derbukser og ”Harboørehabitter” i en
uendelighed?

”Det har været meget bedre, end jeg
kunne håbe. Jeg befinder mig godt

under åben himmel, og jeg er glad
for at kunne bruge min tidligere ud-
dannelse, når der skal repareres og
vedligeholdes på maskinparken i ma-
skinhuset. Jeg har snart været her et
år og nyder samarbejdet med de
andre medarbejdere og de mange
frivillige medarbejdere i klubben.
Herunder er det da også spændende
at være lidt mentor for vores burme-
siske medarbejder Aung Khai, som
kom til klubben næsten samtidig
som mig.
Det er også en rar fornemmelse at
lære noget helt nyt, som for eksem-
pel at græs ikke bare er græs, men
lidt af en videnskab, når det skal være
godt.”

Lige nu nyder Bo en uges vinterferie.
Jeg nød samtalen med både Bo og
Aung Khai og er overbevist om, at vi
her har fået et par rigtig gode med-
arbejdere, som vi kan få glæde af i
mange år.

Lemvig, februar 2014
H. Balle
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For fire år siden kom AUNG KHAI TUN
fra Burma til Lemvig. Han ankom
sammen med 7 andre Burmesere,
som alle var en del af en gruppe FN
kvoteflygtninge, der blev overført til
Danmark fra en flygtningelejr i Ma-
laysia. Aung Khai var flygtet fra
Burma til Malaysia på grund af uover-
ensstemmelser med diktatorstyret i
hjemlandet. 

Aung Khai er nu 29 år, han har fået ar-
bejde som greenkeeperassistent i
Lemvig Golfklub, og ser ud til at være
på vej til en vellykket integration i
Danmark.

Efter to års sprogskole og praktikop-
hold på jobcenteret i Lemvig, kom
Aung Khai i sommeren 2012 i praktik
hos greenkeeperne på Lemvig Golf-
bane, dog således at arbejdet var
kombineret med et par dages sprog-
undervisning om ugen i Holstebro
I starten var der betydelige sprogvan-
skeligheder, men interessen for det
nye job var stor hos Aung Khai, og
den daglige omgang med de ansatte
i Golfklubben og de derved forbed-
rede sprogkundskaber medvirkede
stærkt til, at klubben fra foråret 2013
ansatte Aung Khai i et egentligt job-
tilbud med støtte fra kommunale
midler indtil efteråret 2013.
Klubben syntes forløbet havde været
så godt, at det førte til en ordinær an-
sættelse fra oktober 2013.

Over en kop kaffe i maskinhuset har
”Vestenvinden” haft en lille snak med
Aung Khai, hvor lidt mere om forti-
den blev blandet med tilværelsen
som medarbejder på golfbanen i
Lemvig.

Aung Khai er født og opvokset på en
theplantage i Burma. Opvæksten på
landet var god, og Aung Khai var
glad for arbejdet på gården, hvor
også 2 brødre arbejdede. 
Han har således, bortset fra 13 års
skolegang, altid beskæftiget sig med
fysisk landbrugslignende arbejde
Burma har i mange år haft diktator-
styre. Dette medførte, at man meget

let kan blive uvenner med styret. Det
skete for Aung Khaii, og han måtte
som 25 årig flygte til Malysia.
Under sit ophold i Danmark har Aung
Khai mistet begge sine forældre og
sin lillebror. Storebroderen driver nu
theplantagen, og Aung Khai passer
sit arbejde på Lemvig Golfbane. 
Det skinner tydeligt igennem, at han
både er glad for selve arbejdet, som i
nogen grad kan sammenlignes med
arbejdet på theplantagen, men også
er meget glad for samarbejdet med
de andre ansatte og frivillige medar-
bejdere i klubben.
Helt sikkert er det også, at klubbens
medlemmer synes godt om Aung
Khais venlige væsen og store smil,
når de møder ham.
Klimaet er ikke helt så venligt som i
Burma, men klubben sørger for, at vi
altid har det nødvendige tøj, der pas-
ser til det klima, vi har i Danmark,
siger Aung Khai..

Nu er det vinter i Danmark, og netop
nu glæder Aung Khai sig til 4 ugers
ferie i Thailand. Her skal han møde sin
kæreste fra hjembyen, som han ikke
har set i 4 år.
Hun er 26 år og arbejder i en tøjfor-
retning. Det glæder han sig meget til.
Det bliver spændende og måske ven-
ter endnu en emigration.

Vestenvinden ønsker på Klubbens
Aung Khai en rigtig god ferie. Vi glæ-
der os til at se ham igen.

Februar 2014.
H. Balle 

Aung Khai Tun fra Burma –
greenkeeperassistent
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Hydro Texaco
Service
Harboørevej 16
Thyborøn
Tlf. 97 83 12 99

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

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

DAMERNES MAGASIN
Modetøj til alle aldre

Selskabstøj · Job- og hverdagstøj
Overtøj · Skind og pelse

Fra str. 34-54.

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@mail.tele.dk

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

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

Vi starter op onsdag 9. april kl. 16.00. Mød op og bliv
en del af fællesskabet!
Herefter hver onsdag mellem kl. 16.00 – 17.00, til sidst 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

De fem på lønningslisten i greenkeeperstaben.
Vi er klar til udrykning: Fra venstre vores nye medarbejder Jan Andersen, Bo Mose, Erling Raundahl, Ove Hilligsøe og Aung Kai.

Anton Laustsen og Chr. Weibel, som er nogle af de mange frivillige, i
færd med at montere teestedsskilte.

Nogle af deltagerne i Maskinhus-matchen er her samlet til frokost
efter matchen.
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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

Jens Rudbech
Jeppe Lillelund
Jeppe Voss Vestergaard
Jesper Poulsen
Jonna Jakobsgaard Rasmussen
Jørgen Olesen
Jørn Egedal
Karin Møller Christensen
Kasper Vendelbo Kristiansen
Kenneth Iversen
Kiss Stade
Knud E. Jakobsgård
Kristoffer Rothe Aagaard
Lars Sylvester Larsen
Lars Reno Jakobsen
Lone Risom
Maria Poulsen
Mathias Broe
Michael Christensen
Mogens Opstrup
Niels Toksvig
Ole Lysgaard

Alexander Lorentsen
Alice Ervolder
Anders Selle
Birgit Toksvig
Bjørn Schunck Jacobsen
Bodil Boysen
Chriss Kaalund Siig
Christian Nielsen
Christopher Jakobsen
Claasen Johnke
Dan Richardt Christensen
Emma Laumann
Erik Gransgaard
Erik Kamstrup
Frank Henning Larsen
Frederik Klinkby Jacobsen
Gerhard Risom
Hans Klaus
Henrik Hvas
Herdis Johnke
Jan Pedersen
Jan Toft Christensen

Ole Røn
Ole Stade
Ole Fogh Odgaard
Peter Bjerrum
Peter Lorentsen
Rasmus Gade Jensen
Rigmor Steffensen
Roland Gagel
Sine Østergaard
Sofie Smidt
Solveig Egedal
Solveig Sørensen
Søren Nørgaard
Tine Sax
Tobias Kynde Slot
Torben Trankjær
Vinni Hvas
Aage Lund

VELKOMMEN I KLUBBEN

NYE MEDLEMMER 2013
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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 spil-
ler 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 Ca-
féen, og her uddeles der præmier til vinderne i de 4 ræk-
ker der spilles i, Golfcafeen ved Vita sponserer 1. præmier.
Der er også præmier til året OldBoys klubmester og Run-
ner up, som i 2013 var Villy Kjeldsen og Ole Wagener.

I året løb spiller vi en række turneringer mod andre klub-
ber. Vore egne ”Onsdagspiger”, samt Struer, Holstebro og
Holmsland, hvor vi besøger dem og de kommer til os,
samt et større samarbejde med 6 klubber i ”Vestjysk Old
Boys”
Det betyder at alle har mulighed for at komme ud og

spille på udebane flere gange i løbet af golfsæsonen.
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 gennemgående klubturnering, Hvor Lemvig i
2013 blev nr. 2.

Uanset hvilken turnering de gamle drenge fra Lemvig del-
tager i, så sker det altid med godt humør og med sports-
ånd. 

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.

Klubben er primus motor i at arrangere golfture til Udlan-
det.
Vi arrangerer hvert år en tur til Slesvig-Holsten, i år er
turen fra 26.-28. maj, og alle medlemmer af klubben har
mulighed for at deltage.

Har du lyst til at være med, så kom, du træffer os i klub-
huset tirsdag morgen inden kl. 08.15.

Se vores aktiviteter på hjemmesiden
Bestyrelsen

29

Bent Sandgrav Kurt Laursen Otto Schumann Arne Gottlieb
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Onsdagspigerne

Onsdagspigerne er for de friske
”Piger”, som spiller for at have det
sjovt hver onsdag fra marts og til
november. Afslutter sæsonen med
julematch. Der spilles i vinterpe-
rioden for samværets skyld samt
for at udfordre Kong Vinter, 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.

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. 2. april kl. 10.00. Der spilles
9 huller, derefter fælles spisning, hyg-
geligt samvær samt information 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.

Nyt – Nyt – Nyt

Vi er blevet moderne. Kontingent
samt andre arrangementer indbeta-
les over Net Bank, det vil lette kasse-
rerens job betydeligt, men det skal
ikke afholde dem, som ikke har
denne mulighed for at betale. Bente
Brandt vil modtage kontanter. Der vil
være en deadline for indbetaling til
de forskellige arrangementer. 
Vestjysk Bank:
Konto nr. 7730 – 1499016.
Husk navn ved indbetaling.

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. (Grenfee +
40.00 kr.) 

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

Udflugter:
1 dagsturen går til Skive onsdag d. 4.
juni. 
2 dages tur d. 9. – 10. september til
Blokhus. Vi gentager succesen fra sid-
ste år - du kan være hel sikker på 2
dejlige dage, sammen med en flok

herlige ” Piger”, der kan lide, at kom-
binere golfspillet med hyggeligt sam-
vær. 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
Turansvarlig - Vinindkøber
Bente Brokholm
Sekretær
Elise Hansen
Kasserer
Kirsten Sørensen

Vigtige informationer, nyheder
m.m. finder du på Onsdagspiger-
nes hjemmeside under ” Klubber i
klubben”.

Af
Tove Pedersen
Formand

Piger kom og vær med

Deltagere i Pinkcup
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Kalender for Onsdagspigerne 2014
Dato Spillested Match

02.- 04 Sæsonstart Lemvig     Vi mødes kl. 10.00 9 huller / Information for alle
09.- 04 Lemvg Normal
16.- 04 Lemvig Normal
23.- 04 Puttekonkurrece Lemvig Normal  
30.- 04     Lemvig Normal
07.- 05      X Pokal match Lemvig Normal
14.- 05 Lemvig Normal
21.- 05 Smykkematch Lemvig Normal
28.- 05 Lemvig Normal
04.- 06    1 dagstur Skive         Tilmelding Mødetid annonceres senere
11.- 06      X Pokal match Lemvig Normal
18.- 06 Lemvig Normal
25.- 06 Struer Piger Lemvig Mødetid annonceres senere
02.- 07      X Pokal match Lemvig Normal
08.- 07    OldBoys Lemvig Mødetid annonceres senere
09.- 07 Lemvig Normal
16.- 07 Snorematch Lemvig Normal
23.- 07 Lemvig Normal
30.- 07     Puttekonkurrece Lemvig Normal
03.- 08     Pink Cup Lemvig     Tilmelding Mødetid annonceres senere
06.- 08      X Pokal match Lemvig Normal
13.- 08 Lemvig Normal
20.- 08 Lemvig Normal
26.- 08 Dejbjerg Piger Lemvig     Tilmelding Mødetid annonceres senere
27.- 08     Lemvig Normal
03.- 09     X Pokal match/ ops. Lemvig Normal
9/10.- 09 2 dagstur Blokhus    Tilmelding Mødetid annonceres senere
17.- 09 Lemvig Normal
24.- 09 Greensome Lemvig Normal
01.- 10     Lemvig Normal
08.- 10 Lemvig Normal
15.- 10 Lemvig Normal
22.- 10 Lemvig Normal
29.- 10 Generalforsamling Lemvig  Tilmelding 9 huller
26.- 11 Julematch Lemvig  Tilmelding 3 jern

X  Let anretning. 
18 huller. Kort afleveres senest kl. 8.45 slår ud kl. 9.00.

9 huller.  Kort afleveres senest kl. 10.30 slår ud kl.10.45. 
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
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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

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

Ågade 11 . 7620 Lemvig . tlf. 9663 0006 . info@lemvigdata.dk . www.lemvigdata.dk
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Torsdagsmatch – den åbne klub

Torsdagsmatch er åben for alle spillere, der har lyst til at
spille med andre medlemmer. 

Der spilles hver torsdag i sommerhalvåret. Hver match af-
sluttes med hyggeligt samvær og præmieoverrækkelse i
klubhuset. Den første torsdag i hver måned arrangeres
fællesspisning for de, der ønsker det. 

Vi spiller forskellige matchformer, som det ses af program-
met på denne side.

2 gange i sæsonen arrangeres en udflugt til en golfbane
i nærheden. Den ene gang er altid til Struer. Udflugterne
afsluttes også med fællesspisning.

Der betales ikke kontingent, men deltagelse i matchen
koster 20 kr. pr. gang. Pengene går til indkøb af præmier.

Hvis man ønsker at deltage, møder man bare op mellem
kl. 15.45 og kl. 16.30 og melder sig til hos det medlem fra
udvalget, der er tilstede.

Vi slår ud på 1. tee fra kl. 15.52.

TORSDAGSMATCH 2014
Program:
10. april Holdmatch. Fællesspisning
17. april Stableford
24. april Sparematch
1. maj Foursome Hulspil. Fællesspisning
8. maj Stableford med præmie for nærmest

flaget på nogle huller
15. maj Single Hulspil med handicap 
22. maj Best Ball 
29. maj Hallington
5. juni Stableford. Fællesspisning

12. juni Flagmatch
19. juni Mexican Scramble
26. juni Udflugt til Trehøje Golfklub.

Fællesspisning
3. juli Omvendt Match. Fællesspisning

10. juli Greensome Stableford 
17. juli Stableford
24. juli Slaggolf med længste drive
31. juli Irsk Match
7. aug. Udflugt til Struer Golfklub.

Fællesspisning
14. aug. Iron Man/Woman 
21. aug. Stableford 
28. aug. Holdmatch
4. sept. Norsk Stableford. Fællesspisning

11. sept. Københavner 
18. sept. Foursome Stableford 
25. sept. Stableford, 9 huller.

Generalforsamling og fællesspisning

Vi ses
den 10. april !

Birthe Gøtzsche Bjarne Jensen Peter Hugo Hansen Torben Rokkjær
Formand

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
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MEDLEMSSTATISTIK
medio februar 2014 2013 2012

Seniorer 693 743 748

Ungseniorer 9 9 11

Studerende 11 12 13

Juniorer 43 48 51

Børn 5 10 12

Fuldtidsmedlemmer i alt 761 822 835

Årskort til par-3-banen 16 14 13

Distancemedlemmer 35 40 44

Aktive medlemmer i alt 812 876 892

Passive 306 284 292

Medlemmer i alt 1118 1160 1184

Klubmestre og runner up 2013. Desværre mangler mestrene fra Herre åben række, Herre senior og Damer åben række.

All over klubmester Ryan Kirk på 18.green efter sejren over
Karsten Stigård. Caddies er Jan Andersen og Johnny Madsen.
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UDVALG 2014

Karsten Bro............................ 97 82 34 76 / 40308476
Flemming Nielsen .................................................. 97 82 21 27

Bjarne Jensen ........................................... 51 96 21 48 
Knud Sørensen........................................................ 97 89 11 43
Ebbe R. Sørensen.................................................... 97 86 43 03
Birger Düring ........................................................... 22 78 46 40
Ivan Andersen.......................................................... 97 82 07 84
Inger Nielsen............................................................ 97 82 21 27
Arthur Poulsen ........................................................ 97 81 02 32
Egon Christensen .................................................. 97 82 16 45
Henrik Nygaard ....................................................... 41 15 41 34
Peter Rud Jensen .................................................... 97 83 48 30
Jens Chr. Mathiesen............................................... 29 63 02 93

Hanne Henriksen ..................................... 26 81 15 64
Kurt Damgård.......................................................... 23 60 25 31
Svend Aage Henriksen ......................................... 97 81 15 64
Uffe Noe..................................................................... 97 89 11 36
Inga Noe .................................................................... 24 47 66 18
Solvej Laustsen........................................................ 96 64 02 02
Anton Laustsen ....................................................... 96 64 02 02

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

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

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

Peter Risom ............................................... 97 82 30 70
Torben Rokkjær   .................................................... 24 69 11 65
Jette Skov Trabjerg   ............................................. 24 24 41 82
Ruth Krogh Madsen............................................... 61 54 36 87 
René Lapholm ......................................................... 30 12 62 95
Peder Broe................................................................. 60 67 85 39

Peter Risom ............................................... 97 82 30 70
Henning Lilleøre ..................................................... 21 47 44 91
Anders Peter Christensen.................................... 20 33 04 11
Finn Bevense............................................................ 40 46 81 44
Steen Lund................................................................ 97 83 25 26
Mie Berthelsen ........................................................ 97 81 09 20

Bente Knudsen.......................................... 20 30 04 42
Kaj Svenningsen ..................................................... 23 32 45 86
Allan Holgersen....................................................... 61 66 76 20
Anette Kristensen................................................... 31 42 16 17
Kim Diget Thomsen............................................... 21 81 00 42
Ole Bruun .................................................................. 29 87 09 68

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

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

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

Harry Lund-Hansen .................................. 97 82 22 01

Junior-udvalg fam.risom@it.dk

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 tlh@mail.dk

Flemming Nielsen
Husudvalg
Proen
Cafeen 
Vestenvinden
Hotel Nørre Vinkel
Hjemmesiden

Bente Knudsen
Turneringsudvalg

Handicap- og
regelkomiteen
Hjemmesiden
Klubmesterskab
Old Boys Klubben
Baneservice
Onsdagspigerne

Inger Schmidt
Sekretariatet

Henning Lilleøre
Eliteholdene
Herreklubben
PR-udvalg

Peter Risom
Juniorudvalg
PR-udvalg
Hole-in-One 

Karsten Bro
Baneudvalg
Klubhus og bagrum

Bjarne That Jensen
Begynderudvalg
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
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Bar & Café

Vi har også lørdagshygge 
   her på Hotellet

- tjek facebook eller thyboronhotel.dk

Dagens 
middag

Brunch
- inden du skal 

på handel

Hyggelig 
Bar og 

gårdhave

Harboørevej 2, Thyborøn, 96 90 70 80 

Bar & Cafééf

 

Vi har også lørdags
Hotellet   her på

- tjek facebook eller t

Harboørevej 2, 

dagshygge 
ellet

ebook eller thyboronhotel.dk

ej 2, Thyborøn, 96 90 70 80


