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

Seniorer fra 24 år . . . . . 4.475 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 . . . . . . . . . . . 2.300 kr
Distance senior. . . . . . . . . . . . 2.300 kr.

Indskud . . . . . . 800 kr. eller 4x300 kr.
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Indholdsfortegnelse:

Redaktion:

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 2018. 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 – Himmelbjerg – Hvalpsund – Løgstør – Morsø – Nordvest-
jysk – 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 – 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 

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

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

Golfcafe & rengøring: Gerda Dalgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2928 2736

Banen: Chefgreenkeeper: Bo Mose . . . . . . . . 2037 0767
mail: greenkeeperlemvig@live.dk

Servicefunktioner
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Formandens indspil

Det nye golfår starter for mig altid
med generalforsamlingen. Den var
igen i år en stille og rolig affære med
relevante og saglige spørgsmål fra
medlemmerne. Der var lidt færre del-
tagere end året før, hvor vi var så
mange, at ikke alle kunne høre hvad
der blev sagt. Det fik vi taget hånd
om i år med en delvis biografopstil-
ling, hvor de der sad i ”biografen”
efter generalforsamlingen måtte
flytte lidt rundt for at få en siddeplads
til kaffen. Alt i alt fornemmede jeg at
det fungerede ganske godt, og er en
model vi også vil bruge fremover. 

Jeg kunne på generalforsamlingen
berette om et særdeles godt regn-
skab – ja det bedste i klubbens hi-
storie - medlemstilbagegang og
utilfredsstillende sportslige resulta-
ter. Det regnskabsmæssige resultat
er jeg naturligvis tilfreds med, men
nu er det jo ikke sådan, at klubben er
sat i verden for at levere gode drifts-
resultater. Vi er der for at skabe en
velfungerende klub med en god
bane, og hvor kontingentet er så lavt
som muligt. Men hvem får egentlig
glæde af det store overskud og egen-
kapitalen på snart kr. 10 mio.? Ja –
det gør vi jo alle sammen, for det er
det der gør, at vi kan forny vort mate-
riel og bygninger, når det bliver ned-
slidt, samt overholde vore for-
pligtelser til at tilbagebetale vores
gæld. Vi vil således også fremover til
generalforsamlingen forelægge et
budget, der viser et overskud i niveau
kr. 150.000,-. Det mener vi i bestyrel-
sen, er en god og langsigtet strategi. 

Jeg har gennem de sidste mange år
ofte kaldt vores klub – Danmarks bil-
ligste full-service golfklub. Det har

der intet forkert været i, for det har vi
været og er det stadig. Vi har imidler-
tid i bestyrelsen drøftet om det sen-
der et forkert budskab – nogen
kunne jo tro at vi dermed har et dår-
ligt anlæg, og hvad kan være mere
forkert! Måske er det heller ikke det
budskab nye medlemmer gerne vil
høre. Ingen tvivl om, at prisen bety-
der noget for de der vil spille golf,
men andre parametre kan være li-
geså afgørende. Her tror vi på, at vi
skal lægge vægt på hygge, frisk luft
og socialt samvær og markedsføre os
under sloganet: Lemvig Golfklub - en
klub for alle. 

Det er vigtigt for os at få sendt de rig-
tige signaler til omverdenen for at få
nye medlemmer. Jeg kunne jo des-
værre på generalforsamlingen be-
rette om, at vi i 2017 mistede hele 47
aktive  medlemmer. Så mange skulle
vi nødig miste i det kommende år, og
der er da også gjort stribevis af tiltag
til at få nye medlemmer og fastholde
de gamle. Disse tiltag kan du læse
om andetsteds i bladet. Jeg vil dog
gerne endnu engang anføre, at de
bedste til at finde nye medlemmer er
dem vi har. Så min bøn til jer er, at
hanke op i de emner der er blandt fa-
milie, venner og arbejdskollegaer. 

I løbet af foråret sætter vi en sjov lille
konkurrence i søen. Vi syntes nemlig
i bestyrelsen, at det kunne være hyg-
geligt, hvis alle vore huller havde et
navn, som det ofte er tilfældet i golf-
ens moderland Skotland. F.eks.
kunne hul 1 kaldes Slugten, hul 3 Vin-
kelhøj, hul 5 Horn Sø, hul 6 Landeve-
jen, hul 7 Nr. Vinkel, hul 8 Vandet, hul
9 Lemvig By, hul 14 Diget, Hul 17
Koch Nørmark og hul 18 Øster Vinkel.
Der er sikkert meget bedre forslag til
de anførte huller, og dem ser vi frem
til at få fra jer. Vi påregner at starte
konkurrencen engang i løbet af april
måned, og man vil ved opslag i klub-
huset og på vores hjemmeside
kunne læse mere om den. 

Så har jeg spurgt vores æresmedlem
Herman Balle, om han kunne tænke
sig at skrive et indlæg i denne ud-
gave af Vestenvinden, om hans syn
på fremtiden for vores klub. Det er
jeg glad for, at han har sagt ja til, og
du kan læse hans indlæg andet steds
i bladet. 

Tilbage er kun at ønske alle en rigtig
god golfsæson. 

Af Flemming
Nielsen

3
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Dato Turnering Sponsor Ansvarlig

April
. Klubturnering Jysk Energi
.
.

Maj
.
.
.

Green2Green.

Juni
. Klubturnering Golf Shoppen & Golf Cafeen
.
. Divisionsturnering Kaj
.
.

Juli
. Klubturnering Søvn & Comfort 

August
. Klubturnering

Pink Cup
Bente

.
Divisionsturnering.

.

September
.

Kaj

. Klubmesterskaber

Kaj

. Klubmesterskaber Kaj

. KajHotel Nr. Vinkel

Oktober
. Klubturnering Royal Unibrew
.

Klubber i klubben spiller følgende dage:

Tirsdage 07.00 - 13.30 Old Boys
18.30 - 21.00

Onsdage 09.00 - 11.00 Onsdagspigerne
16.00 - 17.00 Herreklubben

Torsdage 16.00 - 17.30 Torsdagsmatch
Søndage 1 .00 - 1 .00 Søndagsgolf

Klubturnering

.

.

.

Klubturnering

Divisionsturnering

Kaj
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Handicap- og regelkomiteen

Kaj
Svenningsen

Bente
Knudsen

Igen i år mødtes handicap-komiteen første lørdag i det
nye år for at lave årsrevisionen.  Vi har i år 528 spillere, der
er inkluderet i årsrevisionen. Tallene for Lemvig Golfklub
ser således ud:

186 medlemmer har afleveret 3 eller færre scorekort i sæ-
sonen
13 medlemmer har afleveret 7 eller færre scores i de sidste
to sæsoner
5 medlemmer har opnået handicap 54 i sæsonen
264 medlemmer, der ikke er blevet reguleret
28 medlemmer er reguleret med +1
19 medlemmer er reguleret med +2

Husk at alle med handicap 11,2 eller højere kan aflevere
scorekort med kun 9 hullers spil. Og lige en reminder til
alle spillere:  Hvis man spiller en runde i Lemvig, skal I god-
kende i Golfbox, inden I går ud.

Nye golfregler i 2019
Dansk Golf Union arbejder på de nye regler, som træder i kraft i 2019: I 2018 følger vi de regler, som vi har spillet
efter de sidste mange år. Ingen ændringer 

DGU har en plan for implementeringen af de nye regler, som bl.a. indeholder:

· En seminar- og kursusplan (tæt på jer og på passende tidspunkter) - landsdækkende/lokale seminarer i relation
til at klæde golfspilleren på, samt for frivillige og ansatte med regelformidlings- og undervisningsopgaver

· En værktøjskasse med de nødvendige materialer i god tid (dækkende synliggørelse, uddannelse af medlem-
mer, frivillige, m. fl.) inklusive konkrete forslag til, hvordan undervisningen kan planlægges/gennemføres for
forskellige målgrupper i klubben.

· Materialer på flere platforme, tilpasset de forskellige relevante målgrupper og situationer

· Online materiale til undervisning af det enkelte medlem efter eget valg af tidspunkt

HUSK – i 2018 spiller vi efter de gamle regler.
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Juniorafdelingen

Den kommende sæson i juniorafde-
lingen samt resultater fra 2017.

Første træning efter vinterpausen er
tirsdag den 3. april 2018. 

Træningen bliver tirsdag fra 16.30 -
18.30. Vi har valgt, at træningen skal
vare 2 timer, da vi har besluttet os for,
at vi skal en tur ind i klubhuset hver
gang. Der vil blive serveret en form
for snack, og vi vil prøve at gøre det
så sundt som muligt. Tanken er, at ju-
niorerne skal få noget socialt sam-
men, altså en pause, hvor de bliver
fyldt op med lidt energi. I pausen skal
de bl.a. SELV lære at udfylde scorekort
(vigtigheden af at udfylde et score-
kort korrekt) samt opdatere Klub Fore
og deres golfkørekort. Alt det bliver
sat i en mappe, under juniorens navn.
Så kan I som forældre også følge med
i, hvor langt de er i deres udvikling.

Fredag er der træning fra kl. 16.00 -
17.00 for dem der vil noget mere med
deres golf, og som er blevet udtaget
af Peder Pro. Ved denne træning vil
der blive lagt vægt på spil på banen. 

Hjælpetrænerne er igen i år Nina,
Jacob, Carsten, Kenneth, Peder B, Leif
og René. Inden sæsonstart vil Peder
Pro lave en opstartstræning og gen-
nemgå for hjælpetrænerne, hvordan
de skal undervise/hjælpe juniorerne i
forskellige stationer, hvor slag og tek-
nikkerne gennemgås. De forskellige
stationer skal vare i cirka 10 - 15 min,
og derved kommer alle forbi Peter
Pro 2 gange i løbet af en træning.
Peder Pro vil sørge for at alle junio-
rerne kommer igennem alle de for-
skellige slag, som skal bruges på
banen.

I år vil vi have mere fokus på at få flere
juniorerne med til by-matcher, og at
de komme mere ud og spille på
banen. Derfor indfører vi et golfkøre-
kortet. Det tror og håber vi på kan
hjælpe til mere snak om reglerne og,
hvordan man opfører sig på banen.

I år har vi haft en golf overnatning i
klubben, desværre var vi ikke så
mange, men vi håber flere har lyst til
at deltage næste gang. Vi havde en
hyggelig fredag, hvor børn og voksne
spillede golf sammen på den store
bane. Peter Pro kom og var klædt ud
som en gammel dame, og det blev
der grinet meget af. Bagefter var der
pizza og fredagshygge til den store
guldmedalje, og så skulle der spilles
natgolf. Næste dag stod på morgen-
mad og hygge på par 3 banen.

Vi havde også en hyggelig afslut-
ningsmatch, hvor der var stor opbak-
ning. Der blev spillet 9 huller på den
store bane. Efterfølgende stod me-
nuen på stegt flæsk. Til det blev der
uddelt årets junior som blev Seba-
stian B. Øgendahl bl.a. for gejst til træ-
ning, og hans flotte præstation som
individuelle vinder af by matcherne i
2017. Mathias Broe blev vinder af
årets golfkammerat. Han kommer
altid positiv til træning, samt han er
utrolig god til at inddrage store som
små, på de hold han skal deltage på
under træningen.

Rie Lapholm opnåede i 2017 mange
gode tuneringsresultater, hvor hun
spillede sig op i eliterækken. Hun slut-
tede sæsonen af med et klubmester-
skab, kvalifikation til DGU Elite Tour
Finale Piger samt Super Cup for di-
strikt 1, hvor det blev til en 2. plads.

I den kommende sæson bliver der
lavet en aktivitetskalender, hvor da-
toer for arrangementer/matcher plot-
tes ind. Den vil komme på klubbens

Af Peder Broe,
formand

hjemmeside og hænge på opslag-
stavlen i klubhuset 

Som noget nyt kommer vi på Face-
book. Vi opretter en lukket gruppe,
hvor forældre og juniorer kan blive
medlem og her igennem få informa-
tion vedr. matcher, træning mv. Mere
om dette senere.

Husk I må gerne tage en eller flere af
jeres venner/ veninder med til trænin-
gen, da vi meget gerne vil have flere
med på vores hold. Alle i klubben må
også gratis tage deres børn eller bør-
nebørn med en tur på par 3 banen,
hvis I lige husker at giver besked til
Bente først.

I 2018 vil der blevet indkøbt nye golf-
sæt, så de nye får mulighed for at låne
et golfsæt af klubben. I opstarten vil
der ligeledes blive tilknyttet en "fast”
hjælpetræner (så vidt det er muligt)  

Vi glæder os meget til en ny og spæn-
dende sæson i juniorafdelingen.

Venlig hilsen Junior udvalget
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STS Biler A/S
Industrivej 47 · Lemvig
Telefon 97 82 17 00

www.sts-biler.dk

MEDLEMSSTATISTIK
(Pr. 16.01.18)

2016 2017 2018
Seniorer 630 633 600

Ungseniorer 11 15 9

Studerende 12 14 17

Juniorer 25 25 15

Børn 5 3 3

Fuldtidsmedlemmer 683 690 644

Årskort til Pay & Play 16 14 15

Distancemedlemmer 29 25 21

Aktive medlemmer 728 729 680

Passive medlemmer 301 296 299

Medlemmer i alt 1029 1025 979

HERRER
Jens Præstegaard ............................................................4,2
Frederik Stræde Frost.....................................................4,2
Carsten Stigaard ..............................................................4,7
Johnny Madsen................................................................4,8
Ole Bruun ...........................................................................5,8
Bo Strange .........................................................................5,8
Karsten Iversen.................................................................6,1
Jacob Øgendahl...............................................................6,4
Flemming Gjerulff...........................................................6,5
Mikkel Skov Trabjerg......................................................6,9

DAMER
Rie Lapholm ......................................................................5,7
Bente Knudsen.................................................................8,8
Nina Honore......................................................................9,0
Viola Honore...................................................................10,7
Edel Høgh........................................................................11,2
Annette Kristensen ......................................................13,2
Luani Pforr Krog Madsen ...........................................14,1
Helle Strøm .....................................................................15,2
Solveig K. Pedersen......................................................16,4
Solveig Agger.................................................................16,6

TOP 10 SPILLERE
MED EGA-HANDICAP
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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

HARBOØRE
BYGGECENTER A/S
LEMVIG
TRÆLASTHANDEL A/S



www.lemviggolfklub.dk 9

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:

Lemvig Golf Cafe
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 12. 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 banker på døren. Vinteren har været lang, og
jeg glæder mig til at komme i gang igen. Dog har jeg et
ønske, og det er vi får bedre vejr i 2018, for det har godt
nok været sølle i 2017. Vejret har haft en stor indflydelse
på salget i shoppen.

I shoppen kommer der nogle nye mærker ind. Ud går Nike
og Galvin Green. Nike meddelte i efteråret at de måtte
sige deres danske sælger op og vi skulle fremover kon-
takte en svensk sælger, samt købe ind efter et streg kata-
log. Vi besluttede at ophøre samarbejdet med dem, da vi
fysisk gerne vil se det vi køber, og have lov til at se og røre
varen inden vi bestiller. Det var ikke muligt her. Galvin
Green er nok det mest eksklusive tøjmærke i golfbran-
chen, med det minus at det er for dyrt. Vi kunne simpelt
hen ikke sælge det, så derfor dropper vi det (ærgerligt). 
Tøj mærkerne i år hedder på herre siden Foot-Joy, Abacus
og det nye mærke hedder Under Amour. Forhandleren af
Under Amour har også KJUS, så skulle der være nogle øn-
sker der, kan det skaffes. På dame siden vil der være et
stort udvalg fra RÖHNISCH og Abacus.

Jeg er blevet forhandler af C-thru grips. Et silikone grip
der er gennemsigtig således at der kan sættes et klister-
mærke ind under grippet ved vores klublogo og andre
sjove klistermærker. Grippet er lækkert at holde ved og
fungerer ekstremt godt i regnvejr, hvis man har en mikro-
fiber handske. Har man ikke det, kan det købes i shoppen.
I shoppen vil der være et bredt sortiment i 2018.

Elite
På elite siden er vi desværre rykket ned i 5. division. Vi får
en ny spiller i år, som tidligere har spillet på Holstebros 1.
og 2. hold, så jeg tror vi har et stærkt hold i 2018, men
også mod nogle lettere modstandere. Jeg vil gerne op-
fordre til at medlemmer bakker os op ved at komme ud
og se vores hjemmekampe.

Træning
Igen i år tilbydes der gratis fællestræning hver lørdag i
april og maj. Der vil blive hængt opslag op på opslagstav-
len. Hcp 0-18 fra 10.00-11.00 og hcp 18,1 -72 fra 11.00-
12.00, der er efter det samme koncept som i 2017.

Jeg planlægger også andre træningstiltag i løbet af som-
meren, men jeg vil ikke på nuværende tidspunk fast-
lægge nogle datoer, da jeg først skal have lavet mine

begyndere færdige inden jeg kan gå i gang med det.
Mere om det senere på hjemmesiden og facebook.

Jeg havde en stor oplevelse i december. I november fik
jeg en invitation af Taylormade om at komme til London
og se alle nyheder i 2018. Der var kun 4 kunder i Danmark,
der fik denne invitation, hvor jeg var den ene af dem. I de
år Taylormade har eksisteret har de været med til at
ændre golfbranchen 7 gange med noget revolutione-
rende i deres køller og jern. Nu var det så 8. gang. Dog
skulle jeg skrive under på ikke at tage billeder og ikke at
fortælle om det nye de har lavet når jeg kom hjem, og
først nu må jeg fortælle om det. Det vil jeg dog ikke gå i
detajer med her, udover at de i deres nye køller twisted
face og hammerhead teknologi. Disse teknologier  vil
hjælpe golfspillere på alle niveauer med at slå mere præ-
cist og længere fra teestedet. De nye køller hedder M3 og
M4. På jern siden har M3 og M4 jernene fået ribcore tek-
nologi,hvilket gør, at de kan lave en tyndere og mere sta-
bil slagflade med meget større sweetspot. Et lettere
spillende jern til alle typer golfere. Konceptet er straight
distance.

En oplevelsesrig tur hvor hele arrangementet foregik ved
Mercedez Benz World. Et arrangement hvor de øverste fra
TaylorMade var repræsenteret. Har I lyst til at høre mere
om turen eller deres nye køller der allerede har vundet på
PGA turen, så kom og få en snak om det med mig. Demo
køllerne kommer hjem sidst i januar.

Tilbud får vi mange af
Blandt andet, hvis man køber en Big Max vogn får man et
cover med til en værdi af 400,- kun begrænset, så der skal
man være hurtig.

Igen har vi tilbud på Bridgestone bolden.

Demodag
Husk Ping Demodag 2/5 fra 15.00-18.00

TaylorMade og Callaway demodage annonceres senere.

Med venlig hilsen
Peder

Af
Peder Stræde Nielsen

1 dusin  220,-
2 dusin  350,-
3 dusin  500,-
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Endnu et herligt år er gået i Lemvig
Golfklub. Mon ikke vi kan kåres til
den klub med flest herlige medlem-
mer, der har sjove kommentarer,
gode forslag til både klub, banean-
læg og turneringer?
I er altid velkomne forbi med ris og
ros. Og jeg skal nok sørge for, at jeres
input bliver sendt videre til dem, der
har ansvaret i klubben.

Specielt til de nye medlemmer: Er der
noget, I er i tvivl om, så kom endelig
forbi kontoret. Jeg vil gerne hjælpe
eller finde den person, som kan
hjælpe jer afhængig af problemet.

Golfbox
Et år er gået med Golfbox uden
”boldrendetider”. Og efter en indkø-
ringsperiode på nogle uger, er det
gået rigtig godt. Der er dog stadig en
del, der glemmer at bekræfte tiden,
inden I går ud. Det må I meget gerne
stramme op på.

Golfhæftet
Du får 50% rabat på rigtig mange
baner, hvis du køber Golfhæftet. Og
når du køber Golfhæftet her på kon-
toret, sparer du kr. 50,-. Samtidig tje-
ner golfklubben lidt på dit køb. 

Betaling
Golfkontingent skal betales senest
den 1. marts 2018. Jeg bruger en del
tid på dem, der synes, at de lige vil
vente 2-3-4 uger med at betale. Det
er ikke i orden, når nu 85% betaler til
tiden.
Som noget nyt kan der nu betales
med MobilePay. Men det kræver, at I
skriver i tekstfeltet, hvem der indbe-
taler – og meget gerne DGU-num-
meret. Så er det let at få bogført jeres
indbetaling korrekt.
Mobilenummeret er 27337.

Ændring i kontingent
Skal du have ændret din status som
medlem, skal det gøres senest den
30. november 2018. Hvis du skal
flytte eller opsige skab, skal dette
også gøres senest den 30. november.

Mange golfhilsner
Bente

Nyt fra kontoret

Bente Knudsen

Køb Golfhæftet 
i Lemvig Golfklub
– og støt din klub

Jonatan Hauge
Jørgen Kirk
Jørgen Schlie
Karen Marie Pedersen
Karsten Thalund Jensen
Kenny Andersen
Kim Berg
Klaus Michael Thorup
Knud Aage Jensen
Liselotte Holt
Marianne Bro

Anne Merete Hall Mortensen
Benedicte Saurbrey
Birthe Sand
Christian Kallesøe
Dennis Vigsø Jensen
Else Breddam
Ervy Skov
Finn Mogensen
Flemming West Christensen
Jette Simonsen Lundgaard
Jimmi Bach Hernandez

Martin Rønn Hansen
Milomir Ilic
Mogens Rytter Kynde
Morten Jensen
Per Kristensen
Peter Holt
Preben Mikkelsen
Torben Stig Møller
Viola Skovmose

Velkommen til 31 nye medlemmer
der enten har taget golfkørekort og /eller meldt sig ind i Lemvig Golfklub siden 1. januar 2017:
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OBS!
Et lille “hjertesuk” fra den
grafiske afdeling

mobiler at vælge fuld opløsning eller original fil. 
Derved opnår vi den bedste kvalitet. Selvom det ser fint
ud på skærmen, skal det være skarpere på tryk.

Vi elsker at modtage alle jeres flotte billeder hvor vi ser
Lemvig Golfbane i fuld vigør - og vi vil SÅ gerne bruge
dem i vores magasin, derfor HUSK at når I sender fra jeres

Struer Golf Klub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    294 
Holstebro Golfklub  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    135
Nordvestjysk Golfklub  . . . . . . . . . . . . . .    118
Trehøje Golfklub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       84
Dejbjerg Golfklub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       62

Mollerup Golf Klub  . . . . . . . . . . . . . . . . . .       49
Sydthy Golfklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       42
Silkeborg Ry Golfklub  . . . . . . . . . . . . . . .       32
Herning Golfklub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       31
Brande Golfklub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       30

TOP 10
Hvem er vores green fee gæster – og hvor ofte kommer de?
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Får i rough – lammekød til jul
Vi har via vores medlemsundersøgelse4 konstateret, at de fleste af klubbens
medlemmer og gæster er glade for vores får og hygger sig med at have dem
rundt omkring.

Også i 2018 skal vores får afgræsse vores rough. Erfaringerne for de første år
er, at fårene alene ikke kan holde rough´en nede. I 2018 vil de få et mindre areal
at skulle holde, så vi får ”spist i bund” de steder, hvor fårene er. 

Og husk så, at vi kan købe lammekød hvert år til jul. Bestillingen skal vi have se‐
nest den 1. december. Bestillingssedler vil være i klubhuset i november måned
– og information kommer på vores hjemmeside, når tid er.
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En ny sæson nærmer sig, og vi er alle
spændte på, hvordan formen er efter en
lang vinter, men også spændte på hvor-
dan banen ser ud, når vi går over til
sommergreens. Det ved jeg i skrivende
stund ikke helt præcis, men min for-
nemmelse er, at greens og fairways er
kommet godt igennem vinteren, og re-
lativ hurtig vil blive ganske gode at
spille på. 

Tætheden og mængden af rough var i
2017 et meget stort samtaleemne
blandt alle golfspillere. Den megen
regn bevirkede nemlig, at roughen
havde rigtig gode vækstvilkår. Sådan
kan det også komme til at gå i år, men
lad os nu se. Vi har i Baneudvalget be-
sluttet, at fårene kun kommer til at af-
græsse hullerne vest for klubhuset, og
de skulle dermed gerne kunne holde
roughen nede i dette område, så det
bliver muligt at finde og spille sin bold.
På den anden side af klubhuset – hul-
lerne 15-18 - vil der flere steder blive ar-
bejdet med at gøre roughen tyndere
bl.a. ved at klippe den oftere og udsulte
den. F.eks. skal det være lettere at finde
sin bold til venstre for fairwaysbunkeren
på hul 15, medens det ikke bliver let-
tere, hvis man på hul 17 tager chancen
i enten drivet eller 2. slaget og forsøger
at skyde over roughen. Her er det rime-
ligt med en straf, hvis man kikser slaget.
Igen i år er det vores plan enkelte steder
at tage nogle træk ind i roughen, hvis
den for alvor bliver tæt. 

På banen bliver der en enkelt nyhed i år.
Vi har besluttet at gøre hul 16 lidt nem-
mere, og har fjernet højre greenbunker.
Vi overvejede også at bygge nyt dame-
teested og flytte herreteestedet læng-
ere frem, men den beslutning har vi
udskudt, idet vi forventer at hullet bliver
markant nemmere nu, hvor bunkeren
bliver fjernet. Så vi ser tiden an, og ud-
giften til nyt dameteested sparer vi så-

ledes i første omgang. Vi ser nu ikke løs-
ningen som optimal, og havde vi penge
nok, var hele hullet blevet redesignet
med ny green. Det bliver ikke sådan lige
de første par år, idet udskiftning af
green seks står øverst på vores ønske-
seddel. Denne green er ofte meget våd
og med meget lidt rødsvingel græs i. Vi
er således hvert forår spændte på, hvor
hurtigt den bliver god at putte på. Vores
konsulent Chris Haspell fra Skotland har
da også anbefalet, at når økonomien til-
lader det, er det den næste store op-
gave, vi skal tage fat på. Chris Haspell
plejer at besøge os hver 3-4 år, og hvis
det interval følges vil det være stort for
os, om økonomien og ressourcerne har
været så gode, at vi til den tid kan frem-
vise et nyt hul seks. 

Et af de helt store fokuspunkter for Ba-
neudvalget er standarden på greens.
De var sidste forår ikke i optimal stand,
og det kan der være flere grunde til.
Chris Haspell fandt, at vi havde vandet
dem lige lovlig lidt, og anbefalede os at
starte lidt før, vande oftere og i mindre
mængder. Der vil således blive arbejdet
hårdt på, at få greens op i samme stan-
dard som de havde til klubmesterska-
bet, ligesom det arbejde, der sidste år
blev sat i gang med at fjerne ukurant
græs på greens, fortsætter ufortrødent.
Vi har dog brug for medlemmernes for-
ståelse for, at gode greens ikke er noget
man kan have hele året. Der er i perio-
der behov for at vertikalskære, efterså
og en eller to gange om året tage prop-
per op. Især når sidstnævnte sker, vil der
være en lidt længere periode med
ujævne greens, så det håber jeg på jeres
forståelse for. 

På medarbejderfronten er der nyt, idet
Erling Raundahl opsagde sit job som
chefgreenkeeper pr. 28.2.2018, da han
pr. 1.6.2018 starter i et nyt job som
pedel hos Lemvig Boligforening. Vi siger
tak til Erling for god og tro tjeneste gen-
nem mange år, og ønsker ham held og
lykke i det nye job. Bo Mose, der jo siden
sidste efterår har været konstitueret
som chefgreenkeeper, fortsætter som
sådan indtil videre. I skrivende stund
har vi endnu ikke lagt os fast på hvor-
dan personalenormeringen skal være
fremover, men indtil videre klarer vi os
med Bo, Aung Khai og Ove, og en
masse hjælp fra de omkring 30 frivillige.
Af disse arbejder 15 i Grøn torsdag, der
nu kører på 4. sæson. Den har været en
stor succes, og der løses mange forskel-
lige opgaver. Der er dog plads til og
brug for mange flere – se lige opslaget
andet steds i dette blad. Udover de der
er med i Grøn torsdag, er der yderligere
ni frivillige, der har faste opgaver med
at klippe græs, flytte får, flytte huller og
rive bunkers, samt seks frivillige vi kan
indkalde til specifikke opgaver enten på
banen eller i Maskinhuset. Jeg ved godt,
at det er sagt mange gange, men det
kan ikke siges for tit – stor tak til alle de
frivillige. 

Når I læser dette skulle foråret gerne
være kommet, og vi spiller på sommer-
greens. Det er vores plan at gøre det fra
den 23. marts, men vi har jo før oplevet,
at vejret har spillet os et puds. Men uan-
set hvad ønsker Baneudvalget alle en
god golfsæson. 

Baneudvalget

Henning Lilleøre
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Turneringsudvalget

Året 2018 vil igen byde på mange spændende matcher
og nogle nye tiltag i Lemvig golfklub.

Vi har besluttet at vende startlisten ved nogle udvalgte
matcher, så dem som normal starter på hul 10-18, nu får
mulighed for at starte på de første ni huller. Flere mener
det var træls at starte samme sted hver gang.

Udvalget har besluttet, at afgørelsen ved lige score i en
match, bliver afgjort med lavest HCP og ikke mere ved
matematisk afgørelse. Da ikke alle starter på hul 1 i turne-
ringer i Lemvig Golfklub, men vi har gunstart - og dermed
ikke har samme vilkår, har udvalget ændret betingelserne
i 2018.

Betaling til vores matcher vil i år være mulig med bank-
overførsel, via Probox eller MobilePay. Matchfee bliver i år
hævet til 70 kr. Gebyret ved for sen tilmelding og betaling
bibeholdes på 50 kr.

Lørdagsgolf nedlægger vi, da der ikke var mange som del-
tog. Vi vil prøve med nogle dagsmatcher, som bliver sat
op med kort varsel og afviklet, hvis der er tilmeldinger
nok. Præmier bliver gavekort til cafe, proshop eller golf-
klubben.

Vores klubmesterskab bliver i år den 25/8 - 26/8 for slag-
spil samt den 15/9 - 16/9 for hulspil.

Husk nu at klubmesterskabet er turneringen, hvor du kan
prøve kræfter med en turnering, der minder om de pro-
fessionelle golfspilleres turneringer. Hvis du er god på før-
ste dag og klarer cuttet til anden dag, så kan alt ændre
sig, da vi ofte ikke spiller ens to dage i træk. Måske kan du
komme i top 10 i din gruppe og placere dig bedre end
nogle af de spillere, som har mindre hcp end dig.

Hole-in-one præmie i klubturneringerne i 2018
Villadsen agentur (v/Tommy Sig Weibel) har udloddet en
55” fladskærm til den heldige, der først får hole-in-one i
en af vore klubturneringer. Og det drejer sig om følgende
turneringer: 

· 8. april Jysk Energi

· 27. maj Green2Green

· 2. juni Golf Cafeen & Golf Shoppen

· 4. august Tante, Villadsen & Forever 

· 12. august Pink Cup

· 7. oktober Royal Unibrew

For at deltage betaler man kr. 25,- pr. gang eller kr. 100,-
for alle 6 turneringer. Hvis ingen laver hole-in-one, træk-
ker vi lod blandt alle, der har indbetalt i løbet af sæsonen.
Lodtrækningen vil i så fald ske den 7. oktober efter Royal
Unibrew turneringen.

Hvis fladskærmen bliver vundet før den 7. oktober, vil der
være en mindre præmie (DAB radio) til de heldige.

Kim Diget Thomsen
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Klubturneringer

Vi har følgende spændende matcher på programmet i år.

· Åbningsmatchen den 8/4 er en holdmatch for tre spillere.

· Generationsmatchen er et nyt tiltag, hvor man skal spille
grensome med et familiemedlem i lige linje op eller ned.

· Green2Green matchen den 27/5 er en stablefordmatch.

· Golfpro/Golfcafematchen den 2/6 er en stablefordmatch
hvor der også er spisning og hygge sammen efter mat-
chen.

· Golfhæftet matchen den 9/6 er en stablefordmatch, hvor
man kan gå videre til en landsdækkende finale

· Søvn & Comfortmatchen den 2/7 er en stablefordmatch,
hvor man også kan spille i flere andre lokale golfklubber

· Villadsen/Tante/Forever match den 4/8 er en 24 hullers
greensome

· Pinkcupmatchen den 12/8 er en stablefordmatch, hvor
du støtter kampen mod brystkræft. En match for både
mænd og damer. 

· Royal Unibrew afslutningsmatchen den 7/10 er en hold-
match for tre spillere.

Holdturneringer
Vi er stolte over, at Lemvig Golfklub har 13 hold tilmeldt
Regionsgolf og Danmarksturneringen (Divisionsgolf ). Det
betyder, at knap 100 spillere repræsenter Lemvig Golfklub
rund omkring i vores område.

VI har 3 hold, der spiller BCD turnering seks mandage i
foråret. Desuden har vi fire hold i Veteranrækkerne (ABC
og Superveteranrækken). Disse hold spiller ofte om fre-
dagen. Og sidst men ikke mindst har vi to herrehold i di-
visionsrækken: 5. division og Kvalifikationsrækken.
Desuden et seniorhold i 2. division Vest. Divisionsholdene
spiller i weekenden ifølge DGU´s turneringsplan.

Har du lyst til at deltage på et hold, så kontakt kaptajnen
på det hold, du kan spille på. Tilmeldingslisterne hænger
i klubhuset.

DGU/Abacus Cup
I 2017 havde vi et hold af sted til Aalborg Golfklub til
landsdelsfinale. Deltagerne havde kvalificeret sig via klub-
turneringerne og havde en god dag i Aalborg.
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Begynderudvalget

Arne Lyngholm Jakobsen

I 2017 havde vi undervisning på 2 hold i foråret, et hold i
efteråret, og desuden nogle begyndere som gerne ville
have undervisning på andre tidspunkter end tirsdag
aften, da de ikke kunne få det til at passe med arbejdsti-
der m.m.

Vi har bestræbt os på at være imødekommende så det
ikke var tidspunktet, der skulle afholde nogen fra at tage
golfkørekortet.

Vi endte med at uddele 24 nye golf kørekort i sæsonen,
og der var undervejs en del aftener med regn og rusk, så
de fik brug for både regntøjet på banen, og skiftesko når
vi derefter skulle i klubhuset og have en snak om golfreg-
lerne.

Vi havde på golfens dag arrangeret en ven/veninde-
match, hvor I alle kunne tage en ven, veninde, nabo eller
arbejdskammerat med på golfbanen. Det var en rigtig
god dag med fulde huse, og det samme arrangement vil
vi tilbyde i 2018, hvor golfens dag falder søndag den 22.
april.

Vi mødes midt på eftermiddagen, får lidt træning for de
der aldrig har prøvet det før, og så spiller I en greensome
over 9 huller, hvor du og din ven/veninde skiftes til at slå
til bolden. 

Efter runden vil vi igen i år byde på helstegt pattegris på
klubbens regning.

Vi vil fortsætte og udbygge det tætte samarbejde med
klub 37, så vore nybegyndere får så stor en berøringsflade
med andre i klubben, da alle undersøgelser viser at noget
af det vigtigste for at fastholde medlemmer er de sociale
relationer.

Vi vil gerne have flere ud og opleve golfen i vores klub, så
hvis der er foreninger/firmaer der kan samle en flok inter-
esserede vil vi fra begynderudvalget gerne være tovhol-
dere i en introduktion.

Vi har haft et juletilbud om golfkørekort og spil resten af
sæsonen for 1000 kr, og der er 7 tilmeldte på den ordning
til det første hold som starter tirsdag den 3. april. Men
mon ikke der kommer flere tilmeldinger inden 3. april?

Undervisningen ved Peder Pro vil blive med 4 fællestræ-
ninger, hvor holdet er samlet samt 4 lektioner med indi-
viduel undervisning.

Ud over de 8 lektioner ved Peder Pro, mødes begynderne
5 tirsdage kl. 18.30 til ca. 20.30 hvor vi snakker regler og
etikette, spiller på den store bane og ellers bare lærer hin-
anden at kende.

Første hold i 2018 kører d. 3-10-17-24 april, med kanin-
match d. 1. Maj.

Andet hold bliver d. 15-22-29 maj og 5. Juni, med kanin-
match d. 12 juni.

Der vil også blive udbudt et hold til efteråret.

Arne Jakobsen
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Klub 37

Dato Aktivitet
3. april 9 hullers Åbningsmatch
10. april 9 hullers spil
17. april Texas Scramble
24. april 9 hullers match/Klub 37 Struer
1. maj Træning med Peder Pro
8. maj 9 Hullers match
15. maj Norsk stabelford
22. maj Texas scramble med hjælper
29. maj 9 Hullers match/udflugt
5. juni Træning med Peder Pro
12. juni Snore match
19. juni Short game
26. juni 9 hullers match
3. juli Træning med Peder Pro
10. juli 9 hullers match
17. juli 9 hullers match
24. juli 9 hullers match
31. juli 9 hullers match
8. august Træning med Peder Pro
14. august 9 hullers match
21. august Foursome
28. august Afslutnings match

Året 2017 var endnu et spændende år i Klub 37. Vi havde
igen i år rigtig mange deltagere til vores Klub 37 spilledag
om tirsdagen. Vi holdt fast i skiftende dage med 9 hullers
spil og dage med træning. Vores medlemmer fik derved
udviklet deres golffærdigheder samt spillet golf og mødte
nye venner i golfklubben. Efter træningen/spil var der kaffe
i klubhuset, hvor der ofte var et par spørgsmål om golfreg-
ler. På den måde synes vi, man får vedligeholdt golfreg-
lerne.

Vi havde to udflugter i 2017. Den ene tur gik til Parkbanen
i Holstebro, hvor vi fik frokost sammen inden turen gik
hjem igen. Den anden tur gik til Struer, hvor vi hyggede
med Struers klub 37. Også der fik vi frokost sammen inden
hjemturen. Struers Klub37 har efterfølgende været på
besøg i vores Klub 37.

Der er ikke mange regler for at deltage i Klub 37. Man skal
minimum have hcp. 30 eller derover for at deltage.

Der er plads til alle, som gerne vil have styrket deres golf
færdigheder og møde nye golf venner.

I 2018 vil vi forsætte det gode arbejde med at blive en
bedre golfspiller. Der vil selvfølgelig også blive plads til et
par udflugter. Vi håber, at Klub 37 kan hjælpe flere af vores
golfspillere videre med spillet og skabe mere glæde i spil-
let, for dem som måske er gået lidt i stå. 

Konceptet i Klub 37 er bygget op omkring, at man ligger i
et hcp mellem 30 og 72 og derfor ikke møder nogle med
lavt handicap i den her klub. 

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

Nyheder og informationer kan også findes på golfklubbens
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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Hjælp – vi mangler nye medlemmer!
Golfklubber i hele Danmark har problemer med både at
fastholde og skaffe nye medlemmer. Men det vil vi ikke
bare sidde og se på. Men for at komme i mål med vores
ambitioner, behøver vi hjælp fra alle vores medlemmer i
Lemvig Golfklub. 

Vi har sat en del nye tiltag i gang her i 2018, men vi behø-
ver jeres hjælp til at få deltagere til vores arrangementer.
Vi håber, at I alle vil støtte op og gøre opmærksom på til-
buddene i Lemvig Golfklub i 2018:

Gavekort på kr. 500,- 
Kan du skaffe et nyt medlem til klubben?

Har du en ven/veninde, der gerne vil lære at spille golf, få nye venner, masser af motion og 
ikke mindst hyggelige golfrunder? Var det ikke en ide at invitere vedkommende herud?

Ven/veninde match på Golfens Dag, søndag den 22. april.  
Vi spiller en greensome, hvor vi skiftes til at slå til bolden.

Dagen afsluttes med middag, hvor vi får helstegt pattegris. 
Dette er gratis for alle deltagerne.

Hvis din ven/veninde vil tage golfkørekortet, og melder sig ind i golfklubben det efterfølgende år,
modtager du en gavecheck på kr. 500,- til enten Golf Shoppen eller Golf Cafeen.
Golfkørekortet kan startes den 15. maj, hvor vi har start på det andet hold i 2018.
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Personalearrangement
Skal dine arbejdskolleger prøve at spille golf? Synes de, at det kun er noget for gamle folk?

Har de nogensinde haft en golfkølle i hånden? 
For kun kr. 1.000,- kan din kolleger prøve at spille golf.

Kontakt kontoret for mulighederne på tlf. 97 81 09 20 eller info@lemviggolfklub.dk 

Kom i gang med at spille
golf igen!

Har du taget golfkørekortet for nogle år siden
– eller mange år siden? 

Måske du har lyst til at spille på vores meget
smukt beliggende golfbane? 

Motion, hygge, måske nye venner?

Kr. 2.300,- første år inkl. 
2 gratis træningslektioner

Desuden er der 10 gratis træningssektioner
sammen med klubbens 

andre medlemmer i løbet af foråret.

Ældresagen og golf?
Vi har lavet en aftale med Ældresagen, hvor deres medlemmer kan 

prøve at spille golf og se, om det er noget.

Golf torsdage   12/04 – 19/04 – 26/04 – 03/05 – 17/05 – 24/05 – 31/05
                                07/06 – 14/06 – 21/06 – 28/06

Tid:                         09:00 – 12:00

Mødested:          Lemvig Golfklub, Strandvejen 15, 7620 Lemvig
Lokalafdeling:   Lemvig – Thyborøn – Harboøre
Deltagelse:         Kun for medlemmer
Pris:                       Kr. 400,- (medlemmer)
                                Inkl. golf bag pr. 3 personer, træningsbolde, bolde, kaffe 

Træning og spil en formiddag om ugen:
Kl. 09:00 – kl. 10:00 Træning 
Kl. 10:00 – kl. 12:00 Spil på par-3-banen
Kl. 12:00 – Socialt samvær med f.eks. kaffe
Klubben stiller frivillige hjælpere til rådighed for gennemførelsen sammen med fri bolde og lånesæt

Tilmelding til Ældresagen 

• 2-5 timers forløb
• Undervisning
• Gratis træningsbolde

• Spil på Pay & Play banen (6 huller)
• Frokost/middag i Golf Cafeen 

(ikke inkluderet)
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Det var en god generalforsamling

Den 1. februar 2018 blev der afholdt den årlige general-
forsamling i vores golfklub.

Ca. 90 medlemmer var mødt op for at høre bestyrelsens
rapporter om forløbet af 2017 og forventningerne til
2018. 

Med formanden Flemming Nielsen i spidsen, godt assi-
steret af kassereren Inger Schmidt og forretningsføreren
Bente Knudsen, håndteredes generalforsamlingen under
ledelse af dirigenten Christian Nielsen i fin stil og stiv arm. 

Det var en god generalforsamling og der var rigtig god
stemning under hele generalforsamlingen. Det til trods
for at der også blev talt meget om vanskelige vilkår for
mange golfklubber i fremtiden, herunder også for vores
egen golfklub. 

Efterfølgende har vores formand Flemming Nielsen bedt
mig om et bud på, hvordan jeg ser fremtiden for vores
dejlige golfklub. Det har jeg sagt ja til, fordi mit hjerte i
mere end 30 år har banket hårdt for klubben, at den sta-
dig gør det, og at jeg siden starten i 1986 har være mere
eller mindre tæt på klubbens udvikling. 

På trods af et meget, meget flot årsregnskab 2017 med et
overskud på kr. 465.000.- efter fulde regnskabsmæssige
afskrivninger, skinnede det tydeligt igennem, at bestyrel-
sen så med stor alvor på fortsat tilbagegang i medlems-
tallet og dermed i kontingentindtægterne. Indenfor en
overskuelig fremtid kan dette blive alvorligt for klubbens
økonomi, hvis udviklingen ikke kan vendes. Formanden
gav udtryk for, at mange kræfter ville blive sat ind for at
vende situationen. For delvis at afbøde medlemstilbage-
gangen blev der vedtaget en beskeden kontingentstig-
ning.

Det er selvfølgelig lidt dystre perspektiver for klubbens
fremtid, men inden jeg går videre med det, har jeg lyst til
at fremdrage nogle positive aspekter i klubbens forhold,
som luner i noget, der ellers godt kunne se meget alvorlig
ud.

Vi har nemlig stadig:

· God greenkeeping

· Godt servicepersonale i proshop, cafè og administra-
tion

· Mange stærke kræfter i form af frivillige medarbejdere
af enhver art i klubbens medlemsskare

· En god og samvittighedsfuld bestyrelse

· En solid økonomi, som jeg ved nedenstående sam-
menstilling af de seneste 5 års regnskaber, gerne vil ud-
dybe lidt. 
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Herman Balle
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Det fremgår af sammenstillingen, at klubbens samlede
indtjening på de fem år har udgjort kr. 4.184.000.

Indtjeningen er anvendt til investeringer i nyt materiel
fortrinsvis i maskinhuset, men også i caféen og i den nye
buggiegarage for i alt kr.1.904.000.- 

Resten af indtjeningen kr. 2.280.000.- er anvendt til ned-
bringelse af klubbens gæld, primært bankgæld i form af
kassekreditter. Dette sammen med en låneomlægning i
foråret 2014 har betydet en nedgang i klubbens renteud-
gifter fra kr. 213.000.- i 2013 til kr. 80.000.- i 2017.- 

Nu til fremtiden:

Hvordan vil fremtiden så se ud med budgetter som det,
der på generalforsamlingen blev godkendt for 2018??

Overskuddet efter renter men før afskrivninger er bud-
getteret til kr. 619.000.-

Dette beløb kan anvendes til nye investeringer og afdrag
på klubbens gæld:

Gennemsnittet af nødvendige årlige investeringer i fem-
årsperioden har været ca. 365.000.-. 

Klubbens prioritetslån på i alt knap 2 millioner kræver år-
lige afdrag på kr. 134.000.- 

I runde tal er der altså et årligt kapitalbehov til nye inve-
steringer og afdragsforpligtelser på kr. 500.000.-  hvilket
efterlader kr. 119.000.- til yderligere nedbringelse af kas-
sekreditten, eller måske mere sandsynligt til færdiggø-
relse af den i 2017 påbegyndte buggiegarage.

I budgettet for 2018 er allerede indregnet en betydelig
medlemstilbagegang. Det løber stadig rundt, men ikke
ret meget må gå galt, så jeg håber, at såvel sponsorind-
tægter som greenfeeindtægter holder ved eller viser
fremgang. 

Vi vil også fremover være meget afhængige af frivillig ar-
bejdskraft med gode kompetencer. Men her tror jeg, vi er
mere heldige end mange andre klubber. Vi har fantastiske
ressourcer til rådighed på det felt, og vi har gode evner til
at holde den gejst, der skal til.

Alle idrætsklubber og organisationer oplever på forskel-
lige tidspunkter i historien betydelige udsving i medlem-
mernes interesser, tænk bare på tennis, svømning osv. I
øjeblikket skal alting gå meget hurtigt, man skal helst
være nummer et, inden man er begyndt. Men der vil altid
være nogle med mere langsigtede mål. Den helt store
kunst er at fange og fastholde dem. Her tænker jeg mest
på vores yngre medlemmer. Men også de voksne og hele
den ældre generation kræver service og opfølgning. Her
bliver der behov for både energi og fantasi i såvel besty-
relsesarbejdet, udvalgsarbejdet, hos vore professionelle
medarbejdere og hos alle de frivillige, der kan give en
hånd med i den sundhedsfremmende idræt, vi dyrker.

Jeg tror stadig meget på, at vi med en dygtig ledelse, pro-
fessionelle medarbejdere og entusiastiske frivillige fra
medlemsskaren kan drive en god og sund golfklub i Lem-
vig. Men som altid vil det uafbrudt kræve opmærksom-
hed og påpasselighed.

Den opmærksomhed, det kræver, er det virkelig værd at
udvise, for der er mange værdier at tage vare på eksem-
pelvis:

· gæstespillere fra ind-og udland som besøger vores by
og egn og lægger kroner ikke bare i vores klub, men
også i områdets butikker, hoteller, campingpladser osv. 

· Lemvig Kommune har stillet ca. 60 ha. jord til rådighed
for golfbanen mod en helt symbolsk betaling

· klubben har investeret knap 20 millioner i baneanlæg-
get, bygninger og driftsmateriel

· klubben har 6 fuldtidsstillinger, så der er virkelig noget
at kæmpe for.

I en tid hvor alle golfklubber i Danmark har haft og stadig
har store problemer med betydelig medlemsafgang og
faldende greenfeeindtægter, fryder det mig at se, hvor
godt tingene bliver håndteret i vores klub.

TAK for det og fortsat god vind fremover!

Herman Balle 
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Arne Lyngholm Jakobsen
Henrik Nygård
Ivan Andersen
Knud Sørensen
Jens Chr. Mathiesen
Mogens Broe
Jesper Hjortkjær
Herman Balle
Birthe Balle
Jens Peter Strøm
Peter Ekmann
Kim Diget Thomsen
Preben Pedersen
AP Christensen
Camilla Hjortkjær
Conni Olesen
Johan Bjerg
Helle Strøm
Else Vrist

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

Begynderudvalg/Klub 37:

Sponsorudvalg:

Hanne Henriksen
Inga Noe
Solvejg Laustsen

Peder Broe
Rene Lapholm
Carsten Stigaard
Jacob Øgendahl
Jette Bjerg

Henning Lilleøre
Flemming Nielsen
KP Nielsen

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

Peter Moring

Husudvalg:

Juniorudvalg:

Baneudvalg:

Turneringsudvalg:

Søndagsgolf:

Harry Lund-Hansen
Birger Düring
Kaj Svenningsen

Otto Schumann
Ole Wagener
Peter Hugo Hansen
Arne Gottlieb

Tove Pedersen
Bente Brandt
Elise Hansen
Hanne Nielsen
Eva Rohde Pedersen

Torben Rokkjær
Bent Nørgaard
Birthe Gøtzsche
Peter Hugo Hansen

Kaj Svenningsen
Bente Knudsen

Onsdagspigerne:

Torsdagsmatch:

HCP- og regeludvalg:

Old Boys klubben:

Herreklubben:

Frivillige i de mange udvalg/
klubber i klubben i Lemvig Golfklub:
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Vi lavede en aftale med ”Jyske Bolde”, der fik lov til at
samle bolde op i vores søer i 2017.

Et par friske fyre (indehaverne) mødte op en efterårsdag
og startede ved hul 8 kl. 20.

I skumringen og mørket iklædt våddragter og masker fik
de samlet ca. 11.500,-  bolde op af søen.

Mange af boldene sendte de direkte til forbrænding, men
en del er kommet i omløb igen.

Klubben fik renset søen for golfbolde og fik samtidig kr.
6.500,- i klubkassen

Jyske Bolde kommer igen i 2018.

Søen blev renset
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Vi skriver på vores hjemmeside en masse flotte ord om vores golfbane:

Lemvig golfbane bølger sig gennem et bakket 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 selvfølgelig med – og mod.

Månedens

FOTO

Maj: Træning i godt vejr (Mathias Broe)
Oktober: Stude og modige kvinder (Ellen Smith)

September: Begynder med udfordringer
(Jørgen Kirk)

April: Aktivitet en forårsdag i april  (John Jauert)
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Lemvig Golf Cafe v/Gerda Dalgaard . TLF 29 28 27 36 

Så er vi klar!
Så er tiden der, hvor en ny og min anden sæson starter.
Og skulle jeg forny min kontrakt med klubben nu, ja, så
ville jeg ikke betænke mig et minut.
Jeg er blevet taget godt imod, - Tak for det! Jeg håber
og tror, at alle begyndervanskeligheder er overstået.
”Dem har du og jeg løst sammen”.

Sæsonen der er gået – ”man kan næppe kalde det for
sommeren”, har jeg lært en masse om dagligdagen i
klubben. Det betyder så også, at jeg er bedre rustet til
den nye sæson. Både hvad min viden angår, men også
fordi jeg nu har et personale, der ligesom jeg, vil gøre
vores bedste for klubbens medlemmer.

Min opfattelse af vores menukort er, at den ikke behø-
ver den store forandring. Dog får jeg lavet et menukort,
der er mere overskueligt.

Jeg vil gerne appellere til jer, - vær søde at bestille inden
I går ud. Det vil gøre det nemmere for os og hurtigere
servering for jer. Især hot dogs, der skal ligge på panden
en time, før de er klar.
Dagens middag vil der stadig være i et vist omfang.
Weekendmenu vil jeg på bestilling meget gerne servere
for jer – også lørdag efter kl. 17. 
Cafeen vil være åben alle dage fra 11 til 19. Dog lørdage
fra 11 – 17.

Jeg glæder mig rigtig meget til april, hvor der igen bli-
ver mere liv i klubben. Ja endda så meget at jeg håber,
at bestå golfkørekortet, så jeg kan møde jer alle under
andre og forhåbentlig gode oplevelser.

Sammenhold og kommunikation gør klubben stærk –
uanset hvem  man er.

På gensyn,
Gerda



www.lemviggolfklub.dk28

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 4. maj. Husk at
sætte kryds i kalenderen. Alle sponsorer kan deltage med
to personer. Der er middag i klubhuset efter turneringen.

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

Company Day
afholdes i Lemvig Golfklub

den 22. 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 2018:

• Allflex
• Arka IT Aps
• AutoPartner Thyborøn
• Bjælkehytten
• 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

Eagle turen i 2018 går til Hjarbæk Golfklub den 7. septem-
ber. Invitation sendes ud i løbet af foråret. Men sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen. Middag om aftenen vil foregå
i Lemvig.

• Købstædernes Forsikring
• 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
• Thiele Lemvig
• TripleNine
• Vestjysk Auto Lemvig
• Vestjysk Bank
• Vestjysk Revision
• Øgendahls Maskinfabrik A/S 
• XL Byg Harboøre/Lemvig Trælasthandel
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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

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

• Plisségardiner
• Metervarer
• Sengeudstyr

• Tæpper
• Vinyl
• Linoleum
• Trægulv

Ring efter

gardinbusserne

– vi tar mål, syr

og monterer!Vinkelhagevej · Lemvig · Tlf. 9782 2813
www.restaurantmarina.dk · marina@restaurantmarina.dk

• Selskabs- og kursuslokaler fra 15-180 pers.

• Dinér Transportable (Min. 10 pers.)

Vil du være med i fællesskabet – og
samtidig gøre en indsats på klubben?

Vi mødes torsdage fra midt i april til
midt i oktober.

Ingen tilmelding. Arbejder på banen,
men har en god kaffepause kl. 10.30.

Vi mødes kl. 8.30 og slutter normalt
ved 13‐tiden.

Vil du vide mere, så kontakt Green‐
keeper Bo eller kontoret.

GRØN TORSDAG
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Visse udfordringer  
må du selv klare...  

- men de økonomiske  
kan vi hjælpe dig med!

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

www.sparv.dk

Lemvig afdeling
Østergade 16
7620 Lemvig

Lemvig
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

Til september og oktober 2018 flyver vi igen til Dundee i Skotland 

og nu også til vor nye destination Normandiet i Frankrig! 

Se mere på green2green.dk eller ring 86 11 49 55.

Vi har direkte fly fra Midtjyllands
lufthavn til Dundee & Normandiet

Golfrejse med green2green!

KROSTUE

Strandgade 8, Lemvig

Strandgade 5, Lemvig

CHRISTIANSHAVN
Øl & Vinstue
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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 den 4. 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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Old Boys Klubben
Mangler du udfordringer og er mindst 55 år i år?.......Så er
golf i Old Boys klubben lige noget for dig: Her kan du
møde ”voksne”, humørfyldte golfere, der elsker konkur-
rencen med den lille bold og det hyggelige samvær.

I år kan du være Gratis prøvemedlem i 1 måned, inden du
beslutter dig for at blive fuldgyldigt medlem for 300,- kr. for
hele sæsonen. 

Vækker dette din interesse, er du velkommen med dit ud-
styr hver tirsdag kl. 08:00.

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

Efter tirsdagens hårde dyst, synger vi en sang og spiser
mod betaling af 40,- kr. en let frokost i Golf Cafeen. Efter-
følgende er der præmie-overrækkelse til vinderne i hver
af de 4 rækker, vi spiller i. Vi spiller selvfølgelig også om
det årlige Old Boys mesterskab, som i 2017 blev vundet
af Ole Wagener og med Villy Kjeldsen som runner up.  

I årets løb spiller vi nogle turneringer mod modstandere
fra andre klubber. Vi deltager i ”Vestjysk Old Boys”, hvor vi
konkurrerer mod Holmsland, Herning, Dejbjerg og Hol-
stebro. Vi er med i ”Senior Samarbejds Klubberne”, hvor
det er Nordvestjysk, Struer og Sydthy banerne, samt en

neutral bane vi spiller på. Her-
udover arrangerer vi hvert år
en udflugt til en fremmed
bane for, at alle Old Boysere
får mulighed for at spille en
fremmed bane. Og endelig
gælder det matchen mod
Lemvigs ”Onsdagspiger”, en
match vi ser meget frem til og
som gælder stor prestige, og
selvfølgelig afsluttes alle disse
matcher hver gang med
hygge, frokost og præmie-
overrækkelse. 

Hvert år i oktober holder vi generalforsamling, og inden
vi går på juleferie holder vi en festlig juleafslutning. Ved
disse lejligheder er klubben vært ved traktementet.

Klubben arrangerer også en golf- udlandstur. Den går til
Slesvig-Holsten i år fra 27. til 29. maj. 

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

Uanset hvilken turnering og de opnåede resultater, så er
vores motto: 
Humør og sportsånd gør golf til leg - Lemvig Old Boys
viser vej!

Se desuden vores nyheder og aktiviteter på Old Boys
hjemmeside under golfklubbens hjemmeside.

Bestyrelsen for Old Boys Klubben

Otto Schumann        Ole Wagener       Peter Hugo Hansen     Arne Gottlieb



www.lemviggolfklub.dk34

Onsdagspigerne 2018 – Piger kom og vær med

Onsdagspigerne er for de friske
”piger”, som spiller for at have det
sjovt hver onsdag fra april til no-
vember. 

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 Onsdags-
pigerne, selv om du ikke lige ken-
der dem – det kommer du til, da vi
trækker lod om, hvem der spiller
sammen.  

Sæsonstart: 
Onsdag d. 4. april 2018 kl. 9.30. Der
spilles 9 huller, samt fælles spisning
kl. 12.30 til favorable priser. Hyggeligt
samvær og information om den nye
sæson. Du kan også blot nøjes med
at deltage fra kl. 12.30. 
Se hjemmesiden.

Prøvedage:
Onsdagspigerne kan tilbyde nye
medlemmer 2 prøvedage à 40,- kr.
Beløbet fratrækkes ved senere ind-
meldelse.

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

Matchdage:
I årets løb vil der blive arrangeret
flere forskellige matcher. 

· Lokalmatch: Den første onsdag i
hver måned fra maj til oktober, der
serveres et lettere traktement, og
vinderne kåres til generalforsam-
lingen. 

· Smykkematch: Sponsor Engens
Ure - Guld – Sølv.

· Old Boys. Årets udfordring!

· Pink Cup: Turneringen er for alle –

også mænd. Overskuddet går
ubeskåret til Kræftens bekæm-
pelse af brystkræft.

· Venskabsmatch: Deltagere er Dej-
bjerg og Struer damerne. Klub-
berne skiftes til at arranger
matcherne, der afsluttes med hyg-
geligt samvær.

· Når du scorer en ”Birdie” får du over-
rakt denne smukke ”Birdie” fugl.

· Alle, som får Hole in One, tildeles
en ekstra gave.    

· 2 dags tur d. 12. - 13. juni. Hvor an-
nonceres senere. Vi gentager suc-
cesen, og du kan være helt sikker
på to dejlige dage sammen med
en flok herlige ” piger”, der kan lide
at kombinere golfspillet med hyg-
geligt samvær.  

· Endagsturen går til en golfklub i
den nærmeste omegn og annon-
ceres senere.

· Sæsonen afsluttes med Julematch
samt pladespil om juleanden.

Kontingent: 
Kontingent 250 kr. for hele sæsonen.
Du bestemmer selv, hvor mange
gange du deltager. Jo flere gange, jo
mere får du for pengene.

Vestjysk Bank:
Konto nr. 7730 – 1499016. 

Husk – Husk – Husk: 
Navn ved indbetaling.

Der vil være deadline til de forskellige
arrangementer. Tilmeldingen er bin-
dende ved tidsfristens udløb. 

Mailadresser:
Mailadresser er vigtige, da alle får en
mail ved de forskellige arrangementer.

Vi ser frem til en ny spændende
sæson med mange hyggelige
timer på golfbanen. Alle er hjerte-
lig velkommen, uanset spillehan-
dicap. Prøv det!

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

Informationer, nyheder m.m. fin-
der du på Golfklubbens hjemme-
side under ” Klubber i klubben”.

Af
Tove Pedersen
Formand

Friske piger i Onsdagsklubben
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Kalender for Onsdagspigerne 2018
Dato Spillested Match

04.- 04 Sæsonstart Lemvig     Vi mødes kl. 9.30 9 huller Information alle 12.30
11.- 04 Lemvig Normal
18.- 04 Lemvig Normal
25.- 04 Snorematch Lemvig Normal
02.- 05     X Lokal match Lemvig Normal
09.- 05 Lemvig Normal
16.- 05 Lemvig Normal
23.- 05 Smykkematch Lemvig Normal
30.- 05 Struer Damer Lemvig    Tilm. Mødetid annonceres senere
06.- 06     X Pokalmatch Lemvig Normal
12.- 06 2 dags tur Annonceres seneres     Tilm. Mødetid annonceres senere
13.- 06 2 dags tur Annonceres seneres     Tilm. Mødetid annonceres senere
13.- 06 Lemvig Normal
20.- 06 Greensome Lemvig  Normal
27.- 06 Lemvig  Normal
03.- 07 Old boys Lemvig Mødetid annonceres senere
04.- 07     X Lokal match Lemvig  Normal
11.- 07 Lemvig Normal
18.- 07 Norsk Stableford Lemvig Normal
25.- 07 Lemvig Normal
01.- 08     X Lokal match Lemvig Normal
08.- 08 Lemvig Normal
12.- 08 Pink Cup Lemvig    Tilm. via Golfbox Mødetid annonceres senere
15.- 08 Holdmatch Lemvig Normal
22.- 08 Lemvig Normal
28.- 08 Dejbjerg Piger Dejbjerg   Tilm. Mødetid annonceres senere
29.- 08    Lemvig  Normal
05.- 09     X Lokal match Lemvig Normal
12.- 09 Lemvig Normal
12.- 09 1 dags tur Annonceres senere    Tilm. Mødetid annonceres senere
19.- 09 Lemvig Normal
26.- 09    Lemvig Normal
03.- 10      X Lokal match Lemvig Normal
10.- 10 Lemvig Normal
17.- 10 Lemvig Normal
24.- 10 Lemvig Normal
31.- 10 Generalforsamling Lemvig    Tilm. 9 huller
28.- 11 Julematch Lemvig    Tilm 3 jern

Smørrebrød 2 stk., pris 35,00 kr.               Let anretning, pris 50,00 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 2018. 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
Hanne Nielsen ht.kelter@yahoo.dk Tlf. 61 74 64 81
Eva Rohde Pedersen eerp@outlook.com Tlf. 97 88 98 07 / 40 44 19 92
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
Grethe Graae Score Kordinator grethegj@mail.dk Tlf. 29 91 18 36

Bestyrelsen for Onsdagspigerne

Tove Pedersen            Hanne Nielsen      Eva Rohde Pedersen       Elise Hansen              Bente Brandt
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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



www.lemviggolfklub.dk 37

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 5. april til 20. september.
Alle matcher 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 2018
er det den 9. 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. 

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.

Vi slår ud fra 1. tee kl. 16.00  

Udvalget:
Formand Torben Rokkjær 2469 1165
Næstformand Bent Nørgaard 2169 7127
Sekretær Peter Hugo Hansen 2068 2283
Kasserer Birthe Gøtzsche 3042 9076

PROGRAM FOR
TORSDAGSMATCH 2018

05. april Holdmatch. Fællesspisning 
12. april Stableford 
19. april Hallington 
26. april Mexican Scramble 
03. maj Stableford. Fællesspisning 
10. maj Foursome hulspil 
17. maj Omvendt match (Damer gul tee, herrer rød)

24. maj Stableford – nærmest flaget 
31. maj Foursome Stableford. Fællesspisning 
07. juni Single hulspil 
14. juni Stableford 
21. juni Flagmatch 
28. juni Irsk match 
05. juli Stableford. Fællesspisning 
12. juli Best Ball 
19. juli Holdmatch 
26. juli Stableford – længste drive 
02. aug. Slaggolf. Fællesspisning 
09. aug. Udflugt til Struer Golfklub 
16. aug. Mexican Schramble 
23. aug. Københavner 
30. aug. Stableford. 
06. sept. Norsk Stableford. Fællesspisning 
13. sept. Greensome Stableford 
20. 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. 14.00 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

KRABBEFESTIVAL
14.-15.-16. SEPTEMBER 2018

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
Baneudvalg

Sekretær
Camilla Hjortkjær
cmbh10@gmail.com
4017 0746

PR-udvalg
Onsdagspigerne
Torsdagsmatch

Karsten Bro
kbholding@privat.dk
40 30 84 76

Husudvalg
Klubhus og bagrum
Herreklubben

Kim Diget Thomsen
kimdiget@live.com
2181 0042

Turneringsudvalg
Klubmesterskab
Klub 37
Søndagsgolf  

Carsten Stigaard
cs3592@gmail.com
2243 6703

Juniorudvalg
Eliteholdene

Næstformand 
Arne Lyngholm Jakobsen
arnelyngjak@gmail.com
2849 8712

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

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

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


