
www.lemviggolfklub.dk 11. årgangÅRSSKRIFT 2021



LEMVIG GOLFKLUB
Strandvejen 15 . 7620 Lemvig
Tlf. 9781 0920 

E-mail: info@lemviggolfklub.dk . www.lemviggolfklub.dk

Servicefunktioner 
Klub sekretær: Anne Grethe Sand   . . . . . . . . . . . 9781 0920
 info@lemviggolfklub.dk

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

Golf  Café:  Gerda Dalgaard . . . . . . . . . . . . . . 2928 2736

Golfshop/
PGA Træner:  Peder S. Nielsen  . . . . . . . . . . . . . 4032 1813 
 golfpro@mail.tele.dk

Kontingentsatser 2021 
Senior fra 25 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 4.600,-

Veteran fra 85 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 1.800,-

Ungsenior 18 – 24 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 2.400,-

Junior u/18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 600,-

Junior u/10 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 300,-

Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr.  1.600,-

Pay & Play banen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr.  1.250,-

Golfkørekort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr.  1.000,-

Kom i gang igen (flex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr.  2.400,-

Distance senior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr.  2.400,-

Passiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 235,-

Driving range  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 500,-
Redaktion 
Anne Grethe Sand .  .  9781 0920

Green fee
18 huller  Kr. 350,- alle dage
Pay & Play Kr. 100,- alle dage
Pay & Play Junior u/18 år Kr. 50,- alle dage
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Godt tidspunkt for  
et formandsskifte

Flemming Gade Nielsen har efter 15 
år i bestyrelsen – og som formand 
siden 2009 – valgt at stoppe i golf-
klubbens ledelse. I den anledning 
har redaktionen i Vestenvinden haft 
en snak med ham.
 - Der er flere grunde til min beslut-

ning. Alting får som bekendt en 
ende, og det har været vigtigt for 
mig selv at kunne træffe beslutnin-
gen om at stoppe som formand. 
Der er jo heldigvis gode folk til at 
tage over i bestyrelsen, og jeg 
mener desuden, at der efter man-
ge år med samme formand kan 
være behov for, at der også på 
formandsposten kommer et nyt 
ansigt til. Endelig er det også så-
dan, at jeg efter en årrække som 
formand har lyst til at bruge min 
tid på noget andet, forklarer den 
afgående formand.

Selv om han er fyldt 69 år, så er det 
ikke alderen, der har spillet en rolle i 
beslutningen.
 - Alder betyder ikke noget i denne 

sammenhæng. Og jeg fortsætter 
da også som frivillig i klubben – 
blandt andet i baneudvalget og 
i Grøn Torsdag, siger Flemming 
Gade Nielsen.

En klub i rigtig god gænge
Når Flemming Gade Nielsen ser til-
bage på de mange år i bestyrelsen 
og som formand, så glæder han sig 
over, at Lemvig Golfklub i dag er en 
klub i en meget positiv udvikling.
 - Økonomien ser flot ud med over-

skud hvert år, selv om vi fortsat har 
landets laveste kontingent for en 
full-service-klub. I dag er klubben 
stort set gældfri, og det giver frihed 
til at foretage nødvendige investe-
ringer, så vi står utroligt stærkt på 
det økonomiske område, pointerer 
Flemming Gade Nielsen.

Den sunde økonomi skyldes ikke 
mindst den store indsats af frivillige 
medlemmer, som det har været til-
fældet i klubben i mange år.
 - Vi kan alle været stolte af vores flot-

te klubhus, og jeg vil også nævne, 
at vi i alle år har haft et fantastisk 
godt samarbejde i bestyrelsen, så 
jeg mener faktisk, at vi i dag har en 
god kultur og gode traditioner i vo-
res klub, siger Flemming.

Han husker tilbage på mange be-
slutninger, der er truffet – og pro-
jekter, der er gennemført til gavn for 
medlemmerne.
 - Det gælder blandt andet det sto-

re projekt i slutningen af 00’erne, 
hvor vi lavede ændringerne ved 
søen og de nye greens til hul 1 
og 7 samt det helt nye hul 8. Vi 
diskuterede meget, om vi skulle 
lave bolværket på hul 8, men det 
har vist sig at blive banens signa-
tur-hul, fortæller Flemming.

Blandt et hav af store oplevelser 
gennem årene nævner han udnæv-
nelsen af Christen Weibel til æres-
medlem for et par år siden.
 - Det var en stor dag, og Christen er 

et godt eksempel på den kultur, der 
findes i klubben. Der er altid opga-
ver, der skal løses, og det sker ofte 
i tæt samarbejde mellem den arbej-
dende bestyrelse og de frivillige, un-
derstreger Flemming Gade Nielsen.

Rigtige mænd spiller også  
fra tee 54
Han elsker at spille golf og har gjort 
det siden 1998. Det bliver i gennem-
snit til en runde hver anden dag – og 
gerne hele året rundt.
 - Vi har i Lemvig en meget flot bane 

med et fint hulforløb. Og udsigten 
er jo helt fantastisk fra stort set 
alle huller – også når det blæser, 
siger Flemming med et smil.

Han nyder både den flotte udsigt, 
men også banens generelle beskaf-
fenhed og stand på runderne.
 - Roughen har altid været til diskus-

sion, men i dag sværhedsgraden 
efter min mening passende.

Den afgående formand har 21 slag at 
gøre godt med på de 18 huller, og han 
lægger ikke skjul på, at udslaget på hul 
9 fra tee 59 giver ham visse problemer.
 - Jeg synes, at det er svært, men 

nogle gange spiller jeg så hele run-
den fra tee 54. Det giver nogle helt 
andre oplevelser – og så er det let-
tere og sjovere at lave par på flere 
huller, siger han med et smil.

Flemming Nielsen
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Formandens indspil

Lige så længe Vestenvinden har ek-
sisteret, har der været tradition for 
et indspil fra formanden. Jeg skriver 
dette indspil på et tidspunkt, hvor 
jeg ikke formelt er formand for Lem-
vig Golfklub. Vestenvinden udkom-
mer medio marts måned 2021, og 
deadline for at indlevere bidrag til 
Vestenvinden er medio februar må-
ned 2021, så jeg tager chancen og 
skriver et indspil med det forbehold, 
at jeg bliver klubbens nye formand.
 
Vi har desværre ikke kunnet afhol-
de vores generalforsamling som 
planlagt, men jeg håber, når dette 
indspil læses, at der så har været 
afholdt generalforsamling, og den 
nye bestyrelse har kunnet konstitu-
ere sig. Indtil der har været afholdt 
generalforsamling, fortsætter den 
nuværende bestyrelse som et forret-
ningsministerium og holder driften af 
klubben kørende. Bestyrelsen kan i 
denne periode ikke tage nye initiati-
ver, som der ikke er budgetmæssig 
eller politisk dækning for. 

Uanset hvordan Corona-situationen 
er, så starter golfsæsonen 2021 hel-
digvis. Indtil der bliver afholdt gene-
ralforsamling, har den nye bestyrelse 
ikke kunnet holde normale besty-
relsesmøder. Vi har i stedet afholdt 
arbejds- og planlægningsmøder for 
det fremtidige arbejde. 

Positiv udvikling i medlemsan-
tallet
I Lemvig Golfklub har vi fastlagt en 
3-årig strategi. Den nuværende 
strategi blev udarbejdet i december 
2019 og er gældende for perioden 
2020 til og med 2022.

Et af strategipunkterne er, at der i 
denne periode skal ydes en ekstra-
ordinær indsats for at fastholde både 
de nye medlemmer og de nuværende  
medlemmer i klubben. Der er nedsat 
et rekrutteringsudvalg, og flere an-
dre tiltag er taget for at for at få nye 
medlemmer og fastholde nuværende 
medlemmer. Succeskriteriet for den-
ne del af strategien er, at frafaldet af 
medlemmer over perioden fra 2020 
til udgangen af 2022 ikke overstiger 
40 medlemmer. Et større frafald vil 
være utilfredsstillende. 

Her kom corona’en klubben til hjælp, 
som det også har været tilfældet i 
mange andre danske golfklubber.

Vi havde i Lemvig Golfklub i 2020 en 
medlemsfremgang på 65 aktive spil-
lere. Hele 61 nye golfspillere tog golf-
kørekortet i 2020. En lignende udvik-
ling skal vi mange år tilbage for at se. 

Jeg håber selvfølgelig på, at det er 
en udvikling, som vi også fremadret-
tet vil opleve. Det er jeg også sikker 
på, at vi alle i bestyrelsen vil arbejde 
for. Med den store bredde i sammen-
sætningen i den nye bestyrelse er jeg 
overbevist om, at klubben er klar til at 
fortsætte den positive udvikling. 

Jeg glæder mig meget til det fremti-
dige samarbejde med klubbens an-
satte, Gerda i Golf Caféen og træner 
Peder Stræde Nielsen. 

I Lemvig Golfklub har vi rigtig mange 
frivillige. Uden disse frivillige kunne vi 
ikke drive en så velfungerende klub. 
Disse mange frivillige ser jeg også 
meget frem til at samarbejde med. 
Vores sponsorer betyder meget for 
vores klub, og jeg ser frem til en 
konstruktiv dialog med alle i spon-
sorkredsen.

Hvem er den nye formand?
Jeg er 65 år og har været golfspil-
ler siden 2009. Golfspillet har fuld-

stændig fanget mig, og jeg har fra 
min første lektion i klubben brændt 
for at spille golf. Jeg er ikke og bliver 
nok heller aldrig en fantastisk dyg-
tig golfspiller, men jeg glædes over 
og trives med golfspillet og nyder at 
komme i klubben. 

I 2019 blev jeg valgt ind i bestyrelsen 
for Lemvig Golfklub. Mit primære an-
svarsområde har været nybegynder-
ne og arbejdet med fastholdelse af 
medlemmer. Det er et område, som 
jeg virkelig brænder for. 
Nu er jeg så blevet peget på som 
formand for klubben, og det er en 
post, som jeg er meget ydmyg og 
stolt over at påtage mig og en udfor-
dring, som jeg glæder mig til.

Som privatperson er jeg et meget 
positivt og glad menneske og socialt 
anlagt. Jeg forsøger altid at vende 
noget negativt til noget positivt, hvis 
det er muligt. Denne kompetence 
og dette livssyn tror jeg også på vil 
præge mit arbejde i klubben som for-
mand.

Jeg er gift med Poul, som er pen-
sionist og styrer de hjemlige pligter, 
så jeg har tid og rum til min store 
interesse - golfspillet og bestyrel-
sesarbejdet. Vi har tre børn, der bor 
i henholdsvis Jyllinge, Klitmøller og 
Lemvig. Arbejdsmæssigt er jeg ad-
ministrationschef ved Retten i Hol-
stebro - en stilling jeg har haft siden 
2007. 

Glæder mig til den nye sæson
Jeg glæder mig meget til golfsæso-
nen 2021 og mine nye opgaver som 
formand. Jeg har meget at lære, og 
der er rigtig mange ting, som jeg ikke 
ved noget om, men jeg har modet 
og viljen til at sætte mig ind i tingene. 

Det er jo en fornøjelse at blive for-
mand i en så velfungerende klub 
som Lemvig Golfklub, hvor der ikke 
mindst er en rigtig god økonomi, 

Af Ulla Thygesen
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Medlemsfordele
Alle der betaler kontingent i Lemvig Golfklub, er med til at sørge 
for, at der er en golfbane i lokalområdet. Vi er knap 800 aktive 
medlemmer og har ca. 3000 greenfee gæster om året. 

Når du har betalt kontingent (kr. 4.600,-),  
har du følgende fordele i Lemvig Golfklub:

Golfring Vest
Fritspilsordning med Struer, Nordvestjysk, Sydthy, Skive og Mor-
sø for kun kr. 600,- om året. Indbetal på konto 7730 1591952 
minimum 3-4 dage, før du skal spille

Træningsanlæg
Alle medlemmer kan bruge træningsboldene på driving range 
uden at betale for det. Det gør til gengæld vores green fee gæ-
ster. Du skal dog bruge egne bolde, når du træner indspil og put.

Gratis træning til alle
Alle medlemmer kan få gratis træning 15 lørdage. Undervisningen 
foregår kl. 10 – 12. Tilmelding i Golfbox.

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

Green fee aftaler:
50% rabat på følgende baner:
Dejbjerg – Dronninglund – Hals – Himmelbjerg – Hvalpsund – 
Ikast/Tullamore – Nordvestjysk –  Randers GK – Sebber Kloster 
– Skive – Struer – Tange Sø – Trehøje –  Viborg – Øland –  Aars

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

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

Fast lavere pris på følgende baner:
Kr. 200,-  Herning – Randers Fjord - Grenå  

– Hammel – Sydthy
Kr. 200,-/Kr. 250,-  Ebeltoft
Kr. 225,-  Løgstør
Kr. 250,-  Odense Golfklub – Norddjurs

Green fee rabat 100,- kr. for gæstespillere, der går i samme bold 
med et medlem af Lemvig Golfklub. Gælder kun ved tid bestilt 
sammen i Golfbox.

Hvis du har “kom i gang” kontingent, gælder ovenstående ra-
batter ikke.

Ændringer kan forekomme – tjek hjemmesiden.

som jo er hele grundlaget for, at vi fort-
sat kan sætte nye initiativer i gang og 
hele tiden forbedre vores dejlige bane. 

Jeg ser frem til en fantastisk golfsæson 
2021, hvor vi forhåbentlig ikke vil være 
nødsaget til at aflyse rigtig mange af de 
planlagte aktiviteter, som det var tilfældet 
i det forgangne år. 

Det sociale aspekt ved at være medlem i 
Lemvig Golfklub er noget, der ligger mig 
meget på sinde og vil være et af mine fo-
kusområder. Lad os få noget mere gang 
i klublivet og klubhuset. 

Jeg vil altid være åben overfor henven-
delser, gode idéer samt konstruktiv kri-
tik, så kontakt mig endelig, hvis du har 
noget på hjertet.

Jeg vil slutte mit første indspil i Vesten-
vinden med at rette en kæmpe stor tak til 
vores formand gennem mange år, Flem-
ming Gade Nielsen, samt de afgående 
bestyrelsesmedlemmer Arne Lyngholm 
Jakobsen og Anne Grethe Sand.  

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde 
sammen med Flemming i bestyrelsen i 
to år. Du har en stor del af æren for, at 
Lemvig Golfklub i dag har en fantastisk 
god og sund økonomi og er en meget 
veldrevet klub med de rigtige medarbej-
dere og masser af frivillige.
 
Jeg håber, at jeg kan videreføre de gode 
takter, men samtidig vil der nok være 
ting, der måske bliver ændret eller juste-
ret. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at 
Flemming Gade Nielsen fortsætter som 
medlem i baneudvalget. Det er en post 
og et område, som Flemming har rigtig 
god erfaring med og interesse i. 
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Klubben har brug for din 
hjælp til at finde nye 
medlemmer
Intet kommer af sig selv – heller ikke nye 
medlemmer i Lemvig Golfklub - og derfor 
har klubben igangsat nye initiativer for at få 
flere med i fællesskabet.

Golfens Dag
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 25. april 2021.  

Vi spiller en greensome, hvor vi  
skiftes til at slå til bolden.  

Dagen afsluttes med middag. 
Dette er gratis for alle deltagerne.

Diabetesforeningen  
og Hjerteforeningen
15. april kl. 09.00
22. april kl. 09.00
29. april kl. 09.00
06. maj  kl. 09.00

Gratis for medlemmer af Diabetes- 
foreningen og Hjerteforeningen   
– instruktion på driving range, indspil  
og putning. 
Spil på Pay & Play banen. 
Kaffe i klubhuset.

Golfkørekort 2021
Kender du en der gerne vil i gang  
med golf, så fortæl ham/hende  

at Lemvig Golfklub kører 
weekendkursus følgende datoer:

10. og 11. april
17. og 18. april

Medlemsaktiviteter 2021

Lørdag 24. apr Åbningsmatch

Søndag 25. apr Golfens dag /  
ven/veninde match

Fredag 7. maj Frivillig / Sponsormatch

28./29. aug Klubmesterskaber slagspil

4./5. sept Klubmesterskaber hulspil

3. okt Afslutningsmatch

November Mortens Aften aktivitet
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Ny på kontoret

Jeg startede den 16. november 
2020 som ny klubsekretær på kon-
toret i Lemvig Golfklub.
De sidste 10 dage heldigvis med 
Bente ved min side.

Jobbet som klubsekretær er i or-
dets bedste betydning ”en blandet 
landhandel”, ja en rigtig ”blæksprut-
te-stilling” i dagligdagen.

Det glæder jeg mig rigtig meget til.  
Det er jo et job med mangeartede 
opgaver, små og store udfordringer 

i hverdagen. Jeg er sikker på, at jeg 
med min positive tilgang til disse ud-
fordringer nok skal få løst opgaver-
ne, men som ny i jobbet kan det ikke 
undgås, at der vil opstå fejl indimel-
lem. Før en fjer bliver til fem høns, vil 
jeg dog meget gerne, at I kommer 
ind på kontoret med den lille fjer, så 
vi i fællesskab kan løse eventuelle fejl 
og få det rettet.

Jeg vil bestræbe mig på efter bedste 
evne at servicere alle medlemmer af 
vores klub samt de mange gæste-
spillere, der besøger Lemvig Golf-
klub, og ikke mindst ”de syv direk-
tører” i golfklubbens bestyrelse, der 
også gerne vil bestemme S – sådan 
skal det være.

Med et par pauser undervejs har jeg 
spillet golf siden 2006 og bliver for-
håbentlig ved, til jeg er mindst 92 år.

De sidste 2 år er fritiden også blevet  
brugt til bestyrelsesarbejdet i Golf-
klubben, hvor jeg bl.a. har arbejdet 
med nybegyndere og klub 37 sam-
men med Ulla og Martin samt man-
ge andre ad-hoc opgaver.

Kontoret vil som udgangspunkt 
være åbent mandage til torsdage fra 
kl. 8 til kl. 14 samt fredage fra kl. 8 til 
kl. 13, og i sæsonen en eftermiddag 
om ugen. Åbningstiderne kan varie-
re i løbet af året.
Ring eller skriv i forvejen, hvis der er 
brug for en snak uden for normal åb-
ningstid og du vil være sikker på at 
træffe mig.

Jeg glæder mig rigtig meget til at 
samarbejde med alle jer medlemmer 
af Lemvig Golfklub

De bedste golfhilsner
Anne Grethe

Af Anne Grethe Sand 
Klubsekretær

Kærlig opfordring fra kontoret:
• Tilmeld din golfkontingent til PBS. 

(se oplysninger på din 2021 regning eller under kontingent på hjemmesiden)
• Ændring af kontingent skal ske senest  

30. november 2021.
• Giv besked ved ny adresse, mail eller tlf. nummer
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Baneudvalget

Det er efterhånden blevet en fast tra-
dition, at Baneudvalget i Vestenvinden 
omtaler hul seks. I år er ingen undta-
gelse, men måske er der nu lys for-

ude. Greenen har jo altid været mere 
våd end de andre greens, og derfor i 
perioder været noget uberegnelig at 
putte på. Vi troede det skyldtes, at 
drænene lå for dybt under greenen, 
og at nye dræn ville afhjælpe proble-
met. Så langt nåede vi dog ikke sidste 
år, idet vi besluttede at forsøge med 
et nyt og bedre afspændingsmiddel, 
der skulle bevirke at vandet nemmere 
kunne trænge igennem rødderne og 
komme ned til drænene. Det virkede 
fint, indtil efteråret kom med megen 
regn. Så blev greenen igen utilfreds-
stillende våd, og vi måtte i en kort pe-
riode helt lukke den. 
 
Vi besluttede derfor, at det igen blev 
en vinteropgave at få set nærmere 
på problemet og måske få lagt nye 
dræn ned i greenen. Denne vinter-
opgave er nu afsluttet, og vi tror 
med et godt resultat. Det viste sig 
nemlig, at et oldgammelt hoved-
dræn - 210 mm. tyk produceret af 
tegl – gående fra hul syv og ned un-
der green seks, var total tilstoppet 
ved trægruppen over til naturstien 
og marken. Det bevirkede, at van-
det ikke blev ledt ud i Horn Sø. Nu 
er der så lagt nye dræn og etable-
ret to nye brønde, således at der er 
fin gennemstrømning af vand ud til 
søen. Vi krydser fingre for, at prob-
le met endegyldig er løst, og at vi 
slipper for at lægge nye dræn ned i 

greenen. Det ville jo også bevirke, at 
greenen i en periode ikke vil kunne 
spilles, ligesom der også ville gå no-
gen tid inden sporene efter de nye 
dræn forsvandt. 

På driving-rangen har vi altid måttet 
leve med, at der blev skudt bolde 
over på hul 18. Det bliver vi også 
nødt til fremover, men i langt mindre 
omfang end tidligere. For – når du 
læser dette – er der sat et højt og 
langt stålhegn op, og dette sammen 
med at vi nu drejer udslagsmåtten 
en smule, så man automatisk kom-
mer til at slå mere over mod anlæg-
get, skulle gerne bevirke, at det er 
ganske få bolde, der bliver skudt 
over på hul 18. Det bliver således 
langt mere sikkert at spille hullet, og 
du kan, hvis du leverer en skævert 
fra drivingrangen og husker at råbe 
FORE, være med til at det bliver 
endnu mere sikker. 

Vi forbedrer også forholdene på dri-
vingrangen, idet vi skifter den mest 
slidte del af udslagsmåtten ud med 
en helt ny og bedre, hvor det også 
bliver muligt at sætte en tee i. Heref-
ter har vi så også en forventning om, 
at ingen teer op bag bagved fliserne 
og driver ud med risiko for at ramme 
de grønne adskillelser og få bolden 
retur i hovedet, eller endnu værre 
ramme et andet medlem. 

Af Carsten Stigaard

VESTERGADE 17 . LEMVIG
TLF. 9782 1414
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Vi havde i Baneudvalget i november 
måned sidste år besøg af Thomas 
Hoffmann Jepsen – banekonsu-
lent i Dansk Golf Union. Det var et 
spændende besøg, og absolut ikke 
alene fordi han syntes godt om vo-
res bane. Han havde nemlig flere 
interessante ideer og syntes blandt 
andet, at vi skulle tænke os godt om 
ved fremtidige ændringer og sørge 
for, at der er en rød tråd i dem. Så 
fandt han det også vigtig, at ændrin-
ger kommer både i en rigtig og i en 
prioriteret rækkefølge. 

Thomas Jepsen havde specielt til 
vores 57 bunkers en del bemærk-
ninger. Han syntes vi har for mange, 
set i lyset af de begrænsede res-
sourcer der generel er til rådighed 
for banepleje. Hans forslag er der-
for, at vi ned- og omlægger en del 
bunkers, og sætter fokus på dem 
der er skjult i terrænet og dem der 
er u-formet. Disse er nemlig svære 

at holde pæne, da sandet hele tiden  
bevæger sig mod det laveste punkt 
i bunkeren.  

Vi fik også nogle gode tips omkring 
banens længde, hvor han finder at 
den fra tee 59 er rigelig lang for en 
almindelig herre-bogey-spiller, og at 
banens forhindringer netop ligger i 
deres ”drive-zone”. Også banen fra 
tee 51 – det gamle dameteested – 
finder han er for lang og dermed ri-
geligt svær for dem der spiller derfra. 

Der er således meget at tage stilling 
til. I første omgang går vi nu i gang 
med at renovere flere af de bunkers, 
som fortsat skal være i spil. I nogle af 
dem ligger der i bunden delvis øde-
lagte duge. De skal op, og måske 
skal bunkerne også nydrænes, så 
der bliver nok at se til for greenke-
eperne og de frivillige hjælpere også 
i 2021. Apropos de frivillige, så er de 
uvurderlige, og vi håber at de også 

i år vil tage et stort slæb. Allerede 
i marts måned og måske før dette 
bliver læst, vil de blive spurgt om at 
tage del i en større opgave. Vi har 
nemlig besluttet, at der skal ryddes 
op i ”junglen” bag tee 59 på hul 18. 

Til sidst her i Baneudvalgets indlæg 
vil vi nævne den nye gitterrist, der 
er sat ned i fliserne på vaskeplad-
sen ved bagrummene. Det bliver 
nu nemmere for os alle at få vasket 
vores bag. Det skulle så også blive 
nemmere at holde området pænt 
– det er jo blot at feje græsset og 
jorden ud på gitterristen. Derfor vil 
Baneudvalget gerne indgå en deal 
med brugerne af vaskepladsen. Hol-
der de den pæn, sørger Baneudval-
get for, at beholderen nedenunder 
gitterristen jævnlig bliver tømt.  Med 
disse ord ønskes alle en rigtig god 
golfsæson.
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Turneringer 2021
Alle klubturneringer er gun start. Divisionsturne-
ring og klubmesterskaber er med start på hul 1

Dato Navn

APRIL

24. Åbningsmatch 

MAJ

7. Frivillig/sponsormatch

JUNI

19. Danmarksturnering

20. Danmarksturnering

JULI

3. Klubturnering Golfshoppen/Golf Cafeen

31. Villadsen – Tante  og Forever match

AUGUST

21. Danmarksturnering

28.-29 Klubmesterskaber

SEPTEMBER

4.- 5. Klubmesterskaber

24. Nørre Vinkel Match

OKTOBER

3. Afslutningsturnering

Turneringsfee betales ved tilmelding i Golfbox. 
Ændringer kan forekomme 

Klubber i klubben spiller følgende dage:
Tirsdage 07.30 – 11.30 Old Boys 
 18.00 – 21.00   Klub 37  
 18.30 – 21.00 Begyndere (hul 1 – 9)

Onsdage 09.00 – 11.00   Onsdagspigerne 
 16.00 – 17.00 Herreklubben 
 18.00 – 18.10 Herreklubben

Torsdage 16.00 – 16.20 Torsdagsmatch 
 16.30 – 17.00 Torsdagspigerne

Søndage 14.00 – 15.00 Søndagsgolf

Ugeplan på 
Lemvig Golfbane
I Lemvig Golfklub har vi mange ”klubber-i-klubben”, 
hvor medlemmerne mødes hver uge for at spille 9 
eller 18 huller med efterfølgende samvær i klubhuset.
Vi lægger stor vægt på at have disse klubber, fordi 
medlemmerne herved får mulighed for at spille sam-
men med mange forskellige golfspillere og på den 
måde styrke fællesskabet til gavn for hele klubben.

Uge-planen i Lemvig Golfklub  
ser således ud: 

Tirsdag:
Oldboys-klubben lægger beslag på banen fra kl. 8.00 
til ca. kl. 13.00 med mulighed for både 9 og 18 huller.
Ungdomsafdelingen har træning med forskellige akti-
viteter fra kl. 16.30 til kl. 18.30.
Begynder-spil og Klub 37 har aktiviteter på play and 
play-banen og den store bane fra kl. 18.00

Onsdag:
Onsdags-damerne spiller 9 eller 18 huller fra kl. 9.00 
til ca. kl. 12.30.
Herreklubben mødes kl. 15.55 og spiller 18 huller 
med start kl. 16.00

Torsdag:
Torsdagsklubben – den åbne klub for alle – spiller 18 
huller med start kl. 16.00

Fredag:
Ungdomsafdelingen har træning fra kl. 16.00 til kl. 
17.00.

Søndag:
Søndagsgolf har start kl. 14.00 og spiller 9 huller.

Udover disse faste aktiviteter er der naturligvis tur-
neringsgolf af forskellig art, klubturneringer og andre 
arrangementer på Lemvig Golfbane, men der er selv-
følgelig også plads til, at man kan booke sin individu-
elle runde sammen med venner og bekendte.

På klubbens hjemmeside kan du følge med i planlag-
te matcher og øvrige aktiviteter.

10 www.lemviggolfklub.dk



Begynderudvalget

Golfsæsonen 2020 har for begyn-
derudvalget været meget anderle-
des end planlagt. Coronaen kom, 
og vi måtte desværre udsætte alle 
planlagte aktiviteter med start i april 
måned 2020. 
Begynderudvalget havde for golf-
sæsonen 2020 igen store ambitio-
ner med et mål på ikke under 50 nye 
medlemmer.  
Som noget nyt i 2020 var der mulig-
hed for at tage golfkørekortet på en 
weekend. Derudover var der også 
stadig mulighed for at følge et 5 
ugers forløb, ugeforløb eller individu-
elle forløb. Vores mål i begynderud-
valget var i 2020 at forsøge at være 
så fleksible som muligt, så mulighe-
den for at erhverve et golfkørekort 
blev tilpasset de forskellige behov og 
efterspørgsler. 
Det viste sig meget hurtigt, at der var 
stor interesse til vores weekendkur-
ser. Vi gennemførte 2 weekendkurser, 
det første i maj måned og senere et 
i juni måned. Kurserne blev gennem-
ført helt efter de da gældende coro-
naregler, det var ikke helt som plan-
lagt, men humøret var højt hos alle 
deltagerne. Dette på trods af, at vejret 
bestemt ikke var til udendørs aktivite-
ter disse 2 weekender. Efterfølgende 
blev der kørt flere individuelle forløb. 
Der var ingen interesse for 5 ugers 
forløb eller ugekurser. Efterspørgs-
len var, at alle gerne ville i gang med 
golfspillet straks. 33 nye golfspillere 
deltog på weekendkurserne og 32 på 
de individuelle forløb. I alt 61 nye golf-
spiller var meget tilfredsstillende holdt 
op mod vores ambitioner og mål for 
2020 på ikke under 50 nye golfspille-
re. Aldersfordelingen for de nye med-
lemmer var meget spredt fra 17 år til 

+70 år. Af de 61 nye medlemmer var 
1/3 mellem 20 og 29 år. En aldersfor-
deling blandt nye medlemmer vi ikke 
tidligere har oplevet, men dette skyl-
des måske vores nedlukkede sam-
fund i det meste af 2020 og en måske 
stigende interesse for golfspillet.
Som noget nyt i 2020 var der efter 
at have erhvervet golfkørekortet mu-
lighed for at deltage i begynderspil 
hver tirsdag aften resten af sæso-
nen, ligesom der var mulighed for 
gratis træning ved vores golftræner 
Peder Nielsen den 1. tirsdag i hver 
måned samt mulighed for gratis 
træning 15 lørdag formiddage frem 
til medio juli måned. 
Vi er i begynderudvalget meget op-
mærksomme på vigtigheden af, at 
alle nye golfere oplever glæden ved 
at komme i vores dejlige klub og 
opleve fællesskabet, og vi forsøger 
derfor at opfordre alle til at komme i 
de forskellige klubber i klubben, hvor 
der er et stort fællesskab. 
Desværre blev flere af de planlag-
te tiltag i 2020 ikke gennemført på 
grund af den delvise nedlunkning. 

Sæson 2021
Planlægningen af golfsæsonen 
2021 for begynderudvalget er godt 

i gang. Med de gode erfaringer fra 
de afholdte weekendkurser i 2020 
vil der også i 2021 blive udbudt 
weekendkurser samt individuelle 
forløb.  Det første weekendkursus 
med forventet opstart medio april 
2021. 
Som i 2020 vil der også i 2021 forsat 
fra begynderudvalget være stor fo-
kus på fastholdelse af nye medlem-
mer med tilbud om deltagelse i klub-
ber i klubben og forskellige tilbud om 
gratis træning. 
For at tiltrække nye medlemmer og 
gøre opmærksom på mulighederne i 
Lemvig Golfklub, vil der også i 2021 
være forskellige tiltag. Der er blandt 
andet Golfens Dag afsluttende med 
en ven/venindematch. Vi vil også i 
2021 køre med forskellige opslag på 
facebook. 
Stor tak til alle hjælpere i nybegyn-
derudvalget. I har alle bidraget til en 
hyggelig stemning uanset vejr og 
vind. 
Håber I er klar på endnu en sæson. 
Skulle der være medlemmer som 
har tid og lyst til at være med om-
kring begynderudvalget, vil det være 
rigtig dejlig. Jo flere vi er til at dele 
opgaverne, jo sjovere og nemmere 
er det. 

Af Ulla Thygesen
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Turneringsudvalget

I turneringsudvalget plejer vi at sam-
les en aften hen i november måned, 
for at spise en middag sammen i 
klubhuset og planlægge næste års 
matcher. Det har vi pga. forsamlings- 

forbudet ikke kunnet gøre op til den-
ne sæson.
Vi har i skrivende stund en del ube-
kendte mht. til den kommende sæ-
son, da vi ikke ved hvornår vi kan få 
lov at samles så mange mennesker 
som vi plejer at være til vore mat-
cher, om vi må afvikle golfmatchen 
hvis vi ikke samles i klubhuset osv.
Men alle årets matcher er lagt ind i 
kalenderen, og så må vi tage dem 
en ad gangen og se om de kan re-
aliseres.

Lørdag den 24. april er der åbning-
sturnering, og det er en holdmatch 
med 3 på hvert hold, og 2 bedste 
score er tællende. Igen i år mixer 
golfbox holdene, så vi ikke går sam-
men med dem vi er på hold med.
 
Den 3 Juli kl. 13 er der Pro og Cafè 
match hvor vi spiller i A,B,C og D 
rækken, med slagspil i A rækken og 
Stableford i de øvrige rækker. Og så 
håber vi at der er åbnet så meget op 
at vi kan mødes over en middag i 
klubhuset når vi har spillet golf.
 
Den 31 juli er der Tante og Villadsen 
match med start kl. 9. Det er en Gre-
ensome match hvor vi tager par3 ba-
nen med i runden, så vi spiller 24 hul-
ler. Om aftenen er der middag med 
præmieuddeling på hotel Tante.
 
Den sidste weekend i august og den 
første weekend i september er der 
klubmesterskaber. 28/29 august er 
der slagspil uden handicap, altså, 
hvor mange slag skal du bruge for at 
få bolden i hul.
De 16 bedste går så videre til næ-
ste weekend d. 4/5 september hvor 
der går 8 bolde ud i hulspils match 
lørdag formiddag, og så er det ellers 
vind eller forsvind indtil der søndag 
eftermiddag kun er 2 spillere tilbage 
der dyster om klubmesterskabet.
Det er nogle hyggelige weekender 
hvor alle er velkomne.
 
Den 24. september afvikler Hotel 
Nørre Vinkel deres match med efter-
følgende spisning på hotellet. Vi har 

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

Støt vores  
sponsorer

De støtter os

Af  Arne Lyngholm  
Jakobsen 
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24 hullers Match 
Lørdag den 31. juli 2021

Hotel Tante & Villadsen & Match Padel
Greensome max 12 i forskel i HCP, præmier for over 50.000,- kr

Kl. 08-09.00 Morgenmad hos Gerda/Golfcaféen
Kl. 09.30 Gunstart Lemvig Golfklub
Sandwich og forfriskninger på runden
Kl. 17.30 Middag på Hotel Tante
Hygge og præmie overrækkelser i løbet af aftenen

Kun tilmelding 

via golfbox

Deltager pris 400,- kr.  
incl morgenmad, baneforplejning,  
personlig gave, middag på Hotel Tante

MAKS 80 deltagere

Fladskærme, DAB Radio’er,  
fodboldtur til Manchester med fly,  
Spiritus, Match Padel produkter mv.
Personlig gave, gaveregn og middag

lemvig

Her åbner Match Padel Lemvig snart . www.matchpadel.dk

De 10 bud  
til hurtigere golfspil
1. Vær klar til at slå når det er din tur.

2. Gå hurtigt mellem slagene.

3. Forbered dit næste slag i tankerne mens du går frem mod din 
bold.

4. Stil din vogn eller bag, så du hurtigt kan komme videre, 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 opstået et hul til 
holdet foran jer eller hvis I skal lede i mere end et minut.

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

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

i mange år haft et rigtigt godt sam-
arbejde med hotellet, og kan varmt 
anbefale at deltage i denne match, 
hvor der i øvrigt er præmier til alle 
deltagere.
 
Den 3 oktober holder vi afslutnings-
match som er sponsoreret af Royal 
Unibrew. Igen er det en holdmatch 
som i åbningsturneringen, hvor 
Golfbox mixer boldene, og hvor de 
2 bedste score på hvert hul er gæl-
dende.
 
Lemvig Golfklub vil gerne have man-
ge til at deltage på et hold, der tager 
ud og spiller mod andre klubber, og 
vi har i 2021 tilmeldt 12 hold, dels i 
den landsdækkende turnering, og i 
regionsgolf.
Der bliver hængt tilmeldingslister op 
i klubhuset.
 
Vi håber at se rigtig mange medlem-
mer til alle vore hyggelige matcher.
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Ungdomsudvalget
Juniorafdelingen
Øv for Corona!
Sådan sagde byens børn, og så tog 
de på golfbanen A

Mange nye børn - og deres forældre 
- har fundet vej til golfbanen i 2020, 
hvor de kan komme, når de har lyst 
og blive lige så længe, de orker. Vi 
har næsten ikke haft én træning, 
hvor der ikke har været et nyt an-
sigt. Børnene har taget deres venner 
med, og for mange har det været 
fedt, at de kan mødes på golfbanen 
og stå på træningsbanen eller gå en 
runde på pay-and-play-banen. 
Golf er en mulighed for at være sam-
men med vennerne og familien på 
helt ny måde. Det betyder, at vi har 
fået 87 % flere juniorer i forhold til 
sidste år, og det er hos de yngste 
børn op til 12 år, hvor vi har ople-
vet en markant udvikling fra 5 til 18 
medlemmer, hvilket altså er en stig-
ning på 260 %.
Vi har i dag 30 juniorer, som giver liv 
og glade dage i golfklubben, hvor vi 
har fællestræning hver tirsda g fra kl. 
16.30-18.30 og fredag fra kl. 16.00-
17.00. 
Med så mange nye juniorer havde vi 
brug for at få noget nyt legetøj, så 
vi fik en masse aflagte tennisbolde i 
tennisklubben. Vi købte nogle store 
plastikbaljer i Jem & Fix, og vi fik en 

masse Snag-golfjern - store plastik-
køller - fra bestyrelsen. Kenneth gik 
endda hjem og opfandt en ”hvem 
kan vælte fleste træklodser”-tingest, 
som mange børn - og voksne - har 
leget og konkurreret med på indspil-
sgreen til træning.
Desuden var vi også så heldige at 
modtage 20.000 kr. fra Jysk Energi, 
og pengene blev brugt på juniorsæt 
og tilhørende bags. 
Med alt det nye udstyr har det været 
muligt at gøre golf sjovere, og man-
ge har taget deres venner med, og 
så bliver det bare endnu sjovere.
Oplevelser skaber glæde og gode 
minder, og det vil vi gerne give børn i 
golfklubben, og som noget nyt har vi 
haft flere børn ”ude at spille match” 
allerede efter et par ganges træning. 
Vi har taget på tur til andre golfbaner, 
og de første gange havde vi virkelig 
mange nye børn med til match, og 
der blev lært mange ting. 
10 børn drog til Struer til årets sidste 
bymatch i starten af oktober, hvor 
Lemvig tog 6 ud af 9 pokaler med 
hjem, hvoraf 3 pokaler blev vundet 
af børn, som stadig var i deres første 
golfsæson. Det var virkelig kronen 
på værket og en flot, flot afslutning 
på en sæson, hvor de andre klubber 
også har fundet ud af, at vi har gang 
i noget spændende herude i Lemvig. 
Vi glæder os bare til, at vi skal ud at 
spille kamp igen i denne sæson.

Klubmesterskaberne 2020 vil blive 
husket længe i juniorklubben. Vi hav-
de nemlig næsten alle til start på en-
ten 9 huller eller pay-and-play-banen. 
Alle børn fik medaljer ved præmie-
overrækkelsen, og vi fik endelig en ny 
juniormester på tavlen i klubhuset. 
Stort tillykke, Sebastian. 

Vi var stolte over at se så mange 
børn og forældre til klubmesterska-
bet. Nu har vi startet en tradition, og 
mon ikke vi kommer til at se mange 
ihærdige spillere til træningstimer og 
konkurrencer op til det næste klub-
mesterskab i år. 
Vi sluttede sæsonen af med et brag 
af en afslutning - lige inden Coro-
na igen lukkede landet. Vi var over 
50 børn og forældre på golfbanen, 
hvor vi spillede på begge baner, og 
så fyldte vi klubhuset bagefter til den 
traditionelle burger med pommes. 
Alle børn er hos os vindere, og det 
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var virkelig svært at vælge, hvem der 
skulle have årets pokaler. 
Lea blev kåret til årets junior efter 
en sæson med både en brækket 
arm og en dum hofte, men alligevel 
kom hun til træning hver gang med 
et smil og svingede så bare med én 
arm, og Lea formåede både at få et 
nyt handicap og pokaler med hjem 
fra alle bymatcher. 
Søren Sværke blev ”Årets kamme-
rat” i hans første golfsæson, og vi 
kan slet ikke vente med at se Sørens 
smil og de andre dejlige golfspillere 
igen, når det bliver forår.
Den kommende sæson vil byde på 
endnu mere leg på golfbanen, end-
nu flere kampe mod de andre klub-
ber og endnu flere oplevelser. Vi 
glæder os til at få alle byens børn – 
og deres venner - på golfbanen igen. 
Vi er virkelig spændte på at se jer alle 
sammen igen, og mest af alt glæder 
vi os bare til, at det bliver tirsdag, og 
vi skal til træning kl. 16.30.
Brugte golfbolde eller tennisbolde er 
altid mere end velkommen hos os, 
så hvis du har nogen liggende, så vil 
vi meget gerne have dem. De kan 
stilles på kontoret. 
Hvis du har lyst til at hjælpe til, så er 
du også hjertelig velkommen, og vi 
lover, at du får både smil og glade 
børn retur. 
Vi har en facebook-side - ”Lemvig 
Junior Golf” - hvor alle er velkommen 
til at følge med i, hvad vi laver. 

Mange hilsner fra 
Carsten, Jette, Kenneth, Leif, Jens 

Christian, Jacob og Anne.

Havmågerne
Vi har fået en flok havmåger i Lem-
vig Golfklub, og det er de små glade 
børn, som træner hver tirsdag fra kl. 
17 til kl. 18, mens de store børn træ-
ner. Her flyver vi som havmåger, går i 
havmågens fodspor eller forsøger at 
slå eller kaste mågemad – tennisbol-
de - ind i mågens mund – murbaljen. 
Hov, en dag var der vand i baljen A. 
Vi skaber et univers for børnene med 
oplevelser samt fællesskab, og så 
lugter det af golf.
Havmågerne er for de helt små børn, 
som gerne vil spille golf - eller hvor 
forældrene gerne vil ud at spille golf. 
Det er helt nyt, at vi ser børn på golf-
banen helt fra 3-årsalderen, som fak-
tisk leger gemmeleg rundt om klub-
huset, leger med golfkatten, som vi 
har døbt den, eller rent faktisk flyver 
med vore havmåge-drage.
Vi vil gerne gøre golf sjovt – og ikke 
så svært. Så hvis hullet er for lille, så 
laver vi det da bare større, eller hvis 
køllen er for svær og tung, så får du 
bare en lettere. Vi vil gerne give bør-
nene oplevelser og samvær, og den 
tilgang til golf virker på børn, så de 
ikke bliver afskrækket af et spil, som 
virkelig er svært. Mon ikke også det 
ville virke på voksne? 
Vi leger med golfen – og får golfen 
med ind i legen. Vi bruger tennisbol-
de i stedet for små hårde golfbolde, 
og vi bruger store plastikkøller, som 
bare er meget lettere at ramme med. 
Vi sigter efter en stor hulahop-ring i 
stedet for det lille bette golfhul, som 
vi næsten ikke engang kan se. Vi gør 

golf sjovt og nemt, og børnene griner 
og går glade hjem – og glæder sig til 
næste gang. 
Når man er lille, så tager man selvføl-
gelig mor eller far med på golfbanen, 
og her kan vi se, at adskillige foræl-
dre nu kommer retur til golfen eller får 
motivationen til at starte. Vi ser altså, 
at når børnene spiller golf, hvad enten 
de er havmåger eller almindelige ju-
niorspillere, så får vi nye voksenmed-
lemmer. 
Vi har en facebook-side - ”Havmå-
gerne i Lemvig Golfklub” - hvor du 
kan se en masse dejlige billeder af 
glade børn på golfbanen og følge 
med i, hvad vi laver af sjove ting. 
Havmågerne er primært for børn op 
til 10 år, og det er nemt at blive hav-
måge, både som børn og forældre. 
Du skal bare møde op tirsdag kl. 17, 
så skal vi nok tage godt imod jer. 
Er du bedsteforælder og har børne-
børn på besøg, så tag endelig dem 
med til havmågetræf – både hvis de 
bor i byen eller ej. Vi elsker nemlig at 
flyve i flok, og alle er velkommen – og 
hvem ved, om de så ikke snart kom-
mer og besøger dig igen A
Vi kan slet ikke vente til foråret og til at 
flyve med havmågerne igen.
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Old Boys Klubben 2021

                            Bestyrelsen 

   
Otto Schumann, Arne Gottlieb, , Bent Nørgaard Poul Munk Povlsen 
 
 
 

 

Old Boys Klubben 
2021 

 
 
Vi står over for en ny sæson i Old Boys Klubben. En sæson, som forhåbentlig bliver anderledes 
end 2020 med de mange generende restriktioner. 
 
Er du en mand på 55+ med et positivt sind og et godt humør, så er Old Boys klubben lige noget for 

dig. Vi er en velfungerende klub i klubben med ca. 100 
medlemmer, der mødes hver tirsdag formiddag hele 
året  rundt for at spille golf sammen, nyde lidt godt at 
spise, synge en sang og drøfte hverdagens aktuelle 
emner.  
 
Vi tilbyder et gratis prøvemedlemsskab i 1 måned, 
inden du beslutter dig for at blive fuldgyldigt medlem for 
300 kr. for hele sæsonen. 
 

Vi spiller både 9 og 18 huller. Holdene sammensættes hver 
gang ved lodtrækning. Det betyder, at man hele tiden møder 
nye bekendtskaber.  
 
Efter hver match spiser vi sammen, synger en sang og uddeler 
præmier. 
 
Udover vores tirsdagsmatcher deltager vi i et samarbejde med 
andre Old Boys klubber i omegnen. Vestjysk Old Boys 
samarbejde: Dejbjerg, Herning og Holmsland og 
Samarbejdsklubberne: Nordvestjysk, Struer og Sydthy. Det 
giver mulighed for at prøve at spille golf på andre spændende baner. 

 
Hvert år arrangerer vi en udflugt til en fremmed 
bane, og vi har også vores årlige match med 
onsdagspigerne, som afsluttes med en hyggelig 
frokost og præmieoverrækkelse. 
 
Derudover arrangerer vi en tre dages golftur til 
Tyskland, hvor det sociale er i højsædet. 
 
De to første tirsdage i september afvikler vi Old 
Boys mesterskabet. 

 
Hvert år i oktober indkalder vi til generalforsamling, og inden vi 
går på juleferie holder vi en festlig juleafslutning.  
 
På Old Boys hjemmeside kan du læse mere om os. 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem i Old 
Boys Klubben 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen

Otto Schumann, Arne Gottlieb, , Bent Nørgaard Poul Munk Povlsen
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Af Harry Lund-Hansen

Frisk fisk fra Thyborøn 
Iversenfish.dk

Se aktuelle sortiment på www.iversenfish.dk

3 kg flået rødspætter �����������������������
3 kg rødspætte filet ������������������������  
3 kg torske filet ����������������������������  
3 kg mørksej filet ���������������������������
3 kg skrubbe filet ���������������������������
3 kg skælbrosme filet m/skind ����������������  
5 kg kulmule filet m/skind �������������������  
3 kg kuller filet m/skind ��������������������  
3 kg rødtunge filet ��������������������������
3 kg havkat filet ����������������������������
3 kg lakse filet m/skind ���������������������  
1 sp Håndpillede rejer i lage(900g.)  �������
3 kg silde filét m/skind  ��������������������  
1 kg jomfruhummerhaler (frost) ��������������
3 kg krabbeklør (kogt og frossen) �����������  
20 stk Fiskefrikadeller (frost) �������������
1 kg fiskefars (min. 86 %) �������������������

www.iversenfish.dk eller 97 83 13 00

1. Afhent ved en af vores fiskebiler, vi  
 holder 30 steder i Jylland. 

2. Få leveret til din adresse for 50kr.  
 Ved køb over 600kr = gratis fragt.

3. Afhent på fabrikken i Thyborøn.

 Åben alle hverdage fra kl 10 - 14

Harald Iversen og Søn A/S
Rødspættevej 2, 7680 Thyborøn

www.facebook.com/friskfisk

Frisk fisk fra Thyborøn 
Iversenfish.dk
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LEMVIG 9782 0344
HELDUMVEJ 63, 7620 LEMVIG

HOLSTEBRO  9612 1010
ELKJÆRVEJ 110, 7500 HOLSTEBRO

         WWW.ANKERBJERRE.DK

VEJEN TIL EN GOD HANDEL Herreklubben

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. 
MobilePay til BOX 93022

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 7. april kl. 16.00.  
Mød op i god tid og bliv en del af fællesska-
bet!  
Herefter slår vi ud hver onsdag mellem kl. 16.00 – 
17.00, til sidste onsdag i september. 

Se mere på Lemvig Golfklub´s hjemmeside/
Herreklubben og på opslagstavlen i klubhuset.

Vel mødt til en ny sæson!

Venlig hilsen
BESTYRELSEN
Harry Lund-Hansen, formand, Birger Dyring, næst-
formand, Kaj Svenningsen, kasserer
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Kalender for Onsdagspigerne 2021

Husk tilmelding via Golfbox. 
Ret til ændringer forbeholdes.

18 huller kl. 9.00.   Kort afleveres senest kl. 8.45.     Tilm. via Golfbox senest kl. 7.30. 
9 huller kl. 10.15.   Kort afleveres senest kl. 10.00.   Tilm. via Golfbox kl. 8.30.

Kontingent 2021    250,00 kr.                     Vestjysk Bank konto nr.       7608 1753691

Tilmelding er bindende efter tidsfristens udløb ved forskellige arrangementer.

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

Dato Uge Spillested Match
Sæsonstart Lemvig

07.- 04 14 Åbningsmatch Lemvg 9 hullers match Mødetid kl. 9.45
14.- 04 15 Lemvig Normal
21.- 04 16 Snorematch Lemvig Normal
28.- 04 17 Lemvig Normal
05.- 05 18 Lokalmatch Lemvig Normal
12.- 05 19 Lemvig Normal
19.- 05 20 Green Some Lemvig Normal
26.- 05 21 Lemvig          Normal
02.- 06 22    Lokalmatch Lemvig    Normal
19.- 06 23 Lemvig Normal
16.- 06 24 Norsk Stableford Lemvig Normal
23.- 06 25 Lemvig Normal
30.- 06 26 OB match Lemvig Mødetid annonceres senere
07.- 07 27 Lokalmatch Lemvig Normal
14.- 07 28 Green Fee uge Storådalen, Holstebro Mødetid annonceres senere
21.- 07 29 Lemvig Normal
28.- 07 30 Lemvig Normal
04.- 08 31    Lokalmatch Lemvig Normal
11.- 08 32 Smykkematch Lemvig Normal
18.- 08 33 Lemvig Normal
25.- 08 34 Dejbjerg Piger Lemvig Mødetid annonceres senere
01.- 09 35     Lokalmatch Lemvig Normal
08.- 09 36 Holdmatch Lemvig Normal
15.- 09 37 Lemvig Normal
22.- 09 38 Sydthy Sydthy Mødetid annonceres senere
29.- 09 39    Lemvig Normal
06.- 10 40   Lokalmatch Lemvig Normal
13.- 10 41 Lemvig Normal
20.- 10 42 Lemvig Normal
27.- 10 43 Generalforsamling Lemvig 9 huller 
24.- 11 47 Julematch Lemvig 3 jern
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Onsdagspigerne 
– kom og vær med til nogle hyggelige timer 
på Lemvig golfbane 2021
Onsdagspigerne er for de 
friske ”Piger” i alle aldre, 
som spiller for at have det 
sjovt hver onsdag fra april 
til november. 

Kom og vær med til hyggeligt sam-
vær på golfbanen, vi er en flok glade 
amatører, som rigtig gerne vil have 
DIG med.
Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller.
Holdene sættes ved lodtrækning, 
derved vil du komme til at spille med 
mange forskellige. Efter matchen er 
der fælles frokost, hvor man sidder 
sammen med sine medspillere.
Der afsluttes med præmieoverræk-
kelse.
Du må ikke holde dig tilbage, for at 
være sammen med os, også selv 
om du ikke lige skulle kende os – det 
kommer du til.  

Sæsonstart: Onsdag d. 7. april 
2021 kl. 9.30. Der spilles 9 huller, 
efterfulgt af fællesspisning kl. 12.30.
Du kan også vælge kun at deltage 
i fællesspisningen, men du skal blot 
huske at tilmelde dig i Golfbox

Nye medlemmer: Onsdagspi-
gerne kan tilbyde nye medlemmer 
2 prøvedage à 40.00 kr.  Beløbet 
fratrækkes ved senere indmeldelse, 
dette gælder ikke tidligere medlem-
mer.

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

Lokalmatch: Den 1. onsdag i hver 
måned fra maj til oktober. Vinderne 
kåres til generalforsamlingen.

Venskabsmatch:  Vi spiller med 
henholdsvis Struer - og Dejbjergpi-
gerne. Vi skiftes til at stå for arran-
gementet, som afsluttes 
med frokost, præmieoverrækkelse, 
samt hyggeligt samvær.

Old Boys:  Årets udfordring, hvor 
vi går på barrikaderne for at spille 
mod OB. I 2021 satses vi på, at 
Onsdagspigerne med DIN hjælp 
bliver matchvindere.

Green Fee uge 28: For at give 
plads til green fee gæster spiller vi 
på udebane denne dag.

Smykkematch: 9 og 18 huls pi-
ger spiller om smykker, som Engens 
Ure - Guld – Sølv sponsorerer.

1 dagstur: Annonceres senere, 
hvor turen går til.

Generalforsamling: Afholdes 27. 
oktober hvor klubben er vært ved et 
lettere traktement.

Julematch: Sæsonen afsluttes 
med julematch hvor vi kun spiller 
med 3 jern. Igen slutter vi med 
hyggeligt samvær, en lækker frokost 
samt præmieoverrækkelse.

Vintersæson: Derefter fortsætter 
man i vinterperioden på vinter green 
uden gevinster, man møder kl. 9.45.

Birdie: Vi har en flok fugle, som 
gerne vil ud at flyve, når du har fået 
en ” Birdie”. Håber rigtig mange vil 
hjælpe os med det i 2021.

Hole in one: Er du rigtig dygtig, 
kan du blive ejer af vores ” Hole in 
One fugl”, hvis du kan få bolden i 
hul på et slag på Lemvig golfbane: 
Dette gælder uanset om du spiller 
om onsdagen eller en anden dag.

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.  
7608-1753691
Husk navn, gælder ved alle indbeta-
lingerne. 

Der vil være deadline til de forskellige 
arrangementer. Tilmeldingen er bin-
dende ved tidsfristens udløb.
Mailadresser er vigtige, da alle får en 
mail til de forskellige arrangementer.
Vi ser frem til en ny spændende sæ-
son med mange hyggelige timer på 
golfbanen. Alle er rigtig hjertelig vel-
komne, uanset spillehandicap.
Prøv det! Vi glæder os til at se dig.
Har du spørgsmål, kan du altid 
henvende dig til bestyrelsen, vi vil 
hjælpe dig på bedste vis.

Informationer, kalender m.m. finder 
du på Golfklubbens hjemmeside 
under ” Klubber i klubben”.

Bestyrelsen for Onsdagspigerne

  
     Hanne Nielsen Eva Rohde Pedersen Elise Hansen Bente Brandt

?
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Af Martin Nygaard

Der er plads til alle i Klub 37

En klub i klubben for alle 
medlemmer af Lemvig 
Golfklub med et hcp på 
30 og derover.  
Start tirsdag 13. april.

2020 blev et anderledes år, hvor 
også Klub 37-aktiviterne blev påvir-
ket af Corona. Det betød blandt an-
det, at vi ikke måtte mødes til kaffe 
og hyggeligt samvær efter runden 
på golfbanen.

Konsekvensen var en betydelig ned-
gang i antallet af fremmødte i Klub 
37, men jeg tror og håber på, at der i 
den kommende sæson vil være flere, 
der har lyst til at deltage i denne klub, 
så der skal lyde et stort velkommen 
til Klub 37-medlemmer 2021.

Konceptet i Klub 37 er således, at 
spillere med et hcp 30 eller derover 
kan deltage.

Der er plads til alle, som gerne vil 
have styrket golffærdighederne, bli-
ve bedre til at få bolden i luften og 
ikke mindst i hul, ligesom vi også 
lægger stor vægt på, at man kan 
møde nye golf-venner i denne klub. 
Det skal understreges, at såfremt 
man spiller sig under hcp 30 i løbet 
af året, må man stadig spille med i 
Klub 37 året ud. 

I løbet af sæsonen arrangeres en 
match mod den tilsvarende klub i 
Struer Golfklub, ligesom vi satser på 
en udflugt til en anden bane. 

Der er ingen tilmelding til Klub 37, så 
du møder bare op. Vi spiller hver tirs-
dag kl. 18.00, og starttiderne vil blive 
offentliggjort på vores hjemmeside 
og på Facebook. Der er mødetid 15 
minutter før starttiden, så du kan nå 
at skrive scorekort ud, og vi er klar til 
at gå ud kl. 18.00. Målet er at spille 
ni huller hver tirsdag aften i Klub 37.

Efter golfrunden slutter vi af i klubhu-
set, hvor vi får en snak om runden, 
taler golfregler, og hvor der kan stil-
les spørgsmål. 
Det koster 50 kroner at spille sæso-
nen i Klub 37 – og så er der gratis 
kaffe efter runderne.

Klub 37 er et godt sted, hvor man 
kan møde andre golfspillere, der 
spiller på samme niveau, og det er 
ligegyldigt, om man lige har taget 
golfkørekortet, eller man har spillet i 
mange år. 

Konceptet er, at vi ved fælles hjælp 
kan dygtiggøre os og skabe relatio-
ner til andre golfspillere. 

Vi vil bestræbe os på at lave et af-
vekslende program, så vi kan prøve 
de forskellige match typer som Te-
xas Scramble, Foursome, Greenso-
me og norsk stableford – afhængigt 
af fremmødet.

I forhold til tidligere år sætter vi i den-
ne sæson en tidsbegrænsning på 
selve spillet, så vi kan komme tilbage 
til klubhuset, inden det bliver mørkt. 
Har man ikke nået de ni huller efter 

2 timer og 15 minutter, samler man 
op og går i tilbage til klubhuset antal 
spillede huller.

Træning med Pro`en
Den første tirsdag i hver måned træ-
ner vi med Peder Stræde Nielsen, så 
der er rig mulighed for at få gode fif 
og råd til dit sving, indspil og på put-
tinggreen. 
Denne træning starter kl. 18.30, og 
det er tirsdagene 4. maj, 1. juni, 6. 
juli og 3. august. Hold øje med ny-
heder og informationer på golfklub-
bens hjemmeside.

Vi håber meget, at der bliver lem-
pet på Corona-restriktionerne til den 
kommende sæson. Hvis det ikke er 
tilfældet, så vil det fremgå af vores 
hjemmeside og Facebook, hvordan 
vi kan komme til at spille og hvilke 
forholdsregler, vi skal overholde. Når 
vi får en normal hverdag igen, vil vi 
efter endt golfrunde mødes i klubhu-
set til en kop kaffe, gennemgå nog-
le regelspørgsmål samt til hyggeligt 
samvær.

Hvis nogle skulle have nogle idéer til 
eventuelle ændringer eller nye tiltag, 
så er I velkomne til at kontakte mig.

Jeg vil gerne rette en stor tak til de 
frivillige, der stillede sig til rådighed 
med at hjælpe på alle træningsaf-
tener. Uden jeres hjælp kan det slet 
ikke lade sig gøre at få denne del af 
klubben til at fungere. Jeg håber, at I 
vil give en hjælpende hånd igen i år. 

Er der andre, der kunne tænke sig 
at hjælpe til med klub 37, så vil jeg 
gerne høre fra jer. 

Der skal også lyde en tak til Peter 
Pro for et stort engagement ved de 
fire træningsaftener.

Aktivitetskalender findes på hjemme- 
siden, og opslagstavlen i klubhuset
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Torsdagsmatch
”Den åbne klub” i Lemvig Golfklub

Torsdagsmatch er et tilbud til alle, der har lyst til at 
spille golf i et hyggeligt og kammeratligt miljø.

Ved Torsdagsmatch er det intet medlemskab. Her 
kan du uden tilmelding deltage i golfmatcher alle de 
torsdage i sommerhalvåret, du har tid og lyst.
Du afleverer et scorekort og en ”flad tyver” til dagens 
matchleder mellem kl. 15.45 og 16.15. Holdene sam-
mensættes tilfældigt, men når holdene sættes, tager vi 
hensyn til at holdene får ca. samme antal tildelte slag.

Du kan deltage i torsdagsmatcherne uanset spiller-
handicap, alder og køn. Din ”tyver” går fortrinsvis til 
præmier.
Vi spiller forskellige matchformer, som det fremgår 
af programmet. Reglerne for de forskellige spil, vil 
matchlederen fortælle om.
Vi spiller 18 huller og slutter med hyggeligt samvær 
og præmieoverrækkelse i klubhuset.

Den 1. torsdag i måneden aftaler vi fællesspisning 
med Cafeen efter matchen. Er du interesseret i at spi-
se med, oplyser du blot dette til matchlederen, som 
sørger for at afgive bestillinger.

Vi slår ud fra 1. tee fra kl. 16.00 til kl. 16.30. Hvis vi er 
mange, slår vi også ud på andre teesteder.

I Torsdagsmatch er der højt til loftet og plads til 
alle - Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Udvalget: 
Formand Torben Rokkjær 2469 1165 
Næstformand Bent Nørgaard 2169 7127 
Kasserer Birthe Gøtzsche 3042 9076 
Sekretær Peter Starcke 6128 6037

Program 2021

08. april Stableford - Fællesspisning

15. april Holdmatch

22. april Stableford - nærmest flaget

29. april Hallington 

06. maj Stableford - fra tee 54  
– Fællesspisning

13. maj Mexican Scramble

20. maj Stableford - længste drive

27. maj Single hulspil 

03. juni Stableford - nærmest flaget i 2. slag  
– Fællesspisning

10. juni Greensome Stableford

17. juni Stableford - omvendt match

24. juni Flagmatch 

01. juli Stableford - nærmest flaget  
– Fællesspisning

08. juli Irsk match

15. juli Stableford - længste drive

22. juli Slaggolf

29. juli Stableford 

05. aug. Holdspil – Gul bold…

12. aug. Udflugt til Struer Golfklub  
– Fællesspisning

19. aug. Stableford - nærmest flaget i 2. slag

26. aug. Københavner 

02. sept. Stableford - nærmest flaget 
– Fællesspisning

09. sept.  Stableford

16. sept. Foursome Stableford 

23. sept.  Stableford - 9 huller 
Evaluering - Fælles spisningSes vi til Torsdagsmatch?
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ENGENS
URE - GULD - SØLV

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

www.engens.dk

Tlf. 2032 0075

Led og muskler, der smerter? 

Så ring til dine eksperter! 

Jens Chr. Grønkjær, Marianne Pedersen, 

Peter Pedersen 

Tlf.: 9782 0386 eller 9783 4999 

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

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

• Selskabs- og kursuslokaler fra 15-180 pers.

• Dinér Transportable (Min. 10 pers.)

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

KROSTUE

Strandgade 8, Lemvig

Strandgade 5, Lemvig

CHRISTIANSHAVN
Øl & Vinstue22 www.lemviggolfklub.dk



Lemvig Boghandel
Torvet 1 . 7620 Lemvig

Tlf. 97 82 20 14
www.boghandleren.dk

Ny torsdagklub for piger  
– vi prøver igen i 2021
Der er stadig et stort ønske om en 
torsdagsklub for piger, hvor mål-
gruppen primært er erhvervsaktive 
piger, men alle interesserede er vel-
komne.
Vi vil lægge vægt på både det socia-
le og det sportslige.

Formålet for torsdagklub for piger er 
at fremme det sociale netværk og 
samvær i Lemvig Golfklub og sam-
tidig give spillerne mulighed for at 
vedligeholde og forbedre den enkel-
tes golfspil.

Torsdagsklub for piger er for alle pi-
ger der er medlem af Lemvig Golf-
klub og spiller i HCP. 0-54.

Tanken er at vi mødes hver torsdag, 
med start den 6. maj og som ud-
gangspunkt slår ud fra kl. 17.30.
Vi spiller normalt 9 huller evt. med 
forskellige spilformer og forsøger at 
gøre spillet sjovt og udfordrende.
Der skal jo også være tid til ”af-
ter-golf”.

Medlemsstatistik   
(pr. 14.01.21)
 2018 2019 2020
Seniorer 600 572 588
Ungseniorer 9  15 33
Studerende 17  13 29
Juniorer 15  15 26
Børn 3   0 4

Fuldtidsmedlemmer 644 615 680
 
Årskort til Pay & Play 15 14 15
Distancemedlemmer 21 16 13

Aktive medlemmer i alt 680 645 708

Passive medlemmer 299 246 212

Medlemmer i alt 979 891 920

184 aktive kvinder/piger 
496 aktive mænd/drenge

Industrivej 47 • 7620 Lemvig • 
T: 97 82 17 00 • stsbiler.dk

OBS
Vi har brug for et par friske 
tov-holdere til opstart af den-
ne nye klub, så tøv ikke med 
at kontakte kontoret – du bli-
ver mødt med et smil  S
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Golf Caféen er klar til ny sæson

Utryghed, afstand, mundbind og 
håndsprit har været kendetegnende 
for året 2020 og også ind i 2021.
Alligevel nærmer vi os nu april, hvor 
jeg håber, at sæsonen kan åbne op 
på nogenlunde normal vis.

Corona-tiden har været en prøvelse 
for os alle, og jeg vil i denne forbin-
delse takke alle jer golfspillere for 
jeres forståelse og opbakning i de 
få sommermåneder, hvor vi kunne 
samles - dog under de forskellige 
restriktioner.

Som Flemming har nævnt på Golf-
klubbens hjemmeside vil min kon-
trakt ophøre den 28. februar 2022. 
Det er så min femte sæson, som 
slutter der. Det har været fem år på 
godt og ondt, men fem år jeg ikke 
ville have været foruden, og havde 
jeg været 10 år yngre, havde jeg nok 
heller ikke taget beslutningen om at 
stoppe.

Hvad angår personalet i caféen i 
denne sæson, kan jeg på nuværen-
de tidspunkt ikke sige noget kon-
kret, for det er svært at forudsige, 
men jeg kan med garanti sige, at min 
samlever Michael med glæde vil ser-
vere en ”fad-bamse” i weekenderne 
og hot-dogs i uge 28.
Med henblik på menukortet, særlige 
menuer til regionsholdene og bestil-
ling af mad vil alt være uforandret, 
men husk at I altid kan henvende jer 
med særlige ønsker, så vi kan få en 
snak om det.

Mit bekendtskab med Lemvig Golf-
klub har givet mig kendskab til en 
fantastisk sportsgren - både fysisk 
og psykisk. Golf er jo et spil, hvor 

man både holdmæssigt og alene 
kan sætte sig mål, og måske når 
man - efter flere år og flere tusinde 
slag – så også sine mål.

Men, når min tid i Caféen til næste år 
er slut, vil I stadig kunne se min lille 
sorte Peugeot på parkeringsplad-
sen. Så får vi nemlig tid til at spille på 
den store bane som medlemmer af 
Lemvig Golfklub.

Til sidst vil jeg ønske alle jer golfspil-
lere en rigtig god sæson.

Tak for året, der gik - og pas på hin-
anden.

På gensyn 

Skal du spise i klubhuset, når du kommer ind efter 
9 eller 18 huller, så husk at bestille i god tid. Køkkenet 
lukker normalt for bestillinger kl. 19, men forhør gerne 
om muligheder for servering af mad senere.

Lørdage og søndage lukker køkkenet kl. 17.  
Er det regnvejr/blæst og ingen på P-pladsen kan Golf 
Cafeen være lukket tidligere.

Af Gerda
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Proshoppen
Sæson 2020 har været en meget 
speciel sæson, da Verden blev ramt 
af covid-19 pandemien. Det betød 
for shoppen, at der ikke kunne luk-
kes ret mange kunder ind af gangen. 
Ligeledes blev der lavet regler om 
hvor mange der måtte stå på træ-
ningsbanen. Jeg var meget bekym-
ret over salget i shoppen, da jeg lige 
havde fået nye varer hjem som også 
skulle betales. Tiden gik, og det viste 
sig slet ikke at være så tosset.  Folk 
som skulle have været på ferie, fik 
penge tilbage samt de fik lyst til at 
bruge flere penge på sig selv, hvilket 
betød, da der blev lukket op igen, 
steg salget markant. Mange tak for 
det, at der er så mange der bakker 
de lokal op i en svær tid. Uden jer 
ville vi ikke kunne overleve.

For eliteholden blev det et dårligt år. 
Vi var i pulje med nogle stærke spil-
lere, men mange af matcherne end-
te alligevel nogenlunde lige, men til 
deres fordel. Vi rykkede fra 4. divisi-

on ned til 5. division. Som det ser ud 
lige nu, er det nok også der, vi skal 
være i det vi har mistet 2 af vores 
bedste spillere i år. Jimmi har valgt at 
flytte tættere på sit arbejde og skif-
ter klub. Frederik skal i lære i Esbjerg 
golfklub som Pro, så ham kommer 
vi til at mangle også. Vi må se om vi 
ikke kan få lavet et hold, der kan få 
os tilbage i 4. division. Det tror jeg nu 
nok der kan lade sig gøre.

Der er allerede nye varer i shoppen. 
Sidste år valgte vi at tage Back-Tee 
ind. Det gjorde vi da de tilbød tøj i 
kommission, og vi på den måde 
undgik stor pengebinding. Det var 
en rigtig fin løsning, som vi desværre 
ikke har mulighed for i år, idet Back-
Tee ikke kører konceptet mere.  Vi 
vil dog have et lille udvalg i tøj, og 
mangler du noget skaffer vi det.

Når der igen åbnes op arrangerer vi 
Demo- og fittingdage, så hold øje 
med opslag, så du ikke går glip af 

dette. Husk der er gratis fællestræ-
ning om lørdagen, med start lørdag 
den 3. april. Se datoer på hjemmesi-
den og tilmeld dig i Golfbox.

Vi ses til en forhåbentlig god sæson.

M.v.h. Peder
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Af Peter Moring 

Handicap- og 
regelkomiteen
Det forløbne år, har for Regel- og handicapko-
miteen været meget stille, ingen nye regler og 
ingen ændringer i handicapsystemet der blev 
udsat til 1. januar 2021.

Første opgave var i januar, hvor vi foretog den 
obligatoriske handicaprevision.

Ud over revisionen, har der kun været 6 med-
lemmer, der har fået lavet en skønsmæssig han-
dicapregulering i det forløbne år.

Som alle nok har bemærket, er der ikke foreta-
get handicaprevision i forbindelse med overgang 
til det nye beregningssystem.

Fremover vil der kun undtagelsesvis blive foreta-
get skønsmæssige reguleringer af handicap, da 
de nye regler for regulering gennem aflevering af 
scores, gør det meget hurtigt at blive reguleret 
på normal vis. Uanset hvor godt man har spillet, 
vil alle ”gode” runder gå ud af beregningen, når 
der er afleveret 20 nye scores.

Bente Knudsen er i forbindelse med sin fratræ-
den som forretningsfører i klubben udtrådt af re-
gel- og handicapkomiteen.
Komiteen består indtil videre af Carsten Stigaard

og Kaj Svenningsen.

Søndagsgolf

Det er mit indtryk, at det er en nogenlunde fast kreds af 
medlemmer, der fast sætter et X i kalenderen for søn-
dag eftermiddag  -  og møder op, hvis vejret ikke er helt 
umuligt. Alder / helbred har desværre betydet et lille fald 
i ”den faste stok” i årets løb.

I sommertiden er seneste mødetid kl. 13.45, og i mod-
satte sæson er det kl. 12.45.
I disse coronatider må vi desværre drosle ned på det 
sociale element. Hold sættes i takt med, man ankom-
mer, spiller hurtigst muligt ud og går hjem umiddelbart 
efter runden.

I sommerhalvåret er der typisk 20 – 25 spillere og lidt 
færre i den modsatte del af året. Det koster ikke noget 
at deltage.

Derfor: Har du lyst til at være med, er du meget vel-
kommen. 

LOKALREGLER

INDUSTRIVEJ 20 · TLF. 97 82 15 00
gt@grafisk-tryk.dk

HJERTESTOP / MISTANKE OM HJERTESTOP!Ring omgående 112 og start hjertemassage.Send en spiller efter hjertestarteren i klubhuset ogring samtidig for om muligt at få den bragt ud. 40 32 18 13 (Proen)
 97 81 09 20 (Kontoret)
 29 28 27 36 (Golfcafé)
OBS! Der er ingen garanti for at der svares.

1. Banemarkeringer: 
Hvide markeringer:  Out of bounds Gule markeringer:  Strafområde Røde markeringer:  Strafområde, hvor der kan tages sidelæns lempelse Blå markeringer:  Areal under reparation Grøn top på en pæl:  Område med spilleforbud Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger. 

2. Ved spil af 2. hul er 7. hul out of bounds, markeret med sort/hvide pæle. Ved spil af 4. hul er 3. hul out of bounds, markeret med sort/hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse sort/hvide pæle, ”ikke-flytbare forhindringer 
Lempelse i henhold til regel 16-1. Den banenære kant af asfaltvejen bag 6. green og langs 7. og 8. hul danner out of 
bounds grænse. 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGEL:Hulspil - tab af hul
Slagspil - to strafslag
Vedtaget af Handicap- og Regelkomiteen 15. november 2018 og gældende fra 1. januar 2019.
Godkendt af DGU´s regelkomite ultimo november 2018.

Fabriksvej 3,
Lemvig
Tlf. 9782 0511
lemvig-beton.dk

GRAFISK TRYK LEMVIG

Vestergade 31, 7620 LemvigT: 97 82 29 00 · lemvig@johnfrandsen.dk 26 www.lemviggolfklub.dk



Nyt Handicapsystem
fair og retvisende

Nu bliver det
gennemsnittet
af dine 8 bedste 
ud af de 20 seneste
resultater, der afgør
dit handicap.

Få mere information på www.golf.dk

1) Din indberettede score bliver justeret til en Handicapscore, 
hvor der tages højde for dit Handicap. Herefter udregnes et 
Handicapresultat (det, du har spillet til), hvor man tager hensyn 
til banens sværhedsgrad (Course og Slope Rating).

Her et eksempel fra Stableford (kan også beregnes ud fra slag):

 Par 72. Course Rating 71,9. Slope Rating: 126.
 Spilleren har handicap 14,8 og får tildelt 16 slag.
 Spillerens score for turneringen bliver 34 point.

2) Ud fra de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater 
beregnes der løbende et gennemsnit. Dette gennemsnit er dit 
gældende handicap.

På den måde påvirker en enkelt meget høj eller middel-
mådig score ikke umiddelbart dit handicap. Metoden giver et 
retvisende billede af vores generelle spillestyrke over en længere 
periode.
Husk derfor at a�evere alle scorekort.

Ny måde at regulere handicap på fra d. 1. jan. 2021
I stedet for at du kun blev reguleret ud fra dit senest a�everede scorekort, bliver dit handicap nu

et gennemsnit af de 8 bedste scores i et nyt system. Systemet sørger desuden automatisk for, at ”lægge låg på” 
enkelte høje hulscores, som ikke er udtryk for din normale kunnen. Ligesom 0 point i Stableford.

Det hele foregår ad 2 omgange:

Handicapscoren udregnes således:
72+16–(34–36) = 90

Handicapresultatet udregnes således:
(90-71,9) x 113÷126 = 16,2

Spilleren spillede altså til 16,2 på runden. 
Handicapresultatet gemmes i spillerens scorearkiv på Golfbox.

Golfbox sørger
for beregningen!
Så du skal bare 
gå ud og spille! 
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De frivillige yder en  
kæmpeindsats for  
klubben
Listen over opgaver, der udføres af 
frivillige medlemmer i Lemvig Golf-
klub, er lang, og den bliver faktisk 
længere og længere fra år til år.

Antallet af frivillige hjælpere i klub-
ben stiger støt og roligt, og samlet 
set har de frivilliges indsats en enorm 
betydning for klubbens økonomi, 
men også for klublivet helt generelt 
i hverdagen. 

2020 blev dog et lidt specielt år 
for de mange frivillige på grund af 
corona-situationen, og det er også 
grunden til, at Vestenvinden i den-
ne udgave ikke bringer en liste med 
navnene på de mange frivillige i de 
forskellige udvalg. På grund af smit-
terisiko og andre corona-forhold er 
der nemlig en del arbejdsgrupper, 
der i perioder har kørt lidt på våge-
blus, men alle er klar til at tage en 
tørn igen, når hverdagen generelt 
bliver lidt mere normal.

Det er sagt mange gange, men det 
kan ikke siges for tit: Uden de frivil-
liges indsats var det ikke muligt at 
drive og udvikle Lemvig Golfklub på 

den positive måde, som det er sket i 
de seneste mange år.

Og der er selvfølgelig plads til, at 
man som frivillig i klubben påtager 
sig en mindre opgave og giver en 
hånd med i et tidsmæssigt kort pro-
jekt som for eksempel afviklingen af 
uge 28-opgaverne – billig-ugen.

Som frivillig kan man også være en 
del af arbejdsfællesskaber som lu-
geholdet, malerholdet, Grøn Tors-
dag eller er tilknyttet som hjælper i 
maskinhuset.

Endelig er der udvalg som begyn-
derudvalget, sponsorudvalget, tur-
neringsudvalget, ungdomsudvalget 
samt udvalgene for de enkelte klub-
ber-i-klubben, der også trækker på 
de frivilliges indsats til planlægning 
og afvikling af aktiviteter hen over 
sæsonen.

Der er ingen tvivl om, at Lemvig 
Golfklub på mange måder drager 
nytte af at være en klub med man-
ge medlemmer, der har rødder i den 
særlige foreningskultur, som findes 

Frivillige i  
Lemvig  
Golfklub

• Begynderudvalg

• Ungdomsudvalg

• Torsdagsmatch

• Søndagsgolf

• Turneringudvalg

• Torsdagspigerne

• HCP-udvalg

• Herreklubben

• Onsdagspigerne

• Lugeholdet

• Hovedrengøring

• Malerholdet

• Hjælpere i 
maskinhuset

• Old Boys

• Sponsorudvalg

• Grøn torsdag

Heldumvej 65 – 7620 Lemvig –  Tlf. 9782 1344
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i vort område. Vi er opvokset med 
en tradition, hvor det er helt naturligt 
at give en hånd med, når den lokale 
forening har brug for det. 

Dermed bliver frivilligheden også en 
stærk sammenhængskraft i Lemvig 
Golfklub. Det giver et godt klubliv 
med et fællesskab på tværs af alder 
og køn – og med en forståelse af, 
at enhver opgave – stor som lille – 
har betydning for klubbens samlede 
udvikling. 

Mange frivillige har været med i en 
årrække og har med en populær 

vending taget et stort ejerskab i 
klubben. Det gør det også nemme-
re for nye frivillige at blive en del af 
korpset, og der er altid brug for flere 
hænder i dette arbejde, så man skal 
endelig ikke holde sig tilbage, hvis 
man har lyst til at være med.

Det er jo også sådan, at man som 
frivillig af den ene eller den anden 
gode grund har brug for en ”pause” 
i denne del af Lemvig Golfklub, så 
kontakt bestyrelsen eller kontoret, 
hvis tjansen som frivillig er en mulig-
hed for dig.
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Lars Vohnsen Holding Aps Lemvig Golf Cafe

  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

KT. L 673 MEILSØ
v/ Andy & Leif Knak

En unik luksusferie i det vestjyske

www.bjaelkehytten.com

  MARINE
DEPOT

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

NEXT TEE  
SPONSORER

HUL SPONSORER 
PAY & PLAY

Gerda Dalgaard        Tlf. 2928 2736

Industrivej 47 • 7620 Lemvig • 
T: 97 82 17 00 • stsbiler.dk

Industrivej 47 • 7620 Lemvig • 
T: 97 82 17 00 • stsbiler.dk

SPONSOR-
MATCH
Lemvig Golfklub inviterer alle sponsorer + en 
ledsager samt alle frivillige til match fredag 
den 7. maj om eftermiddagen. 

Matchen afsluttes med spisning, hyggeligt 
samvær og præmieoverrækkelse i klubhu-
set.  

Info følger
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EAGLE sponsorer i 2021
• Beierholm

• Bjælkehytten

• Din Tømrer & Snedker 

• Grafisk Tryk

• HM service

• Hotel Nr. Vinkel 

• Hotel Tante

• Intertruck Dealing

• Kallesøe´s Bolighus

• KB Holding

• KEC Holding

• Lars Vohnsen

• Lemvig Auto 

• Lemvig Beton

• Mediehuset Lemvig

• Nordea

• Nybolig

• OH Snejbjerg

• Pinholt El-installationer

• RG Ejendomme II

• Royal Unibrew

• Skovgaard Invest

• Thiele Lemvig

• Triple Nine

• Vestjysk Auto Lemvig

• Vestjysk Bank

• Villadsen Agentur 

• XL Byg Harboøre

• Øgendahls Maskinfabrik

Stor opbakning  
fra mange lokale  
sponsorer
Vi har i Lemvig Golfklub rigtig man-
ge lokale sponsorer fra hele Lemvig 
Kommune, og de støtter hvert år 
klubben med et stort beløb.

Det er en opbakning, som vi er me-
get glade for og ydmyge over, og vi 
forsøger efter bedste evne at pleje 
vores sponsorer med forskellige ar-
rangementer og matcher hen over 
året.

Der er flere forskellige muligheder for 
at tegne sponsorater i Lemvig Golf-
klub, men udover den direkte øko-
nomiske støtte signalerer den brede 
kreds af sponsorer også, at i Lemvig 
Golfklub kan alle være med, og vi er 
meget taknemmelige for denne støt-
te og opbakning.

For vores Eagle-sponsorer – de stør-
ste sponsorer - arrangeres der hvert 
år en udflugt. Hvert andet år er det 

en én-dags-tur til en spændende 
dansk golfbane, mens vi hvert an-
det år inviterer på en to-dages tur,  
som det er tilfældet i år – også til en 
dansk golfbane. Eagle-sponsorturen 
afvikles den 9. og 10. september, og 
info følger direkte til disse sponsorer.

Vi har også en frivillig/sponsormatch 
fredag den 7. maj,  hvor alle vores 
sponsorer inviteres til en hyggelig 
dag på vores egen bane og Pay & 
Play banen, med efterfølgende spis-
ning og samvær i klubhuset.

Som det fremgår af regnskabet for 
2020, bidrager vores sponsorer 

samlet set med knap 440.000 kro-
ner til klubben, og det siger sig selv, 
at det er en stor og vigtig indtægt til 
gavn for alle medlemmer.

Vi kan derfor kun opfordre til, at 
medlemmerne er opmærksomme 
på sponsorkredsen og støtter spon-
sorerne, når det er muligt.
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Toptrimmet golfbane
Ambitionen er at levere en 
toptrimmet golfbane hver 
eneste dag

Sådan lyder det fra chefgreenkeeper 
Bo Mose, som sammen med kol-
legerne Aung Khai Tun og Henning 
Fuglsbjerg Nielsen er de fastansat-
te i maskinhuset i Lemvig Golfklub. 
Dertil kommer flere frivillige hjælpere, 
der henover året påtager sig at løse 
en lang række praktiske opgaver på 
og omkring anlægget.
Når den store bane vendes med spil 
til vintergreens i slutningen af novem-
ber måned, er det samtidig signalet 
til, at nogle faste opgaver skal løses.
I selve maskinhuset bliver maskin-
parken gennemgået og gennemgår 
et grundigt serviceeftersyn.
 - Det er der faktisk en ganske god 

økonomi i, fordi maskinernes leve-
tid forlænges væsentligt, siger Bo 
Mose.

På banen er der også en række 
vedligeholdelsesopgaver som top-
dressing af fairways, reparation af 
teestederne og dræning – alt er dog 
afhængigt af vejrliget.
Vinterperioden bliver også brugt 
til deltagelse i forskellige kurser, så 

medarbejderne hele tiden er opda-
teret med ny viden og nye erfaringer 
på en lang række områder.
 - Sidst i marts måned forbereder 

vi så sæsonstarten. Bunkers skal 
tjekkes, skilte og bænke skal på 
plads, så alt er klart til, at banen 
igen vendes, så vi kan spille til 
sommergreens, forklarer chefgre-
enkeeperen.

I selve sæsonen går størstedelen af 
arbejdet fra maskinhuset med klip-
ning af hele anlægget samt løbende 
vedligehold af greens og teesteder.
 - Til efteråret lukkes banen så ned 

igen, og da vi normalt arbejder 
mange timer i højsæsonen, sør-
ger vi også for at afspadsere eks-
tra-timerne i ugerne op til nytår, 
fortæller Bo Mose.

Mandage og fredage er der 
store klippedage
Baneudvalget i Lemvig Golfklub er 
hele tiden i tæt dialog med green-
keeperstaben om eventuelle forbed-
ringer eller omlægninger af banen. I 
det daglige er det dog chefgreenke-
eperens opgave at tilrettelægge ar-
bejdet og at få tingene til at hænge 
sammen.

 - Med en fast beman-
ding på tre greenke-
epere kan opgaverne 
i dagligdagen kun lø-
ses i kraft af de mange 
frivillige i maskinhuset, 
påpeger Bo Mose.

Til daglig møder Bo, 
Aung Khai og Henning 
ind ved seks-tiden, hvor 
dagens opgaver forde-
les – og så starter ma-
skinerne, for det handler om hele 
tiden at være et lille skridt foran de 
morgenfriske spillere ude på banen.
 - Mandage og fredage er de store 

”klippedage” på anlægget, hvor vi 
skal nå fairways, semirough, gre-
ens og bunkes samt teestederne. 
Det tager for eksempel det meste 
af en hel arbejdsdag for en af os at 
klippe fairways, oplyser Bo Mose.

De øvrige dage venter andre opga-
ver for greenkeeperne – med for ek-
sempel klipning af stier og områder-
ne omkring greens.
 - Vi klipper eller tromler greens hver 

eneste dag i sæsonen – også lør-
dage og søndage, hvor en af os er 
på job i cirka fire timer. Og vejret 
skal være utroligt dårligt for, at vi 
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lader maskinerne bliver i maskin-
huset, siger Bo Mose.

Et godt team
Den tidligere mekaniker og slagteri-
arbejder startede i Lemvig Golfklub 
i 2013 – et år efter Aung Khai Tun 
– og for et par år siden blev Henning 
Fuglsbjerg Nielsen en del af team’et.
 - Vi har et godt arbejdsfællesskab 

med en fælles forståelse for op-
gaverne – og så er der også tid 
til godmodige drillerier. Jeg mener 
også, at vi har det nødvendige grej 
til at kunne levere den bedst muli-
ge kvalitet for golfspillerne – både 
vore egne, men også de mange 
gæstespillere i Lemvig Golfklub, 
siger Bo Mose.

Han glæder sig over, at golfbanen 
bliver bedre og bedre fra år til år – for 
eksempel på fairways og greens.
Det gode humør oplever man også 
i maskinhuset til den obligatoriske 
daglige formiddagskaffe kl. 10, hvor 
der ofte dukker nogle af de frivillige 
op for lige at høre sidste nyt fra ma-
skinhuset – og for ”at bytte lidt slad-
der” på den gode måde.
De tre greenkeepere spiller også selv 
golf – og efter endt arbejdstid kan 
det en eller to gange om ugen blive 
til fire-fem hullers golf for trioen.
 - Udover at spille om fre-

dags-rundstykker bruger vi også 
disse små runder til at tjekke op 
på banen, og så lærer vi da også 
selv som golfspillere banen bedre 
at kende, siger chefgreenkeepe-
ren med et smil.
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Kvik Lemvig: Storegade 1, Lemvig, tlf. 97 81 13 96

Alt murerarbejde udføres
• Reparationer
• Tilbygninger
• Parcelhuse

• Facaderenovering
• Strukturpuds
• Landbrugsbyggeri

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

Lemvig
v/ Lars Lyng
Vestergade 26
7620 Lemvig
Tlf. 96 43 40 00

– kom godt videre... edc.dk

Kynde & Knak

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

Blikkenslagerne

                                 
                                            
                                    

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

2184 3859

www.m-o-blik.dk

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

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

www.fiskehallen-thyboron.dk
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Sekretær
Anne Lykke
lykkeanne9@gmail.com
2045 5789

Ungdomsafdeling

Næstformand
Carsten Stigaard
cs3592@gmail.com
2243 6703

Baneudvalg 
Eliteudvalg
Ungdomsafdeling

Georg Breddam
georg.breddam@gmail.com
3022 5742

Begynderudvalg
Funnel First
Rekrutteringsudvalg

Martin Nygaard 
noersgaardsvej@gmail.com
4025 5049

Klub 37

Christian K. Jacobsen
ckj@holrc.dk
6170 8318

Turneringer
Hjemmeside

Kasserer
Peder Andreasen
andreasen-torsvej163@mail.dk
6155 0548
  
Kontoret

Formand 
Ulla Thygesen
ulth@domstol.dk
6137 5353

Cafeen
Pro´en
Sponsorudvalg
Klubber-i-klubben
Vestenvinden

 Bestyrelsen 2021
Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.  
Vi afholder generalforsamlingen når myndighederne tillader det.
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Hul 1 - Start Hul 7 - Tee 59 Hul 13 - Tee 59

Lemvig Vin & Tobak
VINSPECIALISTEN

Hul 1 - Tee 59 Hul 7 - Tee 51 Hul 14 - Tee 61

Hul 1 - Tee 51 Hul 8 - Tee 59 Hul 14 - Tee 59

KB HOLDING
LEMVIG APS

Hul 2 - Tee 59 Hul 8 - Tee 51 Hul 14 - Tee 51
HARBOØRE
BYGGECENTER A/S
LEMVIG
TRÆLASTHANDEL A/S

Hul 2 - Tee 51 Hul 9 - Tee 59 Hul 15 - Tee 59

Produceret af
Nr. Nissum Håndbryg
Pilgårdvej 12, Nr. Nissum
7620  Lemvig

Besøg os på
nrnissumhaandbryg.dk

Gartneriets Brown ale
5,4%

Engelsk ale med karakter
En gyldenbrun ale der er fyldig og forfriskende. 
Smagen afsluttes med en let sødme og giver 
en blød smagsoplevelse. Brygget med den 
ærkegamle engelske humle East Kent Golding, 
der giver denne ale en fin karakter. 

Ingredienser
Vand, pale-malt, munich-malt, cara-red-malt, 
cara gold-malt, arome-malt, bygflager,  humle 
og gær. 
 
Opbevares mørkt, køligt og stående.  
Åbnes og skænkes med forsigtighed.  
Bundfald forekommer.

50 cl.

Hul 3 - Tee 59 Hul 9 - Tee 51 Hul 15 - Tee 51

LEMVIG AUTO A
pS

Høgevej 30, 7620 Lemvig • Tlf. 9782 0855
ford@lemvigauto.dk • www.lemvigauto.dk

LEMVIG AUTO A
pS

Høgevej 30, 7620 Lemvig • Tlf. 9782 0855
ford@lemvigauto.dk • www.lemvigauto.dk

Hul 3 - Tee 51 Hul 10 - Tee 59 Hul 16 - Tee 59

Hul 4 - Tee 59 Hul 10 - Tee 51 Hul 16 - Tee 51

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 4 - Tee 51 Hul 11 - Tee 59 Hul 17 - Tee 59

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

www.lemvig-beton.dk

Hul 5 - Tee 59 Hul 11 - Tee 51 Hul 17 - Tee 51

Hul 5 - Tee 51 Hul 12 - Tee 59 Hul 18 - Tee 59

Hul 6 - Tee 59 Hul 12 - Tee 51 Hul 18 - Midt

KEC HOLDING A/S
Udlejning af:

Kontor- lager- og 
værkstedslokaler

samt borde og stole

Telefon 40 73 94 00

Hul 6 - Tee 51 Hul 13 - Tee 51 Hul 18 - Tee 51

Vestjysk Auto
Lemvig
v/Erik Gransgaard

Led og muskler, der smerter? 

Så ring til dine eksperter! 

Jens Chr. Grønkjær, Marianne Pedersen, 

Peter Pedersen 

Tlf.: 9782 0386 eller 9783 4999 

Led og muskler, der smerter? 

Så ring til dine eksperter! 

Jens Chr. Grønkjær, Marianne Pedersen, 

Peter Pedersen 

Tlf.: 9782 0386 eller 9783 4999 

Lemvig
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