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LEMVIG GOLFKLUB
Strandvejen 15 . 7620 Lemvig
Tlf. 9781 0920 

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

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

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

Golf Café:  Thomas Immanuel Jacobsen . . . . 9196 6081

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

Kontingentsatser 2022 
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,-

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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Formandens indspil

Velkommen til 2022
Mit håb for 2022 er, at vi traditionen 
tro starter med en åbningsturnering 
den 23. april 2022. Lad os sætte hå-
bet højt i 2022 – håb om at alle vores 
skønne medlemmer har det godt, 
håb om at vi igen i 2022 får et godt 
år for klubben, håb om at udvikling, 
fællesskab og masser af golf på vo-
res flotte bane kommer til at fylde og 
coronaen slipper sit tag. 

Fokus i 2022
I bestyrelsen er vi rigtig langt med 
planlægningen af sæson 2022. Vi 
ønsker at fastholde og optimere vo-
res gode faciliteter. En bane der står 
skarp og flot, indbydende trænings-
faciliteter, en cafè, der lokker inden-
for med sin gode mad og et klubhus, 
der inviterer til samvær og hygge. 

Vi har også fokus på fastholdelse af 
medlemmer. Såvel unge som ældre 
skal have tilbud om tilpasset træning. 
Mulighed for et bagskab med eller 
uden el. Rekruttering af nye medlem-

mer er også i fokus, og er et mål, der 
arbejdes med på flere niveauer. 

Som formand for klubben er det mit 
ønske, at der ydes et højt service-
niveau, vi er imødekommende, yder 
en god service med et goddag og et 
smil. Dette giver os god feedback og 
dette håber jeg, at alle vil være med 
til at holde fast i. 

Det gode klubliv
Fra de tilbagemeldinger jeg får fra 
vores medlemmer er, at vi har en 
hyggelig atmosfære i klubben. Lad 
os sammen holde fast i dette. 

Det store frivillige arbejde, der laves 
i klubben, er også med til at styrke 
vores samvær, klubånd og ejerska-
bet til klubben. Tak for det – håber 
det kan brede sig, så flere kommer 
med i det fællesskab. 

Klublivet styrkes også gennem gode 
arrangementer, når vi tager hinan-
den med og skaber tryghed i at del-
tage i f.eks. klubber i klubben eller 
turneringer. Der er nye tiltag på vej til 
at skabe fællesskaber på tværs eller 
for grupper med et særligt fokus. 

Sæsonens gang
Turneringsudvalget har planlagt en 
spændende sæson med traditioner 
og fornyelse. I 2021 forsøgte vi os 

med flere 9 hullers matcher, hvilket 
blev rigtig godt modtaget, og det vil 
også i 2022 være en mulighed.

Udover vores turneringer og mat-
cher er der selvfølgelig også vores 
klubber i klubben. Håber alle vil være 
med til at byde nye medlemmer vel-
kommen her. I bestyrelsen er vi me-
get opmærksomme på, at der også 
skal være god plads til at booke tider 
til private runder. Det er noget, vi ar-
bejder med, særligt at der blokeres 
så få tider som muligt til de forskelli-
ge faste aktiviteter. 

God sæson
Til slut håber jeg, at alle får en rigtig 
god sæson med masser af spil på 
banen og gode timer sammen med 
andre glade spillere både på banen 
og i caféen. 

Det er mit ønske, at alle får en god 
oplevelse i Lemvig Golfklub, uanset 
om man er medlem, gæst, ny eller 
etableret. 

Hvis I er tilfredse, så sig det til alle, 
og skulle der være noget, I ikke sy-
nes om, så kontakt mig eller besty-
relsen, vi kan nemlig gøre noget ved 
det. 

Rigtig god sæson.

Af Ulla Thygesen
Formand
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ECCO Days turnering  
– 9 huller
6. maj, 20. maj, 1. juli og 12. august 
(se mere under turneringsudvalget)

Klubben har brug for 
din hjælp til at finde 
nye medlemmer
Intet kommer af sig selv – heller ikke nye 
medlemmer i Lemvig Golfklub.  
Fortæl gerne andre om fællesskabet i klub-
ben, begynderweekender og Golfens dag.

Golfens Dag
Søndag den 24. april kl. 13.00-16.00

Har du en ven/veninde, familiemedlem, nabo 
eller kollega, der gerne vil lære  

at spille golf, med masser af motion  
og ikke mindst hyggelige golfrunder,  

så fortæl om Golfens dag.

Program for Golfens Dag  
som klubben er vært ved:

Undervisning
Spil på Pay&Play banen med hjælpere

Kaffe/saft og kage

Vil du hjælpe til på dagen, så kontakt kontoret.

Diabetesforeningen  
og Hjerteforeningen

07. april kl. 09.00
21. april kl. 09.00
28. april kl. 09.00
05. 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 2022
Kender du en der gerne vil i gang  
med golf, så fortæl ham/hende  

at Lemvig Golfklub kører 
weekendkursus følgende datoer:

9. og 10. april
21. og 22. maj.

Snup et foto
Vi kan altid bruge gode fotos i arkivet, så 
tøv ikke med at sende et foto til kontoret.   

Månedens foto 
April – september kårer vi hver måned 
månedens foto. Indsend dit foto med 

tekst og dato, så er du med i den 
månedlige lodtrækning.

Nyt fra kontoret

 
Når jeg ser tilbage, ved jeg ikke, hvor 
det sidste år er blevet af.

Dog ved jeg, det sidste år har været 
fyldt med nye opgaver, nye indtryk, 
mødet med mange nye mennesker 
jeg slet ikke vidste spillede golf A

Hvor har det bare været fantastisk. 
Det er jo den oplevede tid, der gør 
mit liv langt.
Udover det har jeg så nu været igen-

nem et helt år som klubsekretær, hvil-
ket indebærer mange forskelligartede 
”blæksputte” opgaver, også opgaver 
jeg ikke lige havde forestillet mig.

Det er ikke bare det daglige regn-
skab, mailkorrespondance, med-
lemspleje, opfyld af scorekort, tjek af 
golfbox, og alle andre ad-hoc opga-
ver der fylder hverdagen, og heldig-
vis for det.

Det er jo hyggeligt når I kære med-
lemmer lige stikker hovedet ind og 
siger ”forstyrrer jeg” A

Jeg har i året, der er gået, bestræbt 
mig på at servicere alle medlemmer 
i klubben, svaret på spørgsmål, fun-
det ud af det, jeg ikke på forhånd 
vidste. Det er dejligt, I spørger og 

fortæller noget I har oplevet på ba-
nen eller i klubhuset, så vi får løst det 
straks, og det ikke bliver misforstået. 

Ligeledes har jeg serviceret de man-
ge gæstespillere i klubben, og det 
er jo altid spændende at få trænet 
både engelsk, tysk, svensk og norsk 
både i skrift og tale.

Eget golfspil er det ikke blevet mere 
til end før, men det kommer nok i år.

Jeg ser frem på 2022 med spæn-
ding og et fortsat godt samarbejde 
ikke kun med alle medlemmer og 
cafe bestyrer, men også træner, gre-
enkeepere og bestyrelse.

De bedste golfhilsner

Af Anne Grethe Sand 
Klubsekretær

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

(se oplysninger på din 2022 regning eller under kontingent på hjemmesiden)
• Ændring af kontingent skal ske senest  

30. november 2022.
• Giv besked ved ny adresse, mail eller tlf. nummer

Ny Probox automat
For at følge udviklingen har vi skif-
tet den gamle Probox ud med en ny 
automat.

Dette for at kunne modtage kontakt-
løs betaling, og som ekstra bonus 

med bokse til salg af fx baneguides, 
nøgleudlevering til buggies mv.

Vi har ligeledes fået en storskærm til 
klubinformationer, annoncesponso-
rer, vejrudsigt og andet relevant.
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Det sker i Lemvig 
Golfklub 2022
Alle klubturneringer er gun start. Divisionsturnering 
og klubmesterskaber er med start på hul 1

Dato Navn  Sponsor

APRIL

23. Åbningsmatch  Green2Green

MAJ

6. Damematch EccoDays

7.- 8. Danmarksturnering 

20. Fredagsbar EccoDays

JUNI

5. Fødselsdagsmatch 

18. Pro og golf Golfshop/Golfcafe

JULI

1. EccoDays EccoDays

30. Tante / Villadsen Tante/Villadsen

AUGUST

12. Tapas match EccoDays

27.-28 Klubmesterskaber 

SEPTEMBER

17.- 18. Klubmesterskaber 

23. Nørre Vinkel Match Nr. Vinkel

OKTOBER

2. Afslutningsturnering Royal Unibrew

Turneringsfee betales ved tilmelding i Golfbox.

Ændringer kan forekomme  
– så hold øje med turneringer i Golfbox 

Ugeplan på  
Lemvig Golfbane
I Lemvig Golfklub har vi mange ”klubber-i-klub-
ben”, 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, for-
di medlemmerne herved får mulighed for at spil-
le sammen 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 
aktiviteter 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 hul-

ler med start kl. 16.00

Torsdag:
• Torsdagsklubben – den åbne klub for alle – spil-

ler 18 huller med start kl. 16.00
• Torsdagstøserne – 9 hullers åben turnering – 

mødetid kl. 17.45 og første start kl. 18.00

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 
turneringsgolf af forskellig art, klubturneringer og 
andre arrangementer på Lemvig Golfbane, men 
der er selvfølgelig også plads til, at man kan boo-
ke sin individuelle runde sammen med venner og 
bekendte.

På klubbens hjemmeside kan du følge med i plan-
lagte matcher og øvrige aktiviteter.

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 Morsø 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 gæster. Du skal dog bruge egne bolde, når du 
træner indspil og put.

Gratis træning til alle
Alle medlemmer kan få gratis træning 15 lørdage. Un-
dervisningen 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:
Hals - Himmelbjerg - Hvalpsund - Ikast/Tullamore - 
Nordvestjysk -  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 - Dejbjerg
Kr. 200,-/Kr. 250,-  Ebeltoft
Kr. 225,-  Løgstør
Kr. 250,-  Norddjurs - Randers Golfklub
Kr. 250,-/Kr. 300,-  Odense Golfklub

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

Hvis du har ”kom i gang” kontingent, gælder ovenståen-
de rabatter ikke.

 Ændringer kan forekomme – tjek hjemmesiden.

Vintergolf 

Golf er noget der kan spilles hele året rundt.
Og lidt sne, forhindrer ikke bolden i at komme i hul.
Når sneen ligger tungt, er det stadig hyggeligt. 
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Af George Breddam

Det var med spænding jeg så ind i 
2021. Det er med ro i sindet, at jeg 
ser ind i 2022! Vi ved ikke, hvor man-
ge der forsøger sig med golf i det 
nye år - men de vil blive taget godt 
imod A. Lemvig Golfklub ligger ratet 
i top på landsplan i disciplinen: Be-
gynderindsats! 

Det ville ikke være sket uden førom-
talte ”mentorer” (weekend/individuel-
le forløb) og frivillige, der fulgte med 
på 5-7 huller tirsdag efter tirsdag til 
begynderspil. I har med jeres enga-
gement, humor og hygge givet be-
gyndere 2021 en rigtig god start på 
deres fremtidige sportsgren. En stor 
tak og på gensyn fra alle i Lemvig 
Golfklub! Skulle nogen være fristet 
til at være en del af dette ”begyn-
der-fællesskab” - kontakt endelig 
klubben. 

I en tid, hvor der mangler frivillige 
mange steder, er det rart at kunne 
sige:

”Lemvig Golfklub – en klub for alle” 
– vi hjælper hinanden.  

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 9782 0344
HELDUMVEJ 63, 7620 LEMVIG

HOLSTEBRO  9612 1010
ELKJÆRVEJ 110, 7500 HOLSTEBRO

         WWW.ANKERBJERRE.DK

VEJEN TIL EN GOD HANDEL

Begynderudvalget

 
Som ny i golfklubbens bestyrelse 
med fokus på begyndere og rekrut-
tering, var det med spænding at se 
ind i en ny sæson. Vi stod igen for-
an et år med Corona-restriktioner. 
I 2020 fik klubben nogle erfaringer, 
som vi i 2021 fik stor nytte ud af. Der 
var blevet udviklet et program for et 
weekendkursus for nybegyndere, 
der ønskede at erhverve et golfkø-
rekort. Et præcist tidsmæssigt pro-
gram fra lørdag kl. 9.00 til søndag 
kl. 15.00. Corona-sikkert var det 
hele vejen igennem. Deltagerne blev 
delt op i 4 personer med hver deres 
”mentor”. Kaffe og frokost var ”take 
away” til de respektive grupperum 
(bagrum, buggyrum, værksted) - af-
stand skulle holdesA. Weekenden 
var en vekselvirkning mellem prak-
tiske øvelser som sving på drivin-
grange, indspil og putning - og den 
teoretiske del omkring golf spillet og 
etikette, hvor ”mentoren” var den 

rutinerede formidler. Et allerede nu 
velafprøvet koncept, vi også i 2022 
vil videreføre. 

Nogle vil måske påpege, at man 
ikke lærer at spille golf på en week-
end? De har ret - men kørekortet 
er i hus + de har et par lektioner til 
gode individuelt ved Peder Pro. Skal 
vi erhverve nye medlemmer, skal vi 
være fleksible. Mange har sagt, at 
en weekend kan afses til at prøve 
golfsportens udfordringer - men de 
ville ikke være kommet, hvis det var 
et 5-6 ugers forløb på hverdagsafte-
ner. En pludselig indskydelse om at 
blive golfspiller, skal vi kunne tilgo-
dese. Vore tilbagemeldinger er helt 
klart, at deltagerne har været meget 
tilfredse med kurserne - velvidende 
at de ikke er rutinerede på banen 
endnu.

Banerutine er en væsentlig del af 
en god golfoplevelse for sig selv og 
andre. Derfor har vi også opfordret 
alle begyndere til at spille sammen 
med andre mere rutinerede de første 
gange på stor bane - måske de alle-
rede kender én eller flere i klubben? 
Vi har også fortsat tiltaget fra sidste 
år omkring begynderspil på tirsdage. 
Klub 37 går ud kl. 18 - derefter er 

der begynderspil for nystartede og 
let øvede. Man tilmelder sig primært 
på facebookgruppen til følgende 
tirsdag. Begynderudvalget stiller så 
med et passende antal frivillige ru-
tinerede golfere, der følger/guider 
2-3 bolde rundt på forskellige hul-
ler på stor bane, hvor der er plads. 
Kl. 20.30 er alle ved klubhus til kaffe 
og afslutning. Hermed får vore nye 
medlemmer en rolig introduktion og 
gode råd til stor bane. Nye medlem-
mer, der har været gennem indivi-
duelle/gruppeforløb uden for week-
endkurser har også muligheden for 
at deltage i begynderspil. 

En god golfoplevelse er med til at 
fastholde interessen for golf. Det 
skal vi alle huske. Vi er et fællesskab 
- og fællesskab var der også i årets 4 
Ecco Tour turneringer. 9 huller med 
fællesspisning og præmier. Skønt at 
se både juniorer, begyndere, øvede 
og frivillige i en venskabelig dyst over 
9 huller. For mange var det første 
bekendtskab med en match. Alle 
hjalp hinanden og uanset scorekort, 
gik alle derfra med en god oplevelse. 
Det giver lyst til mere og følelsen af 
at være en del af en klub. Tilsvaren-
de 9 hullers matcher vil også komme 
i 2022. 

8 9www.lemviggolfklub.dk www.lemviggolfklub.dk



24 hullers Match 
Lørdag den 30. juli 2022

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

Kl. 08-09.00 Morgenmad på Golf restauranten
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 golfboxKun tilmelding 

via golfbox

Åbner 1/3-2022

Deltager pris 450,- kr.  
incl morgenmad, baneforplejning,  
personlig gave, middag på Hotel Tante

MAKS 96 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

Åbner 1/4-2022

Klubmesterskabet
Den 27. – 28. weekend i august og 
den 17. – 18. september er der som 
altid klubmesterskaber. Her arbejder 
vi på at nytænke afviklingen så flere 
måske ønsker at deltage og dermed 
gøre disse dage mere festlige, end 
de har været de sidste mange år.

Frivillige til Turneringsudvalget
Tak til alle de frivillige, som var med i 
turneringsudvalget i 2021.
Vi ville rigtig gerne have nogle flere 
med i turneringsudvalget i 2022. 
Hvad indebærer det så at være frivil-
lig i turneringsudvalget.

Matcher
På selve dagen mødes vi kl. 08.00 i 
klubhuset før at gøre klar til en turne-
ring kl. 09.00.
• Scorekort lægges frem til afhentning
• Flaget hejses
• Nærmest flaget målebånd og pa-

pir køres ud til de enkelte huller
• Præmier stilles frem i klubhuset
• Der bydes velkommen og man 

gennemgår dagens match

• Du har selv mulighed for at deltage 
i matchen

• Scorekort indtastes i golfbox efter 
matchen hvis ikke det er en tast-
selv-match

• Præmier uddeles – tak til sponsorer
• Der tages billeder 
• Referat til avisen og hjemmesiden
• Flaget tages ned

Elite
På selve dagen mødes vi kl. 07.00 i klub-
huset før at gøre klar til en elitematch.
• Flaget hejses
• Tjek at holdene er opdateret under 

DGU og udskriv kopi
• Spillerne sendes afsted hvor du 

fungerer som starter
• Resultaterne indtastes 
• Flaget tages ned

Skulle ovenstående være noget for 
dig så kontakt Anne Grethe Sand el-
ler Christian Kaalund.

Hole-in-one 2022 præmie
Villadsen agentur v/Tommy Sig Wei-
bel har igen i 2022 udloddet en præ-

mie til den heldige, der får hole-in-one 
i en klubmatch. Får ingen hole-in-one, 
trækkes der lod, blandt alle der har 
deltaget.
Prisen er stadig kr. 20,- pr. turnering 
og betales når du tilmelder dig tur-
nering via golfbox. 

Vi glæder os til at se jer til vore mat-
cher i 2022.

Af  Christian Kaalund 

Turneringsudvalget

 
2022 sæsonen står for døren og 
igen i år er intet, som det plejer at 
være pga. covid-19. 

Det har endnu ikke været muligt at 
mødes i turneringsudvalget, men det 
skal jo ikke forhindre os i at gøre klar 
til den nye sæson, og i den forbindel-
se arbejder vi på følgende nye tiltag.

Nye matchformer
Vi har i mange år benyttet de sam-
me matchformer til vores åbnings- 
og afslutningsmatch samt andre 
gengangere og har derfor besluttet 
at prøve nogle nye såsom greenso-
me, scramble, flagspil m.m. til disse 
matcher. Vi opsætter alle matcher 
i golfbox når det hele er på plads. 
Åbningsmatchen er lørdag den 23. 
april 2022. 

Indtastning af scores
Når vi spiller en runde golf, er det  
jo ikke nyt for os, at indtaste vores 
score via golfbox. Nyt vil for nogen 
være spiller-scoreindtasting under-
vejs, hvilket vi tænker at benytte til 
enkelte matcher i 2022, så vi slipper 
for den lange ventetid, der er fra man 
er færdig og indtil resultaterne er klar. 

Der vil som altid være scorekort klar 
i klubhuset inden turneringen star-
ter, som udfyldes på runden. Det 
nye er så, at man også modtager 
et link med adgang til indtastning 
på mobiltelefonen efter runden for 
den bold man har gået i og selvføl-
gelig stadig med en markør. Scoren 
sendes automatisk til golfbox, og på 
den måde har vi resultaterne klar no-
get hurtigere, end hvis vi skulle taste 
samtlige scores manuelt. Det er dog 
stadig muligt at få tastet sin score 
manuelt.

Dog er vi overbevist om at dette er 
den nye vej frem i forbindelse med 
turneringsafvikling og vil selvfølgelig 
være behjælpelige med hjælp. 

Fødselsdagsmatch
Den 5. juni har Lemvig Golfklub fød-
selsdag, og i den forbindelse arran-
gerer vi en fødselsdagsmatch på 9 
huller hvor klubben bagefter er vært 
med kaffe og kage.

ECCO Days
I 2021 så Ecco Days dagens lys i 
Lemvig Golfklub. Disse matcher blev 
afviklet på fredage som en hyggelig 
start på weekenden. Matchen fore-
gik over 9 huller med gunstart kl. 
16.30 med mulighed for spisning i 
klubhuset efterfølgende.

Dette nye tiltag blev en succes, 
og derfor vil der også i 2022 være 
ECCO Days matcher, dog med te-
maer.

Vi afvikler flg.:
• ECCO Days Damematch fredag 

den 6. maj
• ECCO Days Fredagsbar fredag 

den 20. maj
• ECCO Days fredag den 1. juli
• ECCO Days Tapas match fredag 

den 12. august

Når man deltager i en af disse mat-
cher, er man automatisk med i lod-
trækningen om 2 finalepladser til en 
runde i Himmerland primo oktober.

Regionsgolf
Lemvig Golfklub har tilmeldt otte 
hold til regionsgolf i 2022. Det be-
tyder, at vi har 48 spillere + reserver, 
der repræsenterer klubben i foråret, 
og det er vi rigtig stolte af. 

Som nævnt flere gange ser klubben 
gerne så mange som muligt delta-
ger i holdturneringer. Regionsgolf er 
en hyggelig turnering, hvor vi møder 
andre klubber på samme niveau. 

Når turneringsplanen er på plads, mel-
der vi dette ud og hænger tilmeldings-
lister op på opslagstavlen. Har du lyst 
til at deltage, så husk at tilmeld dig. 

Har du spørgsmål til deltagelse i Regi-
ons Golf, så kontakt en af kaptajerne.

Divisionsgolf
Lemvig Golfklub har et herrehold 
i 5. division og et herrehold i kval. 
rækken til den kommende sæson. 
Der spilles hjemme den 7. og 8. maj 
samt den 14. august.

Kom ud og se klubbens bedste spil-
lere dyste mod andre hold. Der spil-
les god golf! 
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Junior holdet 
Vi har spillet rigtig meget golf på både 
ude- og hjemmebane og vi er blevet 
rocker seje til det der golf. Vi har væ-
ret ude og spille bymatcher i andre 
klubber og har repræsenteret Lemvig 
Golfklub på flotteste vis. Vi har fået 
den flotteste holdtrøje, hvor vi var så 
heldige at få Fnugfri til sponsor (+ til-
skud fra klubben og forældre).

Vi har været rigtig mange til træning 
hver tirsdag og fredag, specielt før 
sommerferien. Peder har igennem 
hele sæsonen været ansvarlig for en 
sjov og motiverende træning, hvilket 
har medført at mange har fået nyt og 
laverer handicap og spillet meget på 
den store bane.

Vi droppede sommerferien i år og 
spillede på banen hver tirsdag og 
trænede med Peder fredag formid-
dag. Det gav rigtig meget, at vi holdt 
fast hen over sommerferien, så vi 
udnyttede tiden og det gode vejr. 

Klubmesterskabet 2021 blev en stor 
succes, hvor alle nu spiller på den 
store bane. Det er 10 år siden, at vi 
sidst har haft en vinder i pigeræk-
ken. Lea Stigaard blev klubmester, 
hvor hun vandt med 1 slag over 
Sofie Sig Weibel på andenpladsen. 
I drengerækken var der knap på me-
get spænding, da Sebastian Øgen-
dahl vandt med 17 slag ned til Jonas 
Riis og Oliver Halgaard Wille på an-
denpladsen. 

Årets junior blev Magnus Olesen, ef-
ter en eminent sæson, hvor en sær-
deles flot træningsindsats i den grad 
kan aflæses i handicappet, som er 
ændret fra 47 helt ned i 27. Mag-
nus er meget ihærdig til at træne 
og kommer altid med godt humør. 
Magnus er også god til at spørge 
om andre vil med ud og træne el-
ler spille. Magnus var så uheldig at 
brække sit kraveben midt på sæso-
nen, men han kom alligevel til golf og 
var med så godt han kunne. Der er 
meget mere golf i Magnus O!

Årets kammerat blev Jonas Riis. Vi har 
mange dejlige golfspillere, men Jonas 
har været en særdeles god kammerat, 
der altid kommer smilende til træning. 
Jonas startede først til golf i år og været 
enormt flittig og jeg tør slet ikke drøm-
me om hvor dygtig han kan blive !

Vores Facebook side hedder ”Lem-
vig Junior Golf”, hvor alle er velkom-
men til at følge med i hvad vi laver. 

Mange hilsner fra 
Carsten, Jette, Kenneth,  

Leif, Jens Christian og Anne.

Ungdomsafdelingen
Kombinationen af børn og 
golf skaber glæde – i hele 
Lemvig Golfklub!

Allerførst en kæmpestor tak til alle 
jer medlemmer. Vi oplever så meget 
positiv interesse, nysgerrige og til ti-
der misundelige blikke når vi træner, 
leger eller spiller i ungdomsafdelin-
gen. 

Der er flere og flere børn, som spil-
ler golf i Lemvig Golfklub. Så der er 
travlt hos os og vi løber stærkt, men 
vi gør det med et smil på læben og 
bliver ekstra stolte, når vi oplever, at 
hele klubben sammen er med til at 
skabe et rigtig godt miljø for vores 
børn og unge. Det er en kæmpe-
stor hjælp for os, når I hjælper vores 

mange nye og unge golfspillere godt 
på vej. Tak for det. 

Målet i 2021 var at fastholde alle 
de dejlige børn og unge, som vi fik i 
starten af Corona-året 2020. Det er 
langt hen ad vejen lykkedes, selvom 
vi har sagt farvel til nogen, så har vi 
også sagt goddag til andre. Vi har 
nu to afdelinger i ungdomsafdelin-
gen, Havmågerne og junior-holdet. 
Tilsammen har vi 49 medlemmer i 
Lemvig Golfklub under 18 år, og det 
var vi virkelig stolte af.

Havmågerne
Vi har rigtig mange fugle i Lemvig 
Golfklub, men vi har specielt 8 eks-
traordinære søde og frække hav-
måger, som meget trofast kommer 
i golfklubben hver tirsdag kl. 17-18. 

Vi synes det er sjovest af flyve i flok 
og lige så stille kommer der flere og 
flere havmåger til. 

I 2021 sæsonen har vi lært;

- at vi sagtens kan flyve indendørs 
samtidigt med, at vi spiser lige så 
mange popcorn, som de store ju-
niorer. – at vi sagtens kan spille alle 6 
huller på par3 banen 

Vi kan endda løbe banen rundt, og vi 
er også blevet ret seje til at lave arm-
bøjninger. Derudover har vi endda 
vundet en medalje til et mesterskab.

Havmågerne gør nemlig golf sjovt og 
ikke så svært. Så når hullet er så lille, 
at vi næsten ikke kan se det, så sig-
ter vi da bare efter en stor hulahop-
ring i stedet for. Eller når køllen er for 
lille, så tager vi bare én der er større. 
Vi gør golf sjovt og nemt og børnene 
griner og går glade hjem – og glæ-
der sig til næste gang.

Vi er faktisk ved at være så seje, at 
vi i den nye sæson skal ud på tur og 
møde andre golfspillere i andre golf-
klubber. Vi kan slet ikke vente til for-
året og til at flyve med havmågerne 
igen.

På vores Facebook side, som hedder 
”Havmågerne i Lemvig Golfklub”, kan 
du se en masse dejlige billeder af gla-
de børn på golfbanen og følge med I 
hvad vi laver af sjove ting. 
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sammen med at fairway bliver flyttet 
længere mod venstre, skulle gerne 
give en ny oplevelse af hulllet, samt få 
søen lidt mere i spil.

Udover diverse bunkerarbejde, kom-
mer året til at gå med pleje og ved-

ligeholdelse af banen. Vi vil igen i år 
koncentrere os om at gøre greens og 
greenområderne endnu bedre. Det 
sker bl.a. ved brug af en nyindkøbt 
green roller, som gerne skulle gøre 
greens lidt hurtigere og mere jævne.

Så med ønsket om at foråret viser sig 
fra sin bedste side, vil vi i Baneudval-
get ønske alle medlemmer en rigtig 
god sæson. 

Baneudvalget

En ny sæson står for døren, og vi glæ-
der os alle til at spille til sommergre-
ens igen. 

Nogle har holdt spillet ved lige hen 
over vinter, mens andre først lige skal 
have banket rusten af.

Greenkeeperne gjorde forberedelser-
ne i efteråret, så banen kunne klare 
sig bedst muligt gennem vinteren, og 
nu er tiden inde til at se, hvordan den 
har klaret sig. 

Sidste år havde vi en fantastisk bane 
at spille på. Vejret var perfekt til at 
græsset havde rigtig gode vækst-
betingelser. Greenkeeperne samt de 
frivillige hjælpere lavede et rigtig flot 
stykke arbejde, men sidst på sæso-
nen fik vi desværre sygdom i vores 
greens. Det ramte særligt hul 1, 7 og 
8, og der gik noget tid, før græsset 
igen ville gro på disse greens. Det 
havde nogle gener for spillet, som 
dog blev forsøgt løst bedst muligt.

Svamp og sygdomme er også en af 
grundene til, at vi lukker greens ned 

om vinteren. Svampesporer slæbes 
med rundt under skoene og dette 
samt dårlig vækst, er ikke en god 
kombination.

Der vil også været et kæmpe slid på 
greens og for-greens i vinterens løb. 
Dette skyldes de jordbundsforhold vi 
har, samt vandmængderne der kom-
mer disse perioder. Det vil være alt for 
hårdt ved banen, hvis den skal holdes 
åben. Derved kan vi risikere, at banen 
vil være væsentlig forringet et godt 
stykke ind i sæsonen.

Vi er rigtig glade for vores hjælpere i 
maskinhuset, og det arbejde de afla-
ster greenkeeperne med i det dagli-
ge, så en stor tak til dem.

Der vil igen i år være nogle grønne 
torsdage, så hvis der er nogle, der har 
tid og lyst til at hjælpe til i nogle timer, 
så grib endelig fat i Bo eller en af os 
fra baneudvalget.

Sidste forår lavede vi en del om på 
træningsbanen, nye fliser, nyt hegn 
og nye måtter. Alt dette blev gjort, for 
at lave bedre træningsfaciliteter for 
medlemmerne, samt minimere antal 
bolde der blev slået over på 18. hul. 
Det er også lykkedes at få langt færre 
bolde over hegnet. Men skulle man 
være uheldig med en skævert, så 
husk stadig at råbe Fore! 

Der kommer også til at ske lidt nyt på 
banen i år.

Vi har i vinterens løb investeret i nyt 
vandingsanlæg til teestederne. Dette 
er så de fremover vandes automatisk, 
og personalet samt frivillige slipper 
for at kæmpe med tunge slanger og 
sprinklere. Derved skulle teestederne 
gerne komme til, at stå rigtig fine hele 
sæsonen.

Der er også investeret i en robot klip-
per, som skal sørge for græsset rundt 
om klubhuset, puttinggreen og ind-
spilsområdet bliver klippet fint. Sam-
tidig skulle den gerne frigive nogle 
mandetimer, som derved kan bruges 
på andre opgaver.

Vi er også så småt startet op på pla-
nen om ændringer af banen som 
nævnt sidste år i Vestenvinden. Vi er 
begyndt på omlægning eller nedlæg-
ning af nogle bunkere. Det er dem der 
ligger uhensigtsmæssig eller aldrig er i 
spil.  Det vil selvfølgelig kunne give lidt 
gener i spillet, men vi bestræber os på 
det bliver så lidt som muligt. Så når 
der forsvinder en bunker eller kom-
mer en ny, så er det helt efter planen.

På hul 10 er der i vinterens løb bygget 
en lille kant på fairwaybunkeren, så 
den nu er synlig fra teestedet, og kan 
bruges som pejlemærke. Dette kan 
også hjælpe hvis man er så uheldig at 
slå bolden i højre. 

På hul 15 er der også sket lidt nyt. 
Fairwaybunkeren er sløjfet, så lan-
dingsområdet er blevet større. Dette 

Af Carsten Stigaard

Medlemsstatistik   
(pr. 10.01.22)

 2019 2020 2021

Seniorer 572 588 617

Ungseniorer  15 33 26

Studerende  13 29 35

Juniorer  15 26 32

Børn   0 4 7

Fuldtidsmedlemmer 615 680 717

 

Årskort til Pay & Play 14 15 16

Distancemedlemmer 16 13 5

Aktive medlemmer i alt 645 708 738

Passive medlemmer 246 212 215

Medlemmer i alt 891 920 953

Aktive kvinder/piger   184 195

Aktive mænd/drenge   496 522
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Af Harry Lund-Hansen

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

Se mere på Lemvig Golfklub´s hjemme-
side/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

INVITATION TIL 
OLDBOYS MATCH
Torsdag den 21. april 202221. april 2022

Vi vil gerne invitere alle  
mænd over 55 år som 
endnu ikke er medlem af 
Oldboys, til en hyggelig 
match, med lidt gratis  
mad og en øl.
Torsdag den 21. april  
gunstart kl. 09.00

Vi mødes i klubhuset 
 kl. 08.30 til briefing ved formanden.

Efter matchen er der en let frokost med en øl, samt 
præmier.
Vi ønsker med denne match, at mange vil møde op, 
og se hvordan vores Oldboys klub fungerer, og der-
med få lyst til at blive en del af vores klub.

Tilmelding på golfbox under matchen, eller mail til  
bn@hygum-lemvig.dk senest mandag den 18. april

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Oldboys Lemvig

I Lemvig Golfklub er der plads til alle – ryger eller ej.
Nærbrand har doneret 4 udendørs askebægre til 
opsætning ved klubhus og drivingrange.
Vi glæder os til vores ”skodfrie” områder A

Gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om vore aktiviteter, og hvor du også finder en
tidsplan for årets aktiviteter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Old Boys Klubben.

Bestyrelsen

Old Boys Klubben 2022
Er du fyldt 55 år og har ønske om et godt samvær
med andre i et givende og inspirerende selskab,
er klubben lige noget for dig. Vi er omkring 100
medlemmer, der mødes hver tirsdag formiddag
hele året rundt for at spille golf sammen, nyde
lidt godt at spise, synge en sang og i øvrigt drøfte
hverdagens aktuelle emner.

For at give dig mulighed for at prøve om det er noget
for dig, så tilbyder vi en måneds gratis medlemsskab.
Herefter kan du blive fuldgyldigt medlem for 350 kr.
for sæsonen.

Vi spiller både 9 og 18 huller. Holdene
sammensættes af golfbox, så du vil hver gang stifte
nye bekendtskaber. Efter dagens match spiser vi
sammen, synger en sang og uddeler præmier til
dagens vindere.

En ny sæson står for døren i vores Old Boys Klub, og vi står parat til at byde nye såvel som nuværende
medlemmer velkommen til en forhåbentlig god og spændende sæson uden alt for mange restriktioner.

Hvert år arrangerer vi en udflugt til en fremmed bane, og
vi har også den årlige match med onsdagspigerne, som
afsluttes med en hyggelig frokost og præmieoverrækkelse.

Udover vores tirsdagsmatcher deltager vi i et samarbejde
med andre Old Boys klubber i omegnen.
Vestjysk Old Boys: Dejbjerg, Herning og Holmsland
Samarbejdsklubberne: Nordvestjysk, Struer og Sydthy.
Det giver os mulighed for at spille på andre spændende
baner for et beskedent beløb.

De to første tirsdage i september afvikler vi Old Boys mesterskabet.
En anden årlig begivenhed er en tre dages golftur til andre
spændende golfbaner i Danmark eller udlandet.
I oktober måned holder vi den årlige generalforsamling, og i
december måned inviterer vi til julefrokost.

Vi er mange som gerne vil spille med dig

Vores flotte bane med udsigt

Spændende baner med udfordringer

Klubmester 2021: Morten Jensen og
+80 Mester Diter Lorenz

Otto Schumann                   Arne Gottlieb        Bent Nørgaard           Poul Munk Povlsen

Gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om vore aktiviteter, og hvor du også finder en
tidsplan for årets aktiviteter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af Old Boys Klubben.

Bestyrelsen

Old Boys Klubben 2022
Er du fyldt 55 år og har ønske om et godt samvær
med andre i et givende og inspirerende selskab,
er klubben lige noget for dig. Vi er omkring 100
medlemmer, der mødes hver tirsdag formiddag
hele året rundt for at spille golf sammen, nyde
lidt godt at spise, synge en sang og i øvrigt drøfte
hverdagens aktuelle emner.

For at give dig mulighed for at prøve om det er noget
for dig, så tilbyder vi en måneds gratis medlemsskab.
Herefter kan du blive fuldgyldigt medlem for 350 kr.
for sæsonen.

Vi spiller både 9 og 18 huller. Holdene
sammensættes af golfbox, så du vil hver gang stifte
nye bekendtskaber. Efter dagens match spiser vi
sammen, synger en sang og uddeler præmier til
dagens vindere.

En ny sæson står for døren i vores Old Boys Klub, og vi står parat til at byde nye såvel som nuværende
medlemmer velkommen til en forhåbentlig god og spændende sæson uden alt for mange restriktioner.

Hvert år arrangerer vi en udflugt til en fremmed bane, og
vi har også den årlige match med onsdagspigerne, som
afsluttes med en hyggelig frokost og præmieoverrækkelse.

Udover vores tirsdagsmatcher deltager vi i et samarbejde
med andre Old Boys klubber i omegnen.
Vestjysk Old Boys: Dejbjerg, Herning og Holmsland
Samarbejdsklubberne: Nordvestjysk, Struer og Sydthy.
Det giver os mulighed for at spille på andre spændende
baner for et beskedent beløb.

De to første tirsdage i september afvikler vi Old Boys mesterskabet.
En anden årlig begivenhed er en tre dages golftur til andre
spændende golfbaner i Danmark eller udlandet.
I oktober måned holder vi den årlige generalforsamling, og i
december måned inviterer vi til julefrokost.

Vi er mange som gerne vil spille med dig

Vores flotte bane med udsigt

Spændende baner med udfordringer

Klubmester 2021: Morten Jensen og
+80 Mester Diter Lorenz

Otto Schumann                   Arne Gottlieb        Bent Nørgaard           Poul Munk Povlsen

Old Boys Klubben 2021
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Onsdagsdamerne 
– kom og vær med til nogle hyggelige timer 
på Lemvig golfbane 2022

Hvem er vi?
Onsdagsdamerne er klubben for 
kvinder i alle aldre, der brænder for 
at spille golf og nyder samværet 
med ligesindede i en hyggelig og af-
slappet atmosfære. 
Vi er en blandet gruppe amatører, 
nogle har mange års erfaringer med 
køller og golfregler, andre har færre, 
atter andre er relativt ”nyuddannede”
Hos os er der altid plads til dig! 
Vi glæder os til en ny og spændende 
sæson 2022. 

Sådan tilrettelægges matchene
Der spilles 18 eller 9 huller, alt efter 
tid og lyst, hver onsdag fra april til 
slut oktober.
Holdene sammensættes ved lod-
trækning, 3 eller 4 på holdene af-
hængig af, hvor mange der møder 
op. På denne måde kommer man til 
at spille med mange forskellige i lø-
bet af en sæson.
Efter matchene er der fælles frokost 
for såvel 18 hullers som 9 hullers hol-
dene. Under frokosten sidder man 
sammen med sine medspillere. Der 
afsluttes med præmieoverrækkelse.

Nye medlemmer
Vi tilbyder nye medlemmer 2 ”prøve-
onsdage” à 40,- kr. Beløbet fratræk-
kes ved evt. senere indmeldelse.
Ovennævnte gælder ikke for tidlige-
re medlemmer af klubben.

Sæsonstart
Onsdag d. 6. april 2022 kl. 9.45. Der 
spilles 9 huller, efterfulgt af fælles-
spisning kl. 12.30.
Man kan vælge kun at deltage i fæl-

lesspisningen, dog skal man tilmelde 
sig i Golfbox.

Matcher
I årets løb arrangeres flere forskellige 
matcher:

Lokalmatch: Spilles 1. onsdag i 
hver måned fra maj til oktober. Vin-
derne kåres på generalforsamlingen.

Venskabsmatch: Spilles med hen-
holdsvis Struer- og Dejbjergdamer-
ne. Klubberne skiftes til at stå for 
arrangementet, der afsluttes med 
frokost, præmieoverrækkelse, og 
hyggeligt samvær.

Old Boys: Årets helt store udfor-
dring! Denne match spilles imod OB. 

GreenFee uge 28: Onsdag i uge 28 
gives plads til greenfeegæster. Den-
ne onsdag spilles på udebane i en af 
naboklubberne. Annonceres senere.

Smykkematch: Engens Ure – Guld – 
Sølv sponsorerer gevinsterne til delta-
gerne på såvel 18 huller som 9 huller.

1 dags golfudflugt:
Destination og dato annonceres se-
nere.

Generalforsamling: Afholdes 26. 
oktober.

Julematch: Sæsonen afsluttes med 
julematch. Der spilles kun med 3 
jern. Matchen afsluttes med frokost, 
julehyggeligt samvær og præmie-
overrækkelse.

Vintersæson: I vinterperioden, fra 
november til slutningen af marts, 
spilles på vintergreen. Vintersæso-
nen er uden frokost og præmier. 
Mødetid kl. 9.45.

Birdie: Får en spiller birdie på et af 
banens huller, er gevinsten en ”glas-
fugl”, der overrækkes i forbindelse 
med dagens præmieoverrækkelse.

Hole in one: Får et medlem af ons-
dagsdamerne ”hole in one” på et hul 
på Lemvig golfbane onsdage eller 
andre dage, overrækkes ligeledes 
en glasfugl.

Kontingent: 300 kr. for hele sæso-
nen og indbetales til:
Vestjysk Bank konto nr. 7608-
1753691. Oplys navn og DGU-nr.
Dette gælder ved alle indbetalin-
gerne. 

Der er deadlines til de forskellige 
arrangementer. Tilmeldingen er bin-
dende ved tidsfristens udløb.

Oplysning om mailadresse er vigtig, 
da alle får tilsendt en mail forud for 
de forskellige arrangementer.

Onsdagsdamernes bestyrelse er altid  
åben overfor spørgsmål, gode ideer 
og konstruktiv kritik!

Informationer, kalender m.m. findes 
også på Golfklubbens hjemmeside 
under ” Klubber i klubben”

w

Kalender for Onsdagsdamerne 2022

Husk tilmelding via Golfbox. Ret til ændringer forbeholdes.

18 huller kl. 9.00.   Kort afleveres senest kl. 8.45.     Tilmelding via Golfbox senest kl. 7.30. 
9 huller kl. 10.30.   Kort afleveres senest kl. 10.15.   Tilmelding via Golfbox senest kl. 8.30.

Kontingent 2022    300,00 kr.                     Vestjysk Bank konto nr.       7608 1753691

Tilmelding er bindende efter tidsfristens udløb ved forskellige arrangementer.

Alice H. Christensen - formand alicehoevring@hotmail.com Mobil: 24 90 03 24
Grete Graae ggraae2404@gmail.com Mobil: 29 91 18 36
Bodil Boysen bdilbysen@gmail.com Mobil: 40 80 99 59
Bente Kirk Skovmose lundvej@gmail.com Mobil: 42 50 27 04
Inger Lund Andersen lundandersen@mail.dk Mobil: 26 31 23 05

Dato Uge Spillested Match
Sæsonstart Lemvig

06.- 04 14 Åbningsmatch Lemvg 9 hullers match  kl. 9.45
13.- 04 15 Lemvig Normal
20.- 04 16 Norsk Stableford Lemvig Normal
27.- 04 17 Lemvig Normal
04.- 05 18 Lokalmatch Lemvig Normal
11.- 05 19 Lemvig Normal
18.- 05 20 Greensome Lemvig Normal
25.- 05 21 Lemvig   Normal
01.- 06 22 Lokalmatch Lemvig Normal
08.- 06 23 Lemvig Normal
15.- 06 24 Struerdamerne Lemvig Invitation udsendes senere
22.- 06 25 Lemvig Normal
29.- 06 26 Texas Scramble Lemvig Normal
05.- 07 27 Old Boysmatch Lemvig Invitation udsendes senere
06.- 07 27 Lokalmatch Lemvig Normal
13.- 07 28 Green Fee uge ??? Invitation udsendes senere
20.- 07 29 Lemvig Normal
27.- 07 30 Lemvig Normal
03.- 08 31 Lokalmatch Lemvig Normal
10.- 08 32 Smykkematch Lemvig Normal
17.- 08 33 Lemvig Normal
24.  08 34 Lemvig Normal
30.- 08 35 Dejbjergdamerne Dejbjerg Invitation udsendes senere
31.- 08 35 Holdmatch Lemvig Normal
07.- 09 36 Lokalmatch Lemvig Normal
14.- 09 37 Lemvig Normal
21.- 09 38 På tur til ??? Invitation udsendes senere
28.- 09 39 Lemvig Normal
05.- 10 40   Lokalmatch Lemvig Normal
12.- 10 41 Lemvig Normal
19.- 10 42 Lemvig Normal
26.- 10 43 Generalforsamling Lemvig 9 huller 
30.- 11 48 Jule-match/frokost Lemvig - 9 hullersmatch / 3 jern kl. 9.45
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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 – bla. Birdie præmie 
til de der er så heldige (dygtige) at lave en sådan.

Den 1. torsdag i måneden forsøger vi at aftale fælles-
spisning med Cafeen efter matchen. Er du interesse-
ret i at spise med, oplyser du blot dette til matchlede-
ren, som sørger for at afgive bestillinger.

Vi slår ud fra 1. tee fra kl. 16.00 til kl. 16.40. 

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 2022

07. april Stableford 

14. april Holdmatch

21. april Stableford - nærmest flaget

28. april Hallington 

05. maj Stableford - fra tee 54  
Fællesspisning

12. maj Mexican Scramble

19. maj Stableford - længste drive hul 2

26. maj Single hulspil 

02. juni Stableford - nærmest flaget i 2. slag 
Fællesspisning

09. juni Greensome Stableford

16. juni Stableford – færrest puts

23. juni Flagmatch 

30. juni Stableford - nærmest flaget

07. juli Irsk match Fællesspisning

14. juli Stableford - længste drive hul 7

21. juli Slaggolf

28. juli Stableford Færrest puts

04. aug. Holdspil – Gul bold Fællesspisning

11. aug. Udflugt til Struer Golfklub.  
Fællesspisning

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

25. aug. Københavner 

01. sept. Stableford - nærmest flaget 
Fællesspisning

08. sept. Stableford

15. sept. Foursome Stableford 

22. sept.  Stableford - 9 huller 
Evaluering - Fælles spisning

Ses vi til Torsdagsmatch?

Af Martin Nygaard

Der er plads til alle i Klub 37

Velkommen til en ny golf-
sæson og til klub 37. 
Klub 37 er en klub i klub-
ben, og den er for alle, der 
har over handicap 30.

Du er velkommen, uanset om du lige 
er frigivet fra begynderspil, er en god 
eller knap så god golfspiller eller har 
spillet i flere år. Kom endelig og spil 
sammen med os. Klub 37 er et godt 
valg, hvor du møder andre golfspille-
re, der spiller på ca. samme niveau.

Vi spiller hver tirsdag aften kl. 18 og 
du skal være klar med udskrevet 
scorrekort senest kl. 17.45. Der er 
ingen tilmelding til Klub 37, så du 
møder bare op.  Vi bestræber os på 
at give en god sparring, som ger-
ne skal hjælpe dig i dit golfspil, bli-
ve bedre til at få bolden i luften og 
ikke mindst i hul. Mest af alt lægger 
vi stor vægt på det sociale, og at du 
møder nye golf-venner i klubben. 

Målet er at spille ni huller hver tirsdag 
aften i Klub 37.  

Det skal understreges, at såfremt du 
spiller dig under hcp. 30 i løbet af 
året, må du stadig spille med i Klub 
37 året ud. 

Vi bestræber os på at lave et afveks-
lende program, så vi får prøvet de 
forskellige match-typer som Texas 
Scramble, Foursome, Greensome, 
Norsk Stableford og så selvfølgelig 
bare Stableford – afhængigt af frem-
mødet. Der er plads til alle i denne 
klub, og i år bør det være muligt at 
arrangere en match ude og hjemme 
mod en tilsvarende klub 37 Golfklub, 
ligesom vi satser på en udflugt til en 
anden bane. Efter hver golfrunde 
slutter vi af i klubhuset, hvor vi får en 
snak om runden, taler golfregler, og 
hvor der kan stilles spørgsmål. Hvis 
du betaler 50 kroner så er der fri kaf-
fe efter hver runde.

Ekstra træning ved 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. OBS: denne træning star-
ter kl. 18.30, og det er tirsdagene 3. 
maj, 7. juni, 5. juli og 2. august.

Nu håber vi så bare, at Corona ikke 
spænder ben for, at vi må mødes/
samles inden for. Vi lægger stor 
vægt på den sociale del efter vores 
runder, når vi mødes i klubhuset. Det 
er der alt det sjove kommer frem.

På Lemvig Golfklubs hjemmeside 
lægges programmet op, klik ind på 
medlemssider og Klub 37. 

Vi har også en Facebook gruppe 
som hedder: ”Klub 37 Lemvig Golf-
klub”. Her forsøger jeg at lægge for-
skellige informationer op, samt sen-
de en reminder om spilleaftener. 

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

Slutteligt vil jeg gerne rette en stor 
tak til de frivillige, der stillede sig til 
rådighed i 2021 med hjælp på alle 
træningsaftener. 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 kun-
ne 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 træ-
ningsaftener. 
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Torsdagstøserne 
– af nogle også kaldet  
Rosé-pigerne
 
 

I år lykkedes det endelig at få Tors-
dagstøserne slået i gang.

Torsdagstøserne er for ALLE kvin-
der i Lemvig Golfklub, som har lyst til 
at gå 9 huller hver torsdag aften efter 
arbejde… eller hvad man nu laver.

Alle – og vi mener alle - kvinder er 
velkomne – unge som ældre og uan-
set handicap. Det skal være sjovt at 
spille golf.

Vi startede den 6. maj 2021, og det 
har været en succes fra første slag.  
Vi har haft nogle hyggelige, sjove og 
nogle gange meget informative af-
tergolfing stunder, hvor vi også nog-
le gange spiser sammen (som regel 
den sidste torsdag i måneden).

Vi mødes kl. senest 17.45 medbrin-
gende en bold med navn på. Bolden 
afleveres, og når alle bolde er afleve-
ret, trækker vi ”bold” om, hvem der 
går ud sammen.

Vi slår ud kl. 18.00 (lidt før hvis mu-
ligt) og satser på at være inden ca. 

kl. 20.00. Så hygger vi med en kop 
kaffe eller et glas et eller andet, og 
der er altid en lille præmie til den 
kvinde, der har flest point.

Næste år forventer vi at starte op lige 
efter påske og slutter engang medio 
september. Vi satser på at prøve lidt 
forskellige spiltyper, som vi laver en 
oversigt over. Her vil det naturligvis 
også kunne ses, hvornår vi planlæg-
ger at spise sammen.

At være en del af Torsdagstøserne er 
ganske gratis. Det koster kun, hvis 
du vil have kaffe og/eller have mu- 
lighed for præmie.

Kaffe koster 50 kr. til klubben for hele 
perioden.

Mulighed for at få præmie koster lige-
ledes 50 kr., som skal afleveres til mig, 
Lone. Det er også for hele perioden.

Følg med på facebookgruppen 
Torsdagstøserne’s side, hvor alle 
nyheder vil være at finde eller ring 
os for nærmere info.
4083 9854 – Lone 
2126 0050 – Susan

Heldumvej 65 – 7620 Lemvig –  Tlf. 9782 1344

ENGENS
URE - GULD - SØLV

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

www.engens.dk

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.)

Du kan også købe online på konpap.dk

Thisted 
Industrivej 20
7700 Thisted

9619 4000

Nykøbing Mors 
Jernbanegade 6

7900 Nykøbing M 
9772 2677 

Skive 
Viborgvej 6B
7800 Skive
9660 7100

Viborg 
Vognmagervej 10

8800 Viborg 
8662 6211 

Holstebro 
Lægårdvej 91

7500 Holstebro
9740 4515

KROSTUE

Strandgade 8, Lemvig

Strandgade 5, Lemvig

CHRISTIANSHAVN
Øl & Vinstue

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

Opstart torsdag 21. april
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Gå hurtigt frem til din bold, når det er sikkert,  
og forlad greenen, så snart I er færdige.

HUSK AT GÅ I ET RASK TEMPO

Slå, når du er klar og det er sikkert.  
Afstem inden med de øvrige spillere at det er ok.
Slå først og led derefter efter andres bolde.

HUSK AT SPILLE READY GOLF

Stå ikke og vent på din tur. Udnyt tiden til at måle 
afstand og vælge jern. 
På greenen læser alle puts samtidigt.

HUSK AT FORBEREDE  
DIG MENS ANDRE SLÅR

Slå inden 40 sekunder, når det er din tur.
Undgå unødvendige handlinger eller gentagelser.

HUSK AT AFKORTE DIN SLAGRUTINE

Aftal at I spiller “ready golf” og lukker hurtigere 
spillere igennem eller hvis I skal lede.
Spil fra et teested længere fremme.

HUSK AT AFTALE INDEN RUNDEN

Placer din bag mod næste teested, og hjælp andre 
ved f.eks. at rive efter dem i bunkeren.
Skriv scorekort ved næste teested,  
mens de andre slår ud.

HUSK AT TÆNKE FREMAD

Af Peter Moring 

Søndagsgolf

Ideen bag starten på søndagsgolf var, fra 
bestyrelsens side, et ønske om at skabe en 
mulighed for at klubbens medlemmer kunne 
mødes uafhængigt af ”andre klubber i klub-
ben” til at gå ni huller søndag eftermiddag. 
Så uanset alder, hvor længe man har spillet 
eller om man er M/K er alle velkommen til at 
deltage.

Vi har holdt os klar af Golfbox, så man skal 
bare møde op. Mens vi har vintertid er det 
senest kl. 1245 man skal have afleveret sit 
klargjorte scorekort og under sommertid er 
det kl. 1345. Det er altså en helårs aktivitet, 
med tilbørlig tagen hensyn til dagens vejr.

Netop som et tilbud til alle medlemmer ind-
går der indgår et socialt element i aktiviteten,  
i form af at vi samles efter runden. Dagens 
vinder modtager en beskeden præmie spon-
seret af klubben og vi runder dagen af med 
mangen en god snak om hvad der rører sig 
pt i vores verden.

Mix-foursome-
turneringen er åben  
for alle interesserede
Spilformen foursome er både sjov og samtidig en god af-
veksling fra det traditionelle individuelle stableford-spil, som 
vi som almindelige klubgolfere oftest spiller.

Foursome-spillet går jo ud på, at de to spillere på holdet 
skiftevis slår til bolden fra teestedet, indtil den er i hul.

Mix-foursome-turneringen har eksisteret i efterhånden man-
ge år i Lemvig Golfklub, og sidste år deltog omkring 20 hold 
i turneringen, men der er plads til flere hold, og alle interes-
serede kan være med.
Som navnet indikerer består et hold af to spillere – en fra 
hvert køn. Der spilles forskellige varianter af foursome-spillet 
i løbet af sæsonen.

Mix-foursome-turneringen 2022 afvikles over otte runder – 
fire før sommerferien og fire efter sommerferien. Holdene 
kan deltage i det antal runder, som holdet har mulighed for.

De fleste runder spilles på søndage, men der bliver forment-
lig også runder fredag og/eller lørdag eftermiddage.

Der er vinpræmier til de bedste hold i hver runde, og der 
er også en gennemgående turnering, hvor de seks bedste 
runder er tællende.

Det koster 150 kroner pr. hold at deltage i hele turneringen, 
og der er tilmelding til Birger Düring eller A.P. Christensen.

Mix-foursome-turneringen har egen gruppe på facebook, 
hvor spilledagene og information om den enkelte runde med 
blandt andet tilmelding og startlister lægges op, ligesom det 
også er her, man kan se resultaterne for de enkelte runder.

Her ses størstedelen af de deltagende hold i mix- 
foursome-turneringen ved afslutningen i oktober 2021.
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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

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

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

Vi præsenterer den nye forpagter

Thomas glæder 
sig til jobbet i Golf 
Caféen
Den nye forpagter ser frem til et 
godt samarbejde med golfklub-
bens medlemmer, men vil sam-
tidig også satse på Golf Caféen 
som et nyt lokalt spisested.

Idéerne om nye tiltag i Golf Caféen i 
Lemvig Golfklub er mange hos den nye 
forpagter Thomas Immanuel Jacobsen.

Thomas er 42 år gammel og stam-
mer fra Ikast-området. Han blev i sin 
tid udlært kok på Henne Kirkeby Kro 
med Hans Bech som læremester, 
og som mange andre kokke har han 
siden haft forskellige arbejdssteder – 
i både ind- og udland. Han har såle-
des været i både Skotland og på et 
skisportssted i Frankrig, men kom-
mer fra et job i golfklubben i Ikast.

– Jeg har længe haft et stort ønske om 
at have min egen forretning, og den 
mulighed opstod så i Lemvig Golfklub, 
siger Thomas Immanuel Jacobsen, 
der er vant til lange arbejdsdage.

Fra 1. marts står han for driften af 
Golf Caféen, og gæsterne kan glæ-

de sig til god mad – naturligvis lavet 
fra bunden af gode råvarer.

– Alt bliver hjemmelavet, og det bli-
ver primært helt almindelig dansk 
mad, som de fleste kender, men na-
turligvis har jeg også enkelte specia-
liteter i tankerne, siger Thomas.

Det gode brød hører med
På kort sigt er der masser af detaljer, 
der skal på plads inden den egentli-
ge golfsæson starter op. Der skal la-
ves nogle ændringer i restauranten, 
og så skal det nye menukort natur-
ligvis også udarbejdes.

– Jeg mener selv at have en god 
portion erfaring med til Lemvig, og 
jeg er selvfølgelig meget interesseret 
i at få mine og gæsternes forventnin-
ger til, hvad Golf Caféen kan tilbyde, 
på plads. Så jeg håber på en god og 
konstruktiv dialog med gæsterne, si-
ger den nye forpagter.

Dagens suppe bliver en ny fast del 
af menukortet – naturligvis serveret 
med hjemmebagt brød, der er en 

af kokkens specialiteter. Og netop 
specialiteterne er noget af det, som 
Thomas vil satse meget på fremover.

– Det vil ikke bare være brød, men 
også mange andre delikatesser, som  
jeg på den lange bane vil lancere un-
der brand’et ”Immanuel”, siger han.

Udover at servicere golfklubbens 
medlemmer og gæster ser Thomas 
også et stort potentiale i at drive Golf 
Caféen som et bynært spisested for 
både den lokale befolkning og for 
områdets gæster.

– Det vigtigste lige nu er dog, at Golf 
Caféen kommer godt i gang, så jeg 
glæder mig rigtig meget til den fore-
stående golfsæson, siger Thomas, 
der også vil bosætte sig i Lemvig.

GUDUMBRO 4, GUDUM
TLF. 97 86 30 88
FAX 97 86 33 88

- din lokale

håndværker..

www.shs-byg.dkGUDUMBRO 4, GUDUM
TLF. 97 86 30 88
FAX 97 86 33 88

- din lokale

håndværker..

www.shs-byg.dk

VESTERGADE 17 . LEMVIG
TLF. 9782 1414

GUDUMBRO 4, GUDUM
TLF. 97 86 30 88
FAX 97 86 33 88
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www.shs-byg.dk

Thomas Immanuel Jacobsen  
- den nye kok og forpagter  

af Golf Caféen.  
Privatfoto
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Lars Vohnsen Holding Aps

  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

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

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

Proshoppen
Ny spændende sæson 
står for døren. 

Lidt nyheder er der også i shoppen. 
Jeg har lavet ny kontrakt med klub-
ben, hvilket er meget trygt for mig. 
Det er jeg glad for.

I shoppen udvider jeg sortimentet fra 
Callaway til et lidt bredere sortiment.

 Lexton Links bliver det nye tøjmær-
ke, hvor udvalget også bliver større 
end i 2021. 

2021 var et godt år for begyndere, 
og jeg håber dette også bliver en 
succes i 2022. Der er allerede en 
del tilmeldte på den første weekend 
i april. 

Igen i år ar bliver der arrangeret gra-
tis fællestræning, og med temaer 
som i 2021. Programmet lægges 
ind i probox, hvor man ligeledes kan 
tilmelde sig. Træningen er lørdag 
formiddage, og der er plads til max. 
12 personer pr. time. Information om 
datoer følger ved sæsonstart.

Jeg har planlagt et par fittingdage 
med Wilson og Taylormade. Dette 
kræver tilmelding hos mig, men 
det går ud på at man kan få tilpas-
set sit udstyr af top professionelle 
fittere.  

De to fittingdage er:
Wilson: 10/5 fra 15.00-18.00
TaylorMade: 15/5 fra 14.00-18.00

2021 var også en spændende 
sæson for vores elitematcher i 
5. division. Vores sidste match 
spillede vi i NVG, hvor vi sejrede 
over NVG. Det sker meget sjældent 
at NVG taber på hjemmebane, men 
de sidste 2 matcher afgjorde at vi 
vandt. Yes tænkte vi, for nu skulle vi 
rykke op i 4. division, men vi har så 
senere fået at vide at vi fortsat skal 
spille i 5. division, da et hold fra en 
anden pulje havde flere point totalt 
set. Øv, men så må vi jo bare håbe 
i 2022.

Jeg planlægger en klubtur for vo-
res medlemmer på max. 20 perso-
ner. En 2-3 dages hyggetur hvor vi 
får spillet noget golf og ikke mindst 
noget godt samvær. Hvor det lige 
ender med at være, vil I høre mere 
om, da jeg ikke helt har bestemt 
mig endnu. Det kunne godt være en 
Tysklandstur, og gerne et sted lige 
før Hamborg for at gøre transporten 
nemmest.

Sluttelig vil jeg gerne takke alle klub-
medlemmer for godt samarbejde og 
for jeres støtte til Proshoppen. Også 
tak til bestyrelsen, greenkeeperne 
og kontoret for godt samarbejde. 

En ekstra tak til Gerda i Cafeen og 
et velkommen til vores nye forpagter 
Thomas. 

M.v.h. Peder

Støt vores sponsorer  
– de støtter os
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Golfspilleren  
i centrum
Greenfee-gæster i Lem-
vig Golfklub har mulig-
hed for at bedømme 
både banen, faciliteter 
og andre forhold efter 
deres runde – og det er 
et nyttigt evaluerings-
redskab for klubben.

Vi kender det godte fra besøg på 
andre golfbaner: Når golfrunden er 
overstået, dumper der en mail ind, 
hvor vi har mulighed for at sætte 
nogle ord på vores oplevelse. Så-
dan er det også, når greenfee-gæ-
ster har spillet på Lemvig Golfbane.

Evalueringsværktøjet hedder ”Golf-
spilleren i centrum”, og det er et 
nyttigt værktøj i bestræbelserne 
på at kigge nærmere på nogle af 
de forhold, som vores gæster pe-
ger på måske trænger til at blive 
forbedret – naturligvis med en vur-
dering af, hvor relevant en eventuel 
kritik af forholdene er.

Smuk natur, god service og 
flotte huller
Det er de gennemgående kom-
mentarer, når greenfee-gæsterne 
svarer på, hvad det bedste ved 
deres besøg i Lemvig Golfklub har 
været.

Det overrasker nok ikke, at den 
meget flotte natur med fine udsig-
ter fra mange huller bliver bemær-
ket af klubbens gæster. Sådan 
oplever klubbens medlemmer jo 
også banen i dagligdagen.

Positivt er det også, at gæsterne 
generelt synes, at de bliver godt 
modtaget i klubben – både af de 
ansatte, men også af de medlem-
mer, som de møder i klubhuset el-
ler ude på de enkelte huller.

Mange gæster finder også sel-
ve hulforløbet interessant – med 
god afveksling og spændende 
udfordringer, og de generelle til-
bagemeldinger lyder på, at banen 
fremstår i god stand med brede 
fairways og gode greens.

Plads til forbedringer
Når greenfee-spillerne bliver spurgt 
om, hvad der kan gøres lidt bedre i 
Lemvig Golfklub, går svarene både 
på mindre detaljer, men også i ret-
ning af velkendte problemstillinger 
på banen.

Flere giver udtryk for, at roughen 
nogle steder er for høj, så man let 
kan miste sin bold ved de blinde 
slag, og roughens sværhedsgrad 
er jo en problemstilling, der ofte 
drøftes i klubben. Andre giver ud-
tryk for, at også semiroughen på 
nogle tidspunkter af året er af en 
sådan karakter – med kløver – at 
bolden også let bliver væk.

Der falder også en del bemærk-
ninger om skiltningen på banen – 
især hvordan man på nogle huller 
– specielt fra green 9 til teested 10 
– kommer videre til næste hul. 

Enkelte gæster minder også om 
vigtigheden af, at man husker at 
lukke igennem, når det er muligt, 
så ventetiden ikke bliver urimelig 
lang – dog med hensyntagen til 
antallet af spillere på banen.

Til de mere muntre kommentarer hø-
rer bemærkninger om vejrliget – ikke 
mindst om vindforholdene. Mange vil 
gerne have vindstille vejr – og andre 
mener, at der skal plantes nogle flere 
træer rundt om på banen.

Samlet set giver Golfspilleren i 
centrum nogle relevante informati-

Hvad kan vi forbedre for at gøre din 
oplevelse i Lemvig Golfklub endnu 
bedre?

På hul 14 havde jeg svært ved at 
orientere mig. Jeg havde ikke vur-
deret hullet inden jeg slog ud. Det 
var svært at se/ finde flaget - det 
var nærmest et blindt hul.

Skøn bane, men blæsende.

Mindre blæst

At greens er væsentligt bedre. Det 
er forfærdeligt at spille på prikke-
de greens, og at ens bold ender i 
roughen, og den ikke kan findes. 
Det står ikke mål med den straf, 
det er at ende i roughen, at man 
skal tilbage og slå en ny bold.

Fortæl jeres medlemmer, at de 
skal lukke igennem. Det er surt 
at gå efter en 3-bold, som ikke vil 
lukke igennem

Rough var lige høj nok, så det var 
svært at finde boldene

Tynde ud i det lange græs langs 
banens kanter, så man kan finde 
sin bold, men alligevel bliver straf-
fet for ikke at holde sig på fairway

Undlad at lade Seniorklubben 
starte på alle huller, når der er an-
dre spillere på banen. Vi opleve-
de, da vi havde 3 huller tilbage, at 
der var trafik på tværs af banen 
og folk, der stod klar på det hul, 

vi skulle slå ud fra. Hvis dette er 
normal praksis bør det fremgå 
at banen lukkes på et givet tids-
punkt, og man ved booking gøres 
opmærksom på dette.

Plant nogle flere træer

Lidt bedre skilte ved tee stederne, 
havde nogle gange lidt problemer 
med hvor vi skulle hen - især med 
de blinde slag I har, hvilket ellers 
gør banen spændende

At golfklubbens medlemmer op-
fører sig acceptabelt overfor an-
dre medlemmer og gæster. Det 
hjælper nemlig ingenting at kom-
me til os og brokke sig over kø 
på banen. Man skal have tålmo-
dighed på banen når den er fyldt 
med golfspillere.

Rough burde klippes. Det er rime-
ligt med straf, hvis man kommer 
ud, men det er ikke rimeligt at det 
stort set er umuligt at finde bolden

Bolde ved fårene - hvilke regler 
gør sig gældende? Kunne ikke 
finde svar på det i baneguiden.

Hvilke regler gælder hos fårene? 
Kunne ønske røde pæle…. Ikke 
kendt med banen, derfor kunne 
man ikke vide, at man skulle tage 
en ekstra bold med.

Hvad var det bed-
ste ved din ople-
velse i forbindel-
se med dit besøg i 
Lemvig Golfklub?

Dejlig natur oplevelse på golfba-
nen sammen med gamle venner 
- altid en fornøjelse at komme på 
besøg i Lemvig

En fantastisk smuk bane Meget 
søde, hjælpsomme og imøde-
kommende medlemmer og per-
sonale

Dejligt vejr og bane og den smuk-
ke og udsigt. Der er orden om-
kring klubhuset og i hele taget.

Måden som naturen har været 
med til at bestemme banens de-
sign - smuk, smuk bane!

Utrolig venlig personale på kon-
toret, i shoppen og restauranten. 
Man føler sig virkelig velkommen i 
Lemvig Golfklub. Vi var en gruppe 
på 15 og fik den bedste betjening 
hele vejen igennem. Vil klart anbe-
fale golfklubben til andre

Oplevelsen. Den flotte bane og 
den skønne natur. Udsigten fra 
mange af hullerne. De store gre-
ens var udfordrende. Dejligt 😜. En
helt igennem god oplevelse som 
sluttede med dejlig mad i klubhu-
set.

En flot bane og omgivelser. Spille-
de den i stille vejr. Kunne forestille 
mig nogle andre udfordringer, når 
det blæser.

Det var sjovt og udfordrende at 
spille Lemvig golfbane i kraftig 
blæst. Og der er en virkelig smuk 
udsigt over området fra alle huller. 
Vi kommer helt sikkert tilbage og 
spiller denne bane igen. 

Spillede til mit handicap, og vejret 
var perfekt.

oner til klubbens ledelse – og på dis-
se sider har vi samlet et lille udpluk 
af de indkomne kommentarer fra det 
forløbne år.

23.000 golfrunder i 2021
Et andet statistisk værktøj fra Golf-
spilleren i centrum handler om ba-
nens udnyttelsesgrad.

Her viser tallene, at der i 2021 blev 
spillet cirka 23.000 registrerede gol-
frunder på Lemvig Golfbane, og det 
giver en udnyttelsesgrad på banen 
på omkring 42 procent.

Dykker man lidt dybere ned i talle-
ne – med de nødvendige forbehold, 
som al statistik skal læses med – så 
viser opgørelsen, at 56 procent af 
starttiderne blev brugt i 2021, og at 
der i gennemsnit var 2,98 spillere pr. 
reserveret starttid.

Ikke overraskende er der flest spillere 
på Lemvig Golfbane på tirsdage, hvor 
der jo både er oldboys-spillere om 
formiddagen samt begyndere om af-
tenen, ligesom lørdag og søndag for-
middag er andre populære spilletids-
punkter med en høj belægningsgrad.

Til gengæld er der rigtig god plads 
på banen fredag, lørdag og søndag 
eftermiddag, så selv om det i perio-
der kan se lidt svært ud af booke en 
tid, så kan det lade sig gøre.

Og så er det jo altid en god idé at gå 
i fire-bolde, når belastningen på ba-
nen er størst – både for at give plads 
til endnu flere spillere, men også for 
at undgå unødvendig ventetid, hvis 
man går i en to-bold midt i en læn-
gere række af fire-bolde.

Starttider
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Mogens Broe har spillet  
alle danske golfbaner
Det begyndte lidt for sjov 
for en halv snes år siden, 
men i efteråret nåede Mo-
gens de sidste fire baner 
på Bornholm, så han har 
spillet alle 178 rigtige golf-
baner i Danmark

Det er ikke usædvanligt for medlem-
merne i Lemvig Golfklub at komme 
rundt på forskellige golfbaner – både 
i Danmark og i udlandet. Men det er 
godt nok usædvanligt at have spillet 
samtlige 178 danske 18-hullers-ba-
ner, men ikke desto mindre nåede 
Mogens Broe dette mål i efteråret, 
hvor han sammen med kæresten 
Jette Poulsen og et vennepar rejste 
til Bornholm for at spille de fire baner 
på Solskins-øen.

– For efterhånden mange år siden 
begyndte jeg at spille andre ba-
ner end hjemmebanen i Lemvig, 
og så opstod idéen om at nå hele 
vejen rundt i Danmark. Jeg hav-
de måske spillet halvdelen af de 
jyske baner, da der gik lidt sport 
i det, siger Mogens Broe med et 
glimt i øjet.

Det har således taget en halv snes år 
at besøge de danske baner for den 
69-årige golfspiller, der gerne tager 
3-4 runder om ugen på hjemmeba-
nen, hvis vejret ellers tillader det.

Banerne er også bedømt
Efter hvert banebesøg har Mogens 
endda også bedømt banerne efter 
et personligt system.

– Det er naturligvis min personlige 
opfattelse af banen på netop det 
tidspunkt, hvor jeg gik de 18 hul-
ler, fortæller han om ratingen.

Den viser, at New Course på The 
Scandinavium ved København og 
Great Northern ved Kerteminde sco-
rede de højeste karakterer – efter-
fulgt af Silkeborg Golfbane og banen 
i Råsted.

– De to topbaner vil jeg meget ger-
ne spille igen, mens der er andre 
baner, der nok ikke får mit besøg 
en anden gang, siger Mogens.

Han lægger heller ikke skjul på, at 
Lemvig Golfbane har fået et stort løft 
de seneste fire-fem år.

– I min statistik ligger den nu lidt 
over middel. Vores greens er 

blevet meget bedre, og bolden 
triller ikke længere helt vildt på 
fairways, når det er tørt. Jeg sy-
nes også, at tilbagemeldingerne 
fra greenfee-spillerne om banen 
er blevet meget mere positive, så 
den kan vi absolut godt være be-
kendt, mener Mogens Broe, der 
i sagens natur også har ofret en 
del penge på at nå sit imponeren-
de mål.

Med til historien hører så også, at 
han – udover de 178 danske golf-
baner – har spillet cirka 175 baner 
i udlandet i f.eks. Spanien, Tyskland 
og Thailand.

EAGLE sponsorer i 2022
• Beierholm

• Bjælkehytten

• Din Tømrer & Snedker 

• Grafisk Tryk

• HM service

• Hotel Nr. Vinkel 

• Hotel Tante

• Intertruck Dealing

• Kallesøe´s Bolighus

• KB Holding

• KEC Holding

• Kvickly Lemvig

• Lars Vohnsen

• Lemvig Auto 

• Lemvig Beton

• Nordea

• Nybolig

• OH Snejbjerg

• Pinholt El-installationer

• Royal Unibrew

• Skovgaard Invest

• Stark Lemvig

• Søren V. Jensen

• Thiele Lemvig

• Triple Nine

• Vestjysk Auto Lemvig

• Vestjysk Bank

• Villadsen Agentur 

• XL Byg Harboøre

• Øgendahls 
Maskinfabrik

SE AKTUELLE TILBUD PÅ WWW.GREEN2GREEN.DK

GOLFREJSER TIL 
HELE VERDEN!

SØREN FRICHS VEJ 40G - 8230 ÅBYHØJ
INFO@GREEN2GREEN.DK - TLF. 86 11 49 55

Matchture, golfskoler, 
grupperejser, individuelle 
og skræddersyede rejser.

FØDSELS- 
DAGS  
MATCH
Vi fejrer Lemvig Golfklub søndag 
den 5. juni med en lille hyggelig 9 
hullers fødselsdagsmatch.

Gunstart kl. 9.00

Efter matchen er  
klubben vært ved  
kaffe og  
kagemand i  
klubhuset.
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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
4042 5059

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
thygesenulla@gmail.com
6137 5353
Cafeen
Pro´en
Sponsorudvalg
Klubber-i-klubben
Vestenvinden

 Bestyrelsen 2022
Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.  
Vi afholder generalforsamlingen når myndighederne tillader det.

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

• Ad hoc udvalg 

Uden frivillige  
gik det ikke
Så tusind tak til jer alle
I Lemvig Golfklub kommer vi ikke 
udenom, at de frivillige er guld værd. 
Det værdifulde arbejde der udføres 
her i klubben, er så vigtigt for os, og 
uden jer var det ikke muligt fortsat at 
drive og udvikle klubben.

Nogen spørger måske sig selv, 
hvilke opgaver de frivillige udfører 
og med risiko for at overse noget, 
så kan vi da bl.a. nævne opgaver 
som renovering af område ved dri-
vingrange, klipning af græs, flytning 
af huller, opbygning af nye skabe i 
bagrum, malearbejde, grøn torsdag, 
rengøring af toilet ved hul 5, flytning 
af probox i kluhus, opsætning af ny 
skærm, hovedrengøring, lugning af 
udenomsområder, tovholder på alle 
klubber i klubben hold, begynderun-
dervisning og andre hold,  hjælp til 
turneringer og matcher, hjælp i uge 

28 ugen og alt det andet vi trækker 
på jer til. Ja, listen af opgaver er lang.

Heldigvis vil rigtig mange gerne give 
en hånd med, og har du et par timer 
eller 3 i løbet af året, så tøv ikke, må-
ske står vi lige og mangler dig. Alle 
opgaver – store som små – har be-
tydning for klubben.

Frivilligheden er en stor og vigtig res-
source i en klub som vores, og fri-
villigheden bidrager til et godt klubliv 
med fællesskab på tværs af alder og 
køn. Med rødder i det vestjyske har 
vi tradition for at give en hånd med, 
når foreningen har brug for det. 

Kontakt gerne bestyrelsen eller kon-
toret, hvis tjansen som frivillig er en 
mulighed for dig.
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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

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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