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Velkommen
til sæson
2014

Selv om vinteren har vist sig fra
den milde side, så er foråret 
alligevel ventet med længsel - for
så kan vi komme ud ”på græs”
igen!  Nogle har benyttet sig af
vinter-golf-disciplinen, og med de
første lune forårsdage kommer
også de knap så hårdføre golfspil-
lere ud i klubben igen. 
Det sitrer med forventningens
glæde, når sko og bags findes 
frem fra vinterhiet, og snakken går
lystigt ved gensynet med de andre
golfere. 
Jo jo, sæson 2014 er skam 
allerede i gang.
Vinterperioden er dog også godt
for noget, idet bestyrelsen og de
mange udvalg har brugt tiden på at
evaluere, tænke nyt og planlægge
aktiviteter for den nye sæson.  
I bestyrelsen ser vi fremad, og
drøfter aktuelt visioner og planer
for banen, medlemmer, sam-
arbejdsformer, ydelser/medlems-
goder m.m.
Bestyrelsen går ind for åben dialog,
og har udarbejdet en forretnings-
orden, der ligesom referater fra be-
styrelsesmøderne er frit tilgængelig
for klubbens medlemmer.

”Velkommen i Skive Golfklub !”
Sådan har det lydt - og været ment
- gennem mange år, og det er 
bestyrelsens håb, at den positive
klubånd vil vare ved langt ud i
fremtiden. 
Forandringens vinde blæser også i
vores klub, der er mange udfor-
dringer - men også muligheder, 
og fundamentet er solidt, så vi ser
roligt fremtiden i møde. 
SGK er stadig den gode klub, som
fejrede et flot 40 års jubilæum i
2013, og vi stræber efter at fort-
sætte den rette kurs. Dette gøres
ud fra hvad der er bedst for klub-
ben og dets medlemmer - for med-
lemmerne ER klubben.

Klubben har fornuftig økonomi og
råderum, dog er økonomien ikke til
ansættelse af en
forretningsfører/manager. Vi kører
videre med klubsekretær, pedel og
bane-personale og en masse frivil-
lig arbejdskraft. For uden alle de
mange som yder en indsats for
klubben - stort som småt - ville
det stå skidt til. På forhånd tak til
alle vore sponsorer og frivillige
hjælpere, I gør en kæmpe forskel
også i 2014.

Skive Golfklub er for alle:
Fra yngste bambino’er, over ung-
dom til seniorer og veteranerne,
med både elite og den store
bredde - med plads til såvel
sportslige præstationer som 
socialt samvær og hygge.  
Nybegyndere og garvede, de ivrige
med hundredevis af runder og de
der kommer når tiden og lysten er
til det. Alle er der plads til i SGK
og alle er velkomne.
SGK er præcis så god som vi selv
gør den til.  Fx ved at udvise tole-
rance for hinanden: Alle kan og
skal ikke være enige om alting. Vi
kan lære af hinanden og sammen
finde nye veje, nye muligheder og
tiltag. Vi kan også alle blive bedre
til noget:  Fx øge spilletempoet og
få endnu bedre flow på banen.
Huske at rette nedslagsmærker op,
bruge træningsfaciliteterne - det
nytter noget. Lære nye at kende,
inviter den enlige spiller til at del-
tage i 2- eller 3-bolden ….. 
Alt sammen for at få endnu større
glæde ved golf.

En fortsat tilgang af nye medlem-
mer er vigtig for at kunne opret-
holde aktivitetsniveauet. Vi tror på
at den bedste markedsføring vi kan
få, er ved at alle er med til at sprede
budskabet om den gode klub vi
har, - og at der er plads til flere. 

Vi holder flere Åbent-hus arrange-
menter, så tag naboen, kollegaen,
venner og familie under armen og
inviter på en oplevelse med natur,
sport og samvær - kort sagt: 
Spil golf i Skive Golfklub. 

Forhåbentlig finder du som læser
af dette Årsskrift nogle relevante
informationer, som kan være med
til at give dig en god sæson 2014.
Alt kan dog ikke står heri, se også
de løbende nyhedsmails, info i
Golfbox, og brug gerne hjemme-
siden www.skivegolfklub.dk, hvor
vi tilstræber at have aktuel infor-
mation om langt de fleste forhold i
klubben.

God fornøjelse til alle 

Lone Dahl Bilstrup
Formand
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Bestyrelsens
beretning for
2013
(givet - i uddrag - af formanden
på den ordinære general-
forsamling 26. november 2013)

Undertegnede har været medlem af
bestyrelsen i Skive Golfklub i 15½
år, heraf formand i over 11 år. 
Dette er således min 12. beretning.
Læste i en artikel Dansk Idræts
Forbunds medlemsblad for ca. et
½ år siden, at det kniber med
demokrati i de danske idræts-
foreninger, idet det ofte kun er en
meget lille procentdel af medlem-
merne, der møder op på general-
forsamlingerne. Derfor dejligt at se
så mange i aften. Erindrer ikke no-
gensinde at have set flere.
Beretningen er som vanligt et kort
tilbageblik på sæsonen 2013, 
en opsummering af væsentlige 
begivenheder i perioden siden sid-
ste generalforsamling samt lidt om
fremtiden.
I år har vi igen valgt at udsende
beretningen forud for generalfor-
samlingen med henblik på at
skabe et fælles grundlag for en
mere debatpræget afvikling af 
generalforsamlingen.

Væsentlige begivenheder i 2013
Grundlæggende synes bestyrelsen,
at vi har haft en rigtig god sæson,
og at der igen er sket mange ting i
årets løb. 
Vil starte med at nævne nogle af de
væsentligste begivenheder/resul-
tater.

Lad mig starte med de 
mere positive:
•  Vi etablerede ”Frit Spil” sam-
men med Hvalpsund, Morsø, Aars
og Løgstør for knap 3 år siden.
Alle klubber har været glade for
ordningen, som for os er et stort
medlemsgode, mens det for f.eks.
Hvalpsund primært er og bliver et
økonomisk gode.
Harre Vig kom med i år, og har haft
økonomisk godt udbytte heraf. 
Til næste år udvider vi igen ord-
ningen til at omfatte - ud over de
nuværende 6 klubber - også Hjar-
bæk Fjord. Det glæder vi os over.
Sebber Kloster fik også tilbudt at
være, men takkede nej. 

Vi ser i endnu højere grad frit-
spilsordningen som én af 
mulighederne for at profilere
(”brand’e”) Skive-egnen og måske
på længere sigt tiltrække arbejds-
kraft. Det er vores indtryk, at både
Skive Kommune og Erhvervs- og
Turistcenteret har fået øjnene op
for det - om end deres økonomiske
bidrag er beskedne.
Prisen for deltagelse i ordningen i
2014 bliver 800 kr.

•  Vi har haft 40 års jubilæum i år.
Det blev fejret med en stor turne-
ring og en efterfølgende festlig 
jubilæumsfest. 
Stor tak til de, der stod bag denne
festlige dag. I jubilæumsugen 
nedsatte vi greenfee til 40 kr. med
et pænt besøg som resultat.

•  I 2011 startede vi en Erhvervs-
klub, som har været en succes. 
Vi håber, at den er med til at gøre
det attraktivt at være sponsor, og
håber også at medlemmer af Er-
hvervs-klubben i 2014 vil hjælpe
Sponsorudvalget med at finde nye
sponsorer.

•  For et par år siden etablerede vi
en ny afdeling for de helt små 
- Bambinoerne (3-12 år). Det har
været en kæmpe succes. 
Bambinoerne er et friskt pust i
klubben. Flot initiativ, engagerede
”trænere” og et godt fremmøde.
Vi har nu ca. 25 bambinoer, som i
år og sidste år har gennemgået et
specielt tilrettet forløb og har
DGU-kort. Derudover har vi andre
25 bambinoer uden DGU-kort. 
Det er herfra de kommende elite-
spillere rekrutteres.

•  Vi har haft gode holdresultater
med flot oprykning af vores elite
damehold og bibeholdt herrerne i
1. division. 
I Regionsgolf har vi igen haft pul-
jevindere i A, B- og C-rækken.
Vores hold i Synoptik Cup blev
Landsmestre og vore juniorer blev
Distriktsmestre. I de øvrige rækker
for klubgolfere rykkede vi desværre
ned fra Senior A.

•  Vi har igen i 2013 gennemført
en ”Uge 28”, hvor vi lod alle, der
måtte have lyst, spille gratis på
vores bane. Vi havde ca. 1.600
gæster den pågældende uge, som
må betegnes som en stor succes,
ikke mindst for caféen og proshop-
pen, samtidig med, at vi har en 
indikation af, at flere og flere
”klubber” kommer på besøg. 
Skive Kommune gav igen et
markedsføringstilskud, idet det
efter lidt ”kamp” lykkedes at få et
mindre beløb fra ”Rent Liv”-puljen.
Vi har i igen i år haft en del spon-
sorater til at støtte uge 28 og fik
derigennem en helsides annonce
og en ½ sides artikel i Golf Bladet,
en artikel på teetime.dk samt 
omtale på visitdenmark.dk.

Fortsættes på side 6

PRODUKTUDVIKLING
PROTOTYPER
SOURCING
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Med støtte fra kommune, spon-
sorer og annoncører tjente vi igen
en del penge på denne uge, har
markedsført byen og klubben,
samtidig med at Hanne i caféen og
Mads i shoppen begge havde stor
omsætning.

•  Vi fik i 2012 et nyt handicap-
system, som mange var lidt skep-
tiske over for i starten. Men det har
vist sig at være en succes med
mange flere indberetninger, og
heldigvis elektroniske. 
Det har aflastet Sekretariatet/HCP-
Komitéen og vil give flere ret-
visende handicaps fremover.

•  Vi har fået et nyt toilet på hul 15.

•  Vi kan glæde os over mange år
med overskud og en samlet ned-
bringelse af gælden med ca. 2 mil-
lioner kroner i de seneste år, uden
at det er gået ud over aktivitets-
niveauet og ambitionerne. 
Tværtimod.
På trods af finanskrise, et svagt
dalende medlemstal og et vanske-
ligt sponsormarked, står vi således
rimeligt rustet over for fremtidige
udfordringer.
Vi vil gerne udvikle banen og
fastholde kvalitetsniveauet samt på
sigt have en Par 3 bane og for-
bedrede dræn, og har derfor plan-
lagt en lille kontingentstigning for
ikke at forringe vore muligheder
fremover.

Der er et par ting, vi kan
beklage lidt:
•  Vi har fortsat stor afgang (ca.
10%) og en stor del, der skifter
kategori. Vi har haft en skuffende
begyndertilgang på trods af en
stribe initiativer, men stadig en
god tilgang af medlemmer fra
andre klubber og folk, der har
genoptaget golfspillet. 
Vi har ikke kunnet fortsætte den
positiv nettotilgang af medlemmer
i en tid, hvor de flest klubber har
dalende medlemstal. Og vi har et
stigende antal flexmedlemmer og
dermed et faldende gennemsnits-
kontingent. På landsplan har DGU
medlemsmæssig status quo, men
kun i kraft af Flex-medlemskabet
(for personer, der tidligere har
spillet golf, hvor man betaler et
beløb for DGU-kort, og dertil skal
betale greenfee overalt i de klub-
ber, der vil acceptere dette kort).
De samlede kontingentindtægter i
Danmark er faldende og skal
fordeles på flere og flere klubber.

•  Vi har ingen problemer med at
finde hjælpere til konkrete opgaver
- og det er vi rigtig glade for, men
det er svært at finde medlemmer,
der vil tage ansvar for et samlet
funktionsområde og gå ind i
bestyrelsesarbejdet. Det bruger vi
hvert år mange kræfter på.

Det forhold, at nogle af bestyrelsens
medlemmer er involveret i mange
daglige driftsmæssige forhold,
som kræver en del tid, har vi
drøftet indgående, og har - som
skrevet ud til alle medlemmer i
flere omgange - en plan om på sigt
at overgå til en model med en for-
retningsfører/manager, der tager
sig af personalesager og de
daglige driftsspørgsmål samt er
opsøgende på sponsorområdet,
således at bestyrelsens arbejde
bliver mere planlæggende og 
fremadskuende - mere visionært.
En ansættelse af en forretnings-
fører/manager kræver flere penge og
bedre økonomi end den, vi har i dag.
Vi hæver nødtvunget kontingentet til
næste år, men har afstået fra yder-
ligere kontingentstigninger, som ville
være krævet for at kunne ansætte en
forretningsfører/manager.

•  På PR-siden har vi svært ved at
få medlemmer til at engagere sig,
og vi håber at én eller flere melder
sig til dette arbejde/udvalg. 
Vi har haft planer om at udgive en
”klubavis”, som tillæg til ”Midt på
Ugen”, målrettet mod de 97 % af
kommunens indbyggere, der ikke
spiller golf. 
Men den opgave har vi hidtil ikke
magtet at løfte.

•  Vi har desværre haft indbrud i
vore bagskabe i sommer, hvilket
gav ca. 25 af vore medlemmer et
problem. Vi har i den anledning
sørget for bedre belysning af 
P-pladsen.

•  Hvert år har vi en kamp mod
”dårlige betalere”, som giver os
alle et rentetab. 
Det vender vi tilbage til under 
dagsordenens punkt 3.

Arbejdet i bestyrelse og 
udvalg
Vi har i det forløbne år holdt 9
bestyrelsesmøder og rigtig mange
udvalgsmøder.
Vi har holdt det traditionelle møde
med ”klubber i klubben”, det 
traditionelle møde med vore
naboer mod nordvest og et møde
med vore samarbejdspartnere i
”Frit spil 2013”, som snart ændrer
navn til ”Frit spil 2014”

Banen
Udover medlemmerne er banen 
det største aktiv i Skive Golfklub.
Vi har i år haft 2 heltidsansatte
greenkeepere til banepasning, en
banemedhjælper i 7 måneder og
en ekstra i juli-august måned samt
et par erhvervspraktikanter. Vi har
trukket store veksler på Max og
Vagn, som igen har ydet en både
stor og ekstraordinær indsats. 
De fortsætter begge i 2014.

Skive Golfklub 2014
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Sæson 2013 startede sent, men
kom stærkt igen med en af de 
bedste juli måneder nogensinde,
næsten 300 solskinstimer, så der
er naturligvis blevet vandet en del,
men Baneudvalget er enige om at
selv uge 28, hvor 1600 golfspillere
gæstede klubben, ikke nævneværdigt
sled på banen.

2013 blev også året, hvor vi fik
udarbejdet en Baneudviklingsplan
2020. Planen er ikke en ende-
gyldig resultatliste, men giver et
fingerpeg om hvordan Baneudval-
get ser banen nu og i fremtiden.
Greenkeeperne er allerede gået i
gang med at gennemføre de første
ændringer (åbning af krattet i højre
side på hul 7). I løbet af vinteren
vil vi forsøge at få gennemført de
højst prioriterede opgaver. 
Når en sådan plan skal gennem-
føres er der flere parametre, som vi
er nødt til at tage hensyn til. 
Derfor er prioriteringen ikke nød-
vendigvis et udtryk for vigtighed,
men ofte et kompromis mellem
hvad vi kan nå at gennemføre, og
hvordan ændringen efterfølgende
kommer til at påvirke mængden af
arbejdsopgaver. Eksempelvis
betød åbningen af skoven på hul 9,
at vi er nødt til at slå græsset
under træerne.

Vi må erkende at banens udform-
ning er givet, så for Baneudvalget
gælder det om at udnytte de ram-
mer optimalt. Det arbejde startede
for lang tid siden og handler om at
kunne se nye muligheder, som kan
gøre banen mere spændende.
Nogle af ændringerne er kosme-
tiske; plantning af nye træ-arealer,
mens andre er målrettet mod at
gøre spillet mere spændende.
Der er dog en del praktiske - knap
så sjove opgaver - som venter os i
den nærmeste fremtid. 

Det er de opgaver, som vi ikke
umiddelbart kan se, men som har
stor indflydelse på vores banes
stand; nemlig nedlægning af nye
dræn samt oprensning af eksis-
terende. 
Det er dog vores opfattelse, at den
spuling af dræn, vi gennemførte i
foråret, virker.

Årets støtteturnering
gav et fint tilskud til teesteder
(primært hul 1). Planen er at lave
et nyt gult teested på hul 1 og fort-
sætte med hhv. nyt rødt teested på
hul 2. Men der er også andre
teesteder som trænger til en kærlig
hånd - det tager vi hånd om efter-
hånden, som vi får ressourcer til
det. Vi vil gerne takke de, som del-
tog i Støtteturneringen.

Det seneste måneds regnvejr 
har gjort det svært at køre med
maskinerne på den gamle del af
banen, hvorfor Baneudvalget har
besluttet at opfordre til, at man
spiller de nye huller.
Det er ikke vores tanke at lukke de
gamle huller permanent. Men vi
har ladet tidsbestillingen gælde for
start på hul 8.

Vi har i år igen forbedret teeste-
derne gennem vertikalskæring og
dressing, og vi har sprøjtet fair-
ways mod etårigt ukrudt. Næste år
vil et af fokusområderne være at få
vore greens mere ensartede. Det
vil vi bl.a. gøre ved tromling samt
yderligere fokus på greens. Vi har
anskaffet et stimpmeter, så vi kan
måle hastigheden, selvom hurtige
greens ikke er et mål i sig selv.  

Alt i alt store udfordringer for vore
greenkeepere, men jeg synes de
har klaret sig rigtig godt og har -
på trods af ekstraopgaver og 
begrænset bemanding - leveret en
bane af høj standard. 

En bane, der er rost af såvel
medlemmer som af greenfee-
spillere og gæstende elitespillere.
Når vi sammenligner os med andre
baners tilstand, er vi fint med, men
det kan stadig blive bedre.
Vi vil fortsat fokusere på ”finish’en”,
vertikalskæring og dressing, rens-
ning af søer og vandløb, spuling af
dræn, renovering af teesteder samt
på klipning og beplantning.
Baneudvalget synes faktisk, at vi
har en fin bane, som vi kan være
stolte af. Håber, I er enige.
Vi har også en plan om at få rettet
det skæve sikkerhedshegn op og få
renoveret vore broer, som mange
steder trænger til en kærlig hånd.

Generelle bemærkninger 
ved-rørende banens lay-out/
klippemønster
Vi forsøger at komme væk fra det,
jeg kalder “fodboldbanelook”, hvor
ethvert skævt slag er lige så godt
som et lige, og hvor de længst
slående får de bedste scores ved
hele tiden at tage det længste red-
skab i bag’en, indtil man nærmer
sig green. En del år tilbage så man
helt væk fra det visuelle indtryk af
banen og så - efter min mening -
helt væk fra begrebet “course man-
agement”.
Det har vi løbende forsøgt at
ændre. Jeg synes, at vores bane -
fra at være en “skodbane”, som
ingen gad spille - har ændret sig
markant. Den høje rough ser flot
ud på afstand. 

Banens rating er i øvrigt bl.a. fast-
lagt ud fra, at der er høj rough i
20-30 meters afstand fra midt fair-
way. Vi har på nogle områder
imødekommet de medlemmer, der
jævnligt klager over det høje græs. 

Vi har lagt vægt på, at man kan se
”forhindringen”, således at spil-
leren kan vælge redskab derefter.
Vi vil formentlig flere steder klippe
”heavy rough’en” ned på de
nærmeste 2-3 meter, så man har
chancen for at finde sin bold, hvis
den triller ud mod det høje græs.

Skive Kommune
Vi lider stadig under en for os for-
ringet ”Skiveordning”, hvor mange
klubber får op til 90-100 % tilskud
til bl.a. klubhusdrift, men golfklub-
ber kun får op til 54 % tilskud!!!
Der er næppe meget at stille op,
selv om det er helt urimeligt, at de
klubber, der via kontingentet yder
mest, får det laveste tilskud.
Vi afholder ydermere selv stort set
alle driftsudgifter til anlægget, hvor
de fleste andre idrætsklubber får
det hele forærende.

Begyndere/nye medlemmer
Vi har igen i år haft god tilgang af
nye medlemmer, men stadig ikke
antalsmæssigt helt på det niveau,
vi havde for et par år siden. I år har
vi uddannet ca. 65 begyndere + 15
bambinoer.

Fortsættes på side 8

Green keeperne
Max Palshøj og

Vagn Kristensen har
igen i år ydet en stor

indsats for banen.
Begge fortsætter i

2014.
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Heldigvis kommer der fortsat en
del medlemmer fra andre klubber
og tilgang af spillere, der har holdt
pause fra golf i nogle år.

Vi har de seneste par år ikke været
helt så gode til at fastholde en stor
del af de mange, der har lyst til at
prøve at spille golf. Krisen kradser
stadig.
Vi skal virkelig gøre noget ekstra-
ordinært. Begynderne kommer ikke
af sig selv. Og vi skal blive bedre
til at fastholde de medlemmer, vi
allerede har. Gode idéer efterlyses.

Generelt kan siges, at der er fundet
en fin balance mellem træning,
regelundervisning og spil på
banen, hvad enten det gennem-
føres som weekend kursus, turbo
kursus eller normalt forløb.

”Plus36” turneringerne
har været en succes for deltagerne,
som er meget glade for tiltaget,
men tilslutningen kunne være
større. 
Det er svære tider med at rekruttere
begyndere, og vi har i år ikke været
tilfredse med tilgangen på begyn-
derområdet.
Vi har i efteråret forsøgt med gratis
fællestræning, og det vil blive 
udbygget i 2014.

Vi har - som nævnt indledningsvis
- fortsat en stor medlemsmæssig
afgang fra alle grupper (som de
fleste andre golfklubber). Vi havde
ved udgangen af september måned
789 fuldtidsmedlemmer og 113
Flex-medlemmer. 

Hertil kommer 6 longdistance og
25 juniorer uden banetilladelse. 
I alt 933 aktive medlemmer. Tæller
vi de 42 passive med, når vi op på
975 medlemmer. Det er et lille fald
i forhold til sidste år, hvor vi havde
det største medlemstal nogensinde.

Elitegolf
Vi ændrede vores elitemålsætning
for et par år siden, hvor vi beslut-
tede os for i højere grad at satse på
”egen avl” med hovedvægten på
talentpleje.
Klubbens målsætning på herresi-
den var at bide sig fast i 1. eller 2.
division og håbe på et 2. hold i 4.
division.
Første holdet klarede sig i år i 1.
division efter et enkelt år i 2. divi-
sion i 2012. 2. og 3. holdet er fort-
sat i Kvalifikationsrækken, men 
vi håber på en tilbagevenden til 
4. division.

Damerne fik i år en flot
oprykning til 3. Division.

Alle unge, som vi har vurderet til at
have stort udviklings potentiale,
har fået tilbudt ugentlig træning.
De resterende har fået træning en
gang om måneden. 
Eliten har i år haft spil 2 dage om
ugen. Der har været pæn tilslut-
ning til runderne, hvor godt 40
forskellige spillere har deltaget.
De, der har deltaget mest, har
spillet hele 23 runder. Hvis man
ser runderne igennem, kan man
se, at der er en del, der har rykket
sig virkelig meget. I løbet af året,
er de bedste af de yngste juniorer 

inviteret med til disse runder. 
Vi synes, det er vigtigt at næste
generation er med. De lærer meget
af at spille med bedre spillere, og
der kommer mere seriøsitet i
spillet.

Christian Dahl har haft en flot
sæson. Han har slået banerekor-
den på Morsø GK’s bane. En flot
66’er fra hvid tee. Derudover har
han tangeret rekorden på hjemme-
banen - også en 66’er. 
Som kronen på sæsonen er han 
i efteråret igen blevet udtaget til 
juniorlandsholdet. Christian er en
del af DGU’s udviklingstrup. 
Det er i den trup, hvori der kæm-
pes om en af de 6 pladser, der er
på Juniorlandsholdet - og på sigt
seniorlandsholdet.
Christian har klubbens bedste
handicap på 0,6. Flot.

Også de yngste juniorer bør
nævnes. De har flyttet sig meget
gennem sæsonen. Mange af dem
har den lyst og tålmodighed, der
kræves i golfsporten. Vi synes at
fremtiden ser lys ud for Skive
Golfklub. Også dejligt at kon-
statere, at der er 6 spillere under
23 år blandt klubbens 10 bedste
spillere (alle under HCP 4,5).
Alt i alt synes vi, at 2013 har været
en god sæson. 
Vi håber, at holdene som minimum
bider sig fast i deres rækker.

2014 bliver en spændende sæson.
Alle hold er i lokale puljer:
1. Holdet Damer (3. Division) er i
pulje med: Randers - Trehøje -
Volstup
1. Holdet Herrer (1. Division) er i
pulje med: Gyttegård - Trehøje -
Lübker
2. Holdet (Kvalifikationsrækken) er
i pulje med: Harre Vig - Hjarbæk
Fjord - Struer 2
3. Holdet (Kvalifikationsrækken) er
i pulje med: Hobro - Norddjurs  -
Randers 

Som noget nyt er Skive Golfklub
vært for en Amatøreliteturnering
næste år den 26.-27. juli. Det vil
give vore egne spillere en stor fordel
med hjemmebane, idet denne
turnering er tællende på diverse 
ranglister - både AON Junior Rang-
listen og Titleist Ranglisten. 
Vi håber på at kunne tiltrække nogle
af de bedste amatørspillere i landet
og håber på vore sponsorers velvilje.
Hvis turneringen bliver en succes,
kunne det måske blive en fast
turnering år efter år.
Der skal lyde en stor tak til alle,
der har hjulpet til omkring elite-
turneringer. Holdkaptajner, turne-
ringsledere og startere samt ikke
mindst greenkeeperne. Tak til alle
de medlemmer, der er mødt op for
at støtte og se holdene spille. Både
hjemme og ude.

SGK-Ungdom
Bambino-golf er i år gennemført
med Kim Pedersen som primus
motor. Jan Strøm Sørensen har
stået for den overordnede plan-

AASE STINE SOLVEIG            SANNE               NIELS PEDER METTE               IDA HELLE
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lægning samt været afløser for Kim.
Der har endnu engang i 2013
været et flot fremmøde. Stemnin-
gen er helt i top med mange glade
børn. Specielt når der spilles rund-
golf! - Puttetagfat, ”ram skiven” og
”vælte flasker” er dog også store
hits.
Kender I ikke øvelserne, er det bare
at kigge forbi til foråret til Bam-
bino-golf.
Kim er rigtig god til at aktivere
også de lidt mindre børn, så det er
bare med at få de små poder af
sted.
Vi vil i 2014 få træneren til at
komme til Bambino-golf en gang i
mellem for at lære specielt de lidt
ældre børn lidt mere specifikt
omkring golfsvinget. Det vil for-
berede børnene bedst muligt til
den dag, de skal tage kortet.
Bambino konceptet er en fantastisk
del af vores ungdomsarbejde 
- en stor tak til dem, der har stået i
spidsen for dette.

Ungdomsafdelingen har deltaget i
en del turneringer, hvor kreds-
turneringerne har kunnet samle de
fleste spillere - både ”blå bane”, 9
hullers samt 18 hullers turnering,
har været godt repræsenteret af
vore ungdomsspillere. I 18 hullers
turneringen vandt vi kredsmester-
skabet og skulle spille regionsfi-
nale i Blokhus mod de andre
kredsvindere. Vi tog til Blokhus
dagen før og prøvespillede banen.
Derefter var der afgang til 2 hytter
på den nærliggende camping-
plads, hvor drengene hurtigt 
erobrede den ene hytte, så de vok-
sne kunne tage den anden.

Børnene bestemte, hvor vi skulle
spise, og bagefter stod den på
hygge, men drengene valgte 
alligevel en tidlig exit - de skulle
være SÅ klar til det store slag. 
Det blev en fantastisk weekend og
Skive vandt finalen meget stort. 
Et stort tillykke ☺

Vi har deltaget i den årlige som-
merlejr med overnatning ved 
Harrevig, som klubledere fra vores
del af distriktet afholder og arran-
gerer for egne medlemmer. Det er
en helt fantastisk sommerlejr, med
masser af golf og hygge i 4 dage.
DGU har nu for andet år i træk
givet præmier for mange tusinde
kroner, som sammen med alle
vores øvrige sponsorer gør vort
præmiebord til noget fantastisk.

Ungdomsudvalget har med en
aktiv indsats haft besøg af flere
skoleklasser fra 5-7. klassetrin.
Det er altid en stor succes, og alle
ser ud til at kunne blive bidt af
legen med bold og køller. De
synes, at det er fantastisk at ”tvære
deres lærer” i 18 hullers putning. 
Det er, sammen med en masse
positiv omtale fra vores ungdoms-
golfere, nok den bedste måde at få
de unge introduceret til golfs-
porten, hvis de ikke har en nært
beslægtet i familien, som tager
dem med på golfbanen. 

Træningen i år er foregået tirsdag
og torsdag eftermiddag, og det har
fungeret ganske fornuftigt, men der
vil blive set på forbedringer på
hele træningsdelen, så alle får
mest muligt ud af træningen.

Mærkeprøverne er ikke blevet
brugt så meget. Det tages op som
et supplement til træningen næste
år, for at motivere og inspirere alle
ungdomsspillerne

I 2014 vil de dygtigste ung-
domsspillere igen blive indlemmet
i Elitetruppen til både træning og
spil.
Der vil blive arrangeret flere so-
ciale sammenkomster, hvor vi vil
hygge os, og hvor det ikke kun
skal handle om golf, men om det
sociale samvær, som også er en
vigtig del af vores sport.

Vores ungdomsafdeling er vokset
de senere år – ikke mindst takket
være Bambino konceptet. En stor
tak til de, der har stået i spidsen
for dette. Det er herfra de kom-
mende elitespillere rekrutteres.

Turneringer
Vi har som nævnt haft en rigtig
god sæson – også med årets
turneringer.

Fortsættes på side 10

Christiansgade 15 . Skive
Tlf. 97 52 03 05

www.fysioterapien-skive.dk
mail@fysioterapien-skive.dk

Åbningstider: 
Mandag - Torsdag:  07.30 -16.30 

Fredag:   07.30 -15.00 JAN GITTE R. GITTE B.             FREDDY              FINN ELSEBETH 
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2013 har indtil nu - ud over
klubmesterskaberne - budt på 9
klubturneringer, som har været
åbne for samtlige medlemmer.
Knap 900 deltagere, eller næsten
100 i snit pr. turnering er meget
tilfredsstillende og et udtryk for
god interesse blandt en stor skare
af klubben medlemmer.  Og så
slutter vi året af med Juleturnerin-
gen på søndag, hvor der stadig er
åbent for tilmelding ☺

Mange mindre turneringer
Ud over klubturneringerne har vi
haft et stort udbud af turneringer
for bestemte målgrupper, fx begyn-
dere, juniorer, elite, sponsorer og
ikke mindst ”Klubber i Klubben”
(KiK): Old Girls, Tirsdagspigerne,
Seniorklubben og Torsdagsher-
rerne.  Hele 390 SGK-turneringer
er registreret i Golfbox for 2013,
meget imponerende.

Klubmesterskaberne havde igen i
år en pæn tilslutning, og vi håber,
at endnu flere får lyst at deltage i
2014 – der er rig mulighed for en
spændende dyst i mange rækker.

De øvrige turneringer skal ikke
gennemgås her, idet resultaterne
kan findes på Golfbox. ”Ingen
nævnt, ingen glemt” - dog skal der
lyder STOR tak til turneringsspon-
sorer og de mange turneringledere
og –hjælpere - uden jer ville
turneringerne ikke få den succes,
som vi oplever.
Ganske kort omkring Hold-
turneringer.
Foruden ungdommens og elitens
deltagelse i DGU’s løbende hold-
turnering (se de respektive afsnit),
så har vi også haft hele 7 hold til at
spille i Regionsgolf-regi. 

Der deltog 3 hold i de handicap-
opdelte A-B-C rækker, samt 4 hold
i de aldersopdelte Senior/Veteran
rækker. A-B-C holdene blev alle
puljevindere, men måtte se sig
slået ud i 1/8-finalerne.  Samlet set
for Regionsgolf-holdene var resul-
tatet ganske tilfredsstillende, både
socialt og sportsligt.

Endvidere lykkedes det for
klubbens Synoptik-hold først at
vinde landsdelsmesterskaberne og
dernæst at blive landsmestre -
meget flot !

For 2014 har vi besluttet at
fastholde niveauet for antal klub-
turneringer, som ser ud til at være
det rette. 
Der vil helt sikkert også blive et
stort antal turneringer for de af-
grænsede målgrupper, jf ovenfor,
ligesom vi igen tilmelder hold til
de løbende holdturneringer. 
Så hold øje med SGK’s hjemme-
side, Årsskriftet og eventuelle 
opslag i klubhuset, og meld dig til! 

Naboordninger
Vi har stadig en af landets mest
omfattende greenfee-aftaler med
knap 40 andre klubber, heraf ca.
20 med ½ greenfee. Det har været
og er fortsat vores opfattelse, at
disse aftaler er nogenlunde
omkostningsneutrale for klubberne
(både økonomisk og med hensyn
til pres på banerne), men er et stort
gode for medlemmerne - ikke
mindst for mange pensionister.

Sammen med ”Fritspilsordningen”
giver aftalerne gode muligheder for
udflugter og for at finde en anden
bane, når ens egen er lukket.

Vi har for et par uger siden 
deltaget i et møde med 
”De Nordvestjyske klubber”. 
½ greenfeeaftale med disse 
klubber fortsættes. 
Frit spil én gang pr. år pr. bane for
dame- herre- og seniorklubber
fortsættes (gælder kun SGK, HVG
og Morsø og gælder kun, hvis
man spiller sammen med hjem-
meklubbens tilsvarende ”klub”).
Vi arbejder ihærdigt videre med
etablering af ½ greenfee-aftaler for
2014 med flest mulige klubber. 
Se nærmere herom på klubbens
hjemmeside.

Klubber i klubben
Vi kan kun opfordre de, som søger
socialt fællesskab, til at melde sig
ind i disse ”klubber”, som i høj
grad også er traditionsbærende i
Skive Golfklub.
Vi viderefører at begynderturne-
ringerne afholdes dels onsdag
eftermiddag/aften og dels søndag
eftermiddag/aften, hvor der 
traditionelt er meget få spillere på
banen.

Mange ansatte
Skive Golfklub er jo ikke bare en
klub, men også en virksomhed
med en omsætning på 4-5 mil-
lioner. En klub som baserer sig på
et stort medlemstal og en række
gode sponsorer samt i sæsonen 
8-10 ansatte eller personer på
kontrakt.
Det er derfor glædeligt, at kunne
fortælle, at vi 2014 fortsætter en
god bemanding på alle nøglefunk-
tioner: 
Max Palshøj og Vagn Kristensen
fortsætter som greenkeepere,
Pernille Aggerholm på Sekretari-
atet, Anders Jespersen som pedel,
Mads Iversen fortsætter med
”shoppen” samt som træner og
spiller, og Hanne Sørensen for-
pagter fortsat caféen. Alt sammen
en stor grad af kontinuitet, vi alle
kan glæde os over.

Tak til vore sponsorer
En af forudsætningerne for at
opretholde god banestandard og
udvikle banen, er en række gode
sponsorer. Her kan vi heldigvis
konstatere, at mange af byens virk-
somheder og forretninger - på
trods af svære tider - fortsat støtter
op om Skive Golfklub. Der skal
derfor rettes en stor tak til vore
sponsorer - både nye og gamle. 
Vi kan konstatere, at vi de seneste
år har oplevet et større frafald end
normalt, og Sponsorudvalget har
kæmpet og kæmper en hård kamp.
Det ser i skrivende stund ud til at
vi har bremset tilbagegangen, og
håber på i de kommende år at
vende tilbage til 2009-niveauet.

Skives vindende Synoptik-hold: Freddy Larsen, Simon B. Mikkelsen,
Søren Andersen, Steen Bach, Sv. Aage Kjær.
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Lidt om fremtiden
• På det administrative område er
vi i færd med at anskaffe et nyt
kombineret betalingssystem med
mulighed for at afskaffe greenfee-
bøgerne og udskrive scorekort til
såvel gæster som medlemmer.
• Der er - som nævnt - udarbejdet
en Baneudviklingsplan for de kom-
mende år og en opgaveplan for
den kommende vinter og forår. 
• Vi vil i Skive Golfklub arbejde
videre med vore tanker omkring
baneforbedringer - specielt vore
teesteder. Håber også, at vi i de
kommende år får mulighed for at
forbedre vore dræn.

• Oprensning af grøfterne og
søerne vil blive gennemført i 
vinterens løb.
• Vore broer vil blive renoveret,
og vi har besluttet, at rette det
skæve sikkerhedshegn op - gerne
med tilskud fra Skive Kommune. 

• Vi undersøger stadig mulig-
hederne for støtte til en (solcelle-
drevet?) pumpe, der skal sikre
vand i grøften ved hul 2 og 3, men
savner en sponsor hertil.
• Vi håber at få kræfter til at 
arbejde videre med planerne om
etablering af en ”Par 3” bane eller
en ”Pay and Play” bane. Det står
stadig højt på ønskelisten. 
• I 2014 håber vi på fortsat succes
for vore holdspillere på alle
niveauer - både herrer, damer, 
seniorer, veteraner og juniorer.
• Vi satser på en nødvendig status
quo eller gerne en mindre forøgelse
af medlemstallet gennem forbed-
rede indtag og forbedret fasthol-
delse af såvel nye som gamle
medlemmer, som det er lykkedes
for os gennem mange år.
Hjælp fra medlemmerne
Mange idrætsforeninger har store
problemer med at skaffe frivillig 
arbejdskraft.

Det har vi kun i mindre omfang
oplevet. Der er stor opbakning fra
mange medlemmer i udvalgs-
arbejde, specielt vedr. begynder-
og ungdomsarbejde, som service-
medarbejdere samt som turne-
ringsledere og -hjælpere.
I bestyrelsen er vore kvindelige
medlemmer stærkt under-
repræsenteret. 
I år er det dog lykkedes at få kon-
takt til en håndfuld medlemmer ,
som har givet tilsagn om at lade
sig opstille på Generalforsamlin-
gen. Det er glædeligt flere end nor-
malt, men grundlæggende
skuffende, at kun 5 ud af over 900
medlemmer reagerede på en appel
for en måned siden.

Afslutningsturneringen
blev afholdt i slutningen af oktober.
Der var næsten ”fuldt hus” med
godt 80 spillende og yderligere 10
spisende deltagere. 

Turneringen dannede igen en fest-
lig ramme om sæsonafslutningen 
- en ramme vi holder fast i.
Den gode opbakning håber jeg vil
fortsætte, således at vi bl.a. der-
igennem forstærker den klubånd
og det gode sociale samvær, som
normalt hersker overalt i klubben.

Det er mit håb, at alle - såvel
medlemmer som ansatte, den nye
bestyrelse og medlemmer af nye
udvalg og arbejdsgrupper - vil 
arbejde for at 2014 også bliver et
rigtig godt golf-år, hvor vi dyrker
det sociale samvær og kamme-
ratskabet.
Hermed slutter min 12. og sidste
beretning. Tak for god støtte gen-
nem årene.

På bestyrelsens vegne  
Steen Krarup

* Ansigtsbehandlinger 
* Malaysisk wellness 
* Kropsmassage
* Voksbehandlinger
* Cavilipo: Fedt-

reducerende behanlinger.
* Manicure
* Pedicure
* Shell Lak
* Make-Up
* Bryn og vipper

Skønhed og

Wellness:

Se mere på:
WWW.fleurance.dkULLA HARTMANN · ADELGADE 14 · 7800 SKIVE · TLF. 97 52 23 44
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Referat af 
general-
forsamling 
Tirsdag den 26. nov. 2013 
kl. 19.00 i SparNord’s 
Kantine

Valg af dirigent
Knud Borup Jensen (KBJ) blev
valgt som dirigent og konklude-
rede, at generalforsamlingen var
varslet korrekt og var beslutnings-
dygtig.

Bestyrelsens beretning
om klubbens virksomhed i det for-
løbne år.
Steen Krarup (SK) fremlagde 
bestyrelsens beretning, som er til-
gængelig på hjemmesiden og an-
detsteds her i bladet.
Der var ingen kommentarer eller
spørgsmål til beretningen, som
dermed blev godkendt.

Det reviderede årsregnskab
blev fremlagt til godkendelse.
Anders Christensen (AC) gennem-
gik regnskabet, der har været frem-
lagt forinden, startede med at vise
en grafisk fremstilling af medlems-
udviklingen.
Regnskabet blev godkendt uden
spørgsmål eller kommentarer.

Forslag fra bestyrelsen
Ingen

Forslag fra medlemmerne
Forslag fra Gert Hansen (GH).
Gert redegjorde for baggrunden for
forslaget:

Baggrunden er beretningen for året
2011, som berettede at man ville
aflønne dele af bestyrelsen. GH
fremsætter forslaget i forlængelse
af samme forslag fra 2012.
GH referer fra Ole Hasselbach, hvis
bog (”Foreningsret”) omhandler
arbejdsbyrden ved frivilligt arbejde.
Denne konkluderer at eventuelle
aflønninger af bestyrelsen skal
fastsættes/bestemmes af en gene-
ralforsamling.
GH stiller forslaget for at undgå
eventuelle fejl i fremtiden. 
GH siger, at forslaget bunder i at
bestyrelsesarbejdet skal ses som
ulønnet, men siger dog samtidig,
at såfremt det besluttes, kan det
naturligvis ændres ved flertal i en
generalforsamling.

SK-kommentar:
SK siger, at han har modtaget et
honorar på 6.000 Dkk/md for at
varetager opgaver, som ikke nød-
vendigvis er formandsopgaver, og
som dels skyldtes svigt af andre
frivillige. SK nævnte de opgaver
som han har varetaget.

GH: Mit mål er bolden og ikke
manden.
Dirigenten: spørger om GH med
formuleringen ”Ekstern hjælp” 

mener at den lønnede hjælp ikke
må være i golfklubbens medlems-
skare eller uden for bestyrelsen.

GH:  Mener udenfor bestyrelsen.
Hvad er bestyrelsesarbejde, og kan
bestyrelsen give sig selv opgaver
som ikke nødvendigvis er bestyrel-
sesarbejde.

SK uddyber bestyrelsens holdning
samt oplæser dele af DGU’s forslag
til vedtægter på disse punkter. SK
betoner, at bestyrelsen principelle
holdning er, at man ikke skal 
aflønne for frivilligt arbejde.

Andre bemærkninger:
Jørn Nygård: spørger GH: Hvad er
din bevæggrund for at indføre
næstformand ?
GH: For at undgå eventuelle uklar-
heder og skabe en praktisk løs-
ning, hvis en formand forsvinder,
og påpeger at hans primære formål
med det samlede forslag er at på-
pege at frivilligt arbejde er ulønnet.

Børge Schrøder: Skal vi ikke
komme videre til afstemning?
Dirigent: Så længe der er kom-
mentarer kan vi ikke påbegynde af-
stemning.

Vagn Rahmsdal: Præciser venligst
ekstern hjælp: At et bestyrelses-
medlem ikke må udføre lønnet 
arbejde? 

Dirigent: Den blev ændret således
at medlemmer af golfklubben kan
ansættes, dog med undtagelse af
bestyrelsesmedlemmer

Ole Lyholm: Synes at passus med
tildeling af DGU introduktionskort
skal fjernes, da det er en afgørelse
som ligger hos DGU.

GH: Argumenterer for at det skal
blive stående, således at man i
vedtægterne kan dokumentere
overfor eventuelle nye medlemmer,
at der er en fordel ved at være
bestyrelsesmedlem. 

SK: Bestyrelsen /SK foreslår at for-
slaget forkastes i dets ordlyd

Dirigent: Der stemmes skriftlig
efter anmodning fra medlem. Der
skrives ja hvis den nye formulering
kan vedtages, nej såfremt forslaget
forkastes.

Der er afgivet 136 stemmer 
49 stemte JA, 81 stemte NEJ. 
Forslaget er dermed nedstemt.

Lone Bilstrup (LB): Dejligt at der
kommer forslag til generalforsam-
lingen. Den kommende bestyrelse
lytter nøje, og vil arbejde videre
med essensen i GH’s forslag. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges 4 medlemmer 
for 2 år.

Bestyrelsens forslag:
Mads Frederiksen
Thomas Worsøe
Ole Vøgg Veje
Palle Nielsen

Forsamlingen: 
Gert Hansen, 
foreslået af Ole Rudbeck
De enkelte kandidater 
præsenterede sig selv.
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På hver stemmeseddel skrives der
4 navne, som optælles. De 4 navne
som optræder flest gange vil være
dem, der indtræder i bestyrelsen.
Optællingen gav følgende resultat,
hvormed de 4 førstnævnte er valgt
til bestyrelsen:

Mads Frederiksen 134 Stemmer
Thomas Worsøe 125 Stemmer 
Palle Nielsen 122 Stemmer
Ole V Veje 100 Stemmer
Gert Hansen 59 Stemmer

Valg af handicapkomité
Eske valgt som formand, 
Poul Risager fortsætter som 
menigt medlem. Begge valgt uden
modkandidater.

Valg af revisor
Revisor genvalgt

Eventuelt
LB: Overrækker en blomst til de 
afgående bestyrelsesmedlemmer
som tak for stor indsats i lang tid.
AC: Takker for blomsterne.

Pia Myrup: Kan vi få tidslerne fjer-
net på højen ved træningsbanens
hus?
Mads Frederiksen svarer: Ja, det
har i baneudvalget været diskuteret
hvordan højen kan beplantes, så
den fremstår præsentabel, men vi
vil under alle omstændigheder
fjerne tidslerne.
Per Torstensen: I forhold til vi-
gende medlemstal, foreslår Per at
der laves et visions møde, hvor
alle forslag kommer frem, så 
bestyrelsen trækker på samme
hammel.
Arne Præstegård: Lover at sponso-
rere 2 æbletræer af arten ”Skive
Golf”, som han selv har fremavlet.
SK: Siger tak for mange dejlige år
og gode minder. Takker SparNord
for lån af lokaler, og tak til Knud
Borup Jensen for god ro og orden.

Referent:
Bestyrelsessekretær
Mads Frederiksen

Dirigent:
Knud Borup Jensen

I Advokathuset
har du 10

advokaters
ekspertise til din

rådighed

Advokater 
med møderet 
for Landsret og
Højesteret

Ole Lund (H)

Lars Kopp (H)

Bjarne Møller (H)

Christa Westergaard (H)

Jes Andersen (H)

Anders Jessen Schmidt (L)

Bjarne Korsgaard (Adv.)

Sv. E. Albrechtsen (H)

Vi rådgiver og løser opgaver indenfor:

Bolig · Erhverv · Privat

Skive
Resenvej 83
7800 Skive
Tlf.:  97 52 27 22
Fax: 97 51 03 33

www.advokathuset.dk

advokathuset@advokathuset.dk



Tirsdagspigernes
bestyrelse:

Pia Myrup
Formand

Tlf.: 2579 8187
E-mail: pia-myrup@hotmail.com

Lise Lotte Sørensen
Kasserer

Tlf.: 2321 5616
E-mail: lottejan@post.opasia.dk

Eva Jensen
Medlem

Tlf.: 4045 7078
E-mail: freddeva@hotmail.dk

Lene Vester
Medlem

Tlf.: 6114 0485
E-mail: skiveskaar@mail.dk

Ulla Baadsgaard
Medlem

Tlf.: 2462 0085
E-mail: ullabaadsgaard@hotmail.com

Helle Rauff Hansen
Medlem

Tlf.: 2231 3427
E-mail: svendrauff@mail.tele.dk
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TIRSDAGSPIGERNES TURNERINGSPLAN 2014

Dato: Matchform: Spisning: Diverse:

1. april 9 huller spisning

8. april 9 huller

15. april 9 huller

22. april 9 huller spisning Alle piger i sgk

29. april 18 huller

6. maj 18 huller

13. maj 18 huller

20. maj. 9 huller Spisning

24. maj Pink cup

27. maj 18 huller

28. maj 3-kant match spisning Morsø

3. juni 18 huller

10. juni 18 huller

17. juni 3-kant match spisning Skive

24. juni 18 huller

1. juli 9 huller spisning

8. juli Ekstra udflugt Til fritspilsklub

15. juli 18 huller

22. juli 18 huller

29. juli 18 huller

5. august 9 huller spisning Ræven findes

12. august 3-kant match spisning Harrevig

19. august Ti-To match spisning

26. august udflugt

2. september 18 huller

9. september 9 huller

16. september 9 huller

23. september 9 huller spisning Generalforsamling

22. november 9 huller spisning Julefrokost



Vi hilser både nye og ”gamle”
piger velkommen.

Vi byder kvindelige golfspiller i
alle aldre - og uanset handicap -
velkommen til at spille med i Skive
Golfklubs Tirsdagspiger.

I 2013 var vi mellem 45 og 50
medlemmer, som spillede golf
hver tirsdag fra starten af april til
slutningen af september.
Vi slår ud mellem 16.00 og 16.45

Formålet med klubben
# At samle kvindelige golfspillere
til en ”seriøs” turnering hver 
tirsdag i sommerhalvåret
# At skabe socialt samvær i og
omkring klubben 
# At arrangere udflugter til, og 
turneringer med, andre klubber.

Alle kvinder kan være med
Alle kvindelige golfspiller i Skive
Golfklub, der er interesseret i at
spille forskellige spændende og
sjove former for turneringer, og
som vil deltage aktivt i det sociale
liv i klubben, kan deltage. Så vi
håber du har lyst til at være med.

Arrangementer 
- Det sociale er også vigtigt !
Vi har flere fællesspisninger hvor vi
også deler præmier ud fra de 
foregående tirsdage.  De tirsdage,
hvor vi har fællesspisning, spiller
vi kun 9 huller, og af samme grund,
har vi i år valgt at skære lidt ned på
fællesspisningerne, da vi har fået
den opfattelse de sidste par år, at
der er større interesse for at spille
18 huller. 
Ved fællesspisningerne betaler
man selv for mad og drikke.
Derudover har vi en trekantsturne-
ring med pigeklubberne i Morsø og
Harrevig Golfklubber. Vi spiller én
gang hvert sted i løbet af sæsonen.

Pink cup
Pink cup - som er en landsdæk-
kende golfturnering til fordel for
brystkræft - deltager vi naturligvis
også i. Sidste år valgte vi at invi-
tere alle medlemmer i Skive Golf-
klub, og vi fik indsamlet omkring
14.000 kr. til støtte for brystkræft.

Sidst i august arrangeres en hyg-
gelig udflugt til en anden golfklub.
Vi drager af sted i fælles bus fra
morgenstunden og er hjemme igen
ved aftenstid.
Denne dag betaler man selv - dog
med et tilskud fra klubben.

Parturnering for nye og
”gamle” piger
Vi inviterer også i år til prøveaften
for alle kvindelige golfspillere, 
nemlig d. 22. april. 
Her afvikler vi parturnering med
alle etablerede medlemmer og alle
potentielle medlemmer. 
Vi slutter med fællesspisning og
lidt reklame for Tirsdagspigerne.
Deltagelse denne dag er gratis,
dog betaler man for spisning.

Medlemsgebyr
Medlemsgebyret er 250,- kr. for
hele sæsonen. Pengene bruges til
præmier, udflugt og andet i for-
bindelse med klubbens aktiviteter.

Vi glæder os til at se dig
Hvis du har spørgsmål er du 
velkommen til at rette henvendelse
til Tirsdagspigernes bestyrelse.
Du kan også gå på 
www.skivegolfklub.dk  
og læse mere om vores 
klub-i-klubben.
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Tirsdagspigerne
Skive Golfklub

TI-TO match 
- Årets vigtigste
I hvert fald hvad prestige angår.
Tirsdagspigerne og Torsdags-
herrerne mødes i denne dyst i
august måned og vinderen har 
håneretten -  og i år har VI håne-
retten, og den fine papegøje i klub 
huset har RØD hue på.
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Regionsgolf
2014
Du har nu mulighed for at 
tilmelde dig til Regionsgolf
2014 i Golfbox.

Regionsgolf er primært en bredde
turnering - en meget social og
hyggelig holdturnering, hvor hvert
hold består af to damer og fire 
herrer, som spiller i pulje mod nor-
malt 3 andre klubber (Seniorholdet
dog kun mod 2 andre klubber).
Klubberne spiller alle mod alle -
én gang på hjemmebane og én
gang på udebane.
Deltagelse i Regionsgolf er gratis.
Der betales ikke greenfee, men der
betales for efterfølgende spisning.

Der spilles hulspil, og der er tradi-
tion for at vinderen byder taberen
på en øl/vand.

Der spilles i handicapbestemte
rækker (A,B og C) og i aldersbe-
stemte rækker (Senior og Veteran).
Ved tilmeldingen bliver du auto-
matisk placeret i den række, du 
tilhører. Seniorer og Veteran-ræk-
kerne er dog kun synlige for admi-
nistratorer (systemfejl, som
forhåbentlig rettes inden længe), 

men alle tilmeldinger kan ses
under ABC-rækkerne. 
Såfremt du kun ønsker at deltage i
en bestemt række, kan du anføre
dette under bemærkninger. 
Du kan også her anføre, hvis der er
dage, hvor du ikke kan deltage,
eller hvis du blot ønsker at være
reserve/på kald.
For at kunne tilmelde dig skal du
være fyldt mindst 21 år inden ud-
gangen af 2014 og have et EGA-
handicap over 4,5. 
Sidste tilmeldingsfrist er 13. april,
men det er en stor hjælp for hold-
kaptajnerne med tidlig tilmelding.

Alle indledende puljekampe spilles
i perioden ultimo april til ultimo
juni. Du kan allerede nu se kamp-
programmerne på side 40/41 og
om få dage kan du se programmet
på Skive Golfklubs hjemmeside
under "Turneringer". 

Puljevindere spiller i august-sep-
tember om det jysk-fynske mester-
skab.

ABC-rækkerne afvikles primært
mandag eftermiddag med start ca.
kl. 17.00.
Seniorrækken afvikles primært 
fredag eftermiddag med start 
ca. kl. 16.00.
Veteranrækkerne afvikles primært
mandag eller fredag formiddag
med start ved 9-10 tiden.
Yderligere oplysninger på de
næste sider.

Venlig hilsen

Steen Krarup/Klubkoordinator

A rækken - fra v.: Jørn Nygaard, 
Lone Dahl Bilstrup, Jan Fjederholt,
Dorte Fynboe, Peter Seerup & 
Ole Rudbeck Jørgensen

Veteran B - fra v.: Ole Lyholm, 
Kirsten Thorhauge Vestergaard, 

Vibeke Bagge, Erik Jensen-Gadegaard
Laust Bakholdt, Evald Olsen & 

Victor Storgaard

B Rækken - fra v.: Lene Søndergaard,
Ole Agergaard, Svend Søndergaard,
Lars Trustrup, Dorthe Lund & 
Christian Bæk

Veteran C - fra v.: Mette Krarup, 
Kr. Ø Andersen, Egon Pedersen, 

Steen Krarup, Henny Søndergaard &
Karsten Bach

Senior A - fra v.: Steen Smedegaard,
Freddy Betzer, Søren Svare, Ib Alsing 
- siddende: Kirsten Dahl & 
Merete Buus Hansen

Veteran C8 - fra v.: 
Anders M. Christensen, K.E Andersen,

Gudrun Ramsdahl, Erik Kristensen,
Sinne Kristensen & Kristian Thomasen

De deltagende hold i Regionsturneringen 2013:
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Ungdom
2013/14

Bambino
Bambino har i 2013 kørt med Kim
Pedersen som primus motor. 
Jan Strøm Sørensen har stået for
den overordnede planlægning
samt været afløser for Kim.
Der har endnu engang i 2013
været et flot fremmøde. 
Stemningen er helt i top med
mange glade børn. Specielt når der
spilles rundgolf. Puttetagfat, ”ram
skiven” og ”vælte flasker” er dog
også store hits.
Kender I ikke øvelserne, er det bare
at kigge forbi til foråret til Bambino.

Kim er rigtig god til at aktivere 
også de lidt mindre børn, så det er
bare med at få de små poder af
sted - også i 2014. Vi vil prøve at
få en træner til at komme til Bam-
bino en gang i mellem for at lære
specielt de lidt ældre børn lidt
mere specifikt om golfsvinget.
Dette for at forberede børnene
bedst muligt til den dag, de skal
tage kortet. Vi vil igen i år gerne
kunne udvide truppen af 
5-10 årige, så mød op med dit
barn eller barnebarn hver søndag
med start den 27. april, og få en
sjov eftermiddag fra 16-17:00.
Bambino konceptet er en fantastisk
del af vores ungdomsarbejde.
En stor tak til dem der har stået i
spidsen for dette og tak til forældre-
ne, der altid er gode til at hjælpe.

Ungdom
Vi er ved at have en rigtig god ung-
doms trup, hvor der både er plads
til hygge/sjov og godt golfspil.
Ungdomsafdelingen har deltaget i
en del turneringer i 2013. 

Kredsturneringerne er der, vi har
satset mest, og hvor vi har kunnet
samle de fleste spillere. Der er 
mulighed for at spille par 3 banen
- 9 hullers eller 18 hullers turne
ring afhængig af hcp og turne-
ringserfaring. 18 hullers turnerin-
gen vandt vi i kredsen og spillede
regionsfinale i Blokhus mod de
andre kredsvindere.
Vi lavede en tur ud af det, tog til
Blokhus dagen før og prøvespil-
lede banen. Derefter var der afgang
til 2 hytter på den nærliggende
campingplads, hvor drengene 
hurtigt erobrede den ene hytte, så
kunne vi voksne tage den anden. 

Børnene bestemte, hvor vi skulle
spise, og bagefter stod den på
hygge, men drengene valgte alli-
gevel en tidlig exit, de skulle være
SÅ klar til det store slag. 
Det blev en fantastisk weekend og
Skive vandt finalen meget stort,
Stort tillykke.  

Så er sommerlejren slut, vi tager lige,
som afslutning, en ”lokal Skive drenge”
turnering på par 3 banen ”med 
forældre der kigger på”.



Vi håber, at kunne gøre kunsten
efter i 2014, det vil vi satse meget
på, men vil også begynde at del-
tage i JDT turneringen, der er en
individuel rangliste turnering.
Der har deltaget 1 hold i AON hold
turneringen, med Christian Dahl
som primus motor i at få afviklet 
og samlet holdet.

Vi deltog i den årlige sommerlejr
med overnatning ved Harrevig,
som klubledere fra vores del af 
distriktet afholder og arrangerer for
egne medlemmer. Det er en helt
fantastisk sommerlejr, med masser
af golf og hygge på tværs af klub-
ber og aldersgrupper i 4 dage. 

DGU har nu for andet år i træk
givet præmier for mange tusinde
kroner, som sammen med alle
vores øvrige sponsorer gør vort
præmiebord fantastisk.

Ungdomsudvalget har ved en 
aktiv indsats haft besøg af flere
skoleklasser fra 4-7. klassetrin.
Det er altid en stor succes, og alle
ser ud til at kunne blive bidt af
legen med bold og køller. 
De synes, det er fantastisk at
”tvære deres lærer” i 18 hullers
putning. Det er nok den bedste
måde at få de unge introduceret til
golfsporten, sammen med en
masse positiv omtale fra vores
ungdomsgolferere, hvis de ikke
har en nært beslægtet i familien,
som tager dem med på golfbanen. 
Så hvis dit barn eller barnebarn
gerne vil prøve golfen sammen
med kammeraterne, så få deres
idrætslærer til at tage kontakt til
undertegnede eller kontoret. 

Træning
Træningen i 2013 har fungeret godt
med Mads som primær træner tirs-
dag og torsdag eftermiddag. 
Mads vil stadig være primær træ-
ner, med assistance og fortsat tirs-
dage og torsdage. 
I samarbejde med Mads, vil der
blive set på forbedringer på hele
træningsdelen, så alle får mest
muligt ud af træningen. 
I år vil vi desuden lave nogle eks-
tra træningspas i nogle weekender
i løbet af året.

Mærkeprøverne er ikke blevet
brugt så meget, men det tages op
som et supplement til træningen i
år, for at motivere og inspirere alle
ungdomsspillerne.

Igen i 2014 vil de dygtigste 
ungdomsspillere blive indlemmet 
i Elitetruppen til både træning og
spil.

Her i 2014 vil der blive arrangeret
flere sociale sammenkomster, hvor
vi vil hygge os og hvor det ikke
kun skal handle om golf, men også
om det sociale samvær, som også
er vigtigt for vores sport. 
Der er allerede nu arrangeret en tur
sammen med ledere fra distrikt 1
til Europatouren i Himmerland.
Turen er for alle juniorer og yng-
linge (10-22 år). Der overnattes i
teltlejr på Klim Strand, hvor der vil
være bustransport til og fra Him-
merland. 

Der er mulighed for at komme alle-
rede onsdag den 13.8.14 ellers fra
fredag 15.8.14 til søndag den
17.8.14. 
Der kommer yderligere information
på opslagstavlen, men husk at 
sidste tilmelding er den 1. maj! 

Vores ungdomsafdeling er vokset
de senere år - ikke mindst takket
være Bambino konceptet. 
En stor tak til de, der har stået i
spidsen for dette.
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Friske drenge på vej til turnering på
sommerlejren i Harrevig 2013.
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Senior-
klubben
2014
Formål
*  at samle de lidt ældre golfspillere til
en ”seriøs” turnering hver onsdag hele
året.
*  at skabe socialt samvær i og
omkring klubben.
*  at arrangere rejser, frokoster samt
udflugter til og spil med andre golf-
klubber.

Medlemmer
Golfspillere, der har nået en moden
alder, og er interesserede i at spille
forskellige former for turneringer, og
som gerne vil del-tage aktivt i det 
sociale liv.
Alle medlemmer af Skive Golf Klub -
uanset handicap - over 50 år for damer
og over 55 år for herrer optages gerne.
Bestyrelsen kan tillade afvigelser fra
såvel aldersgrænser som medlemskab.
Hvis du er begyndt at spille i en
moden alder eller er ny i klubben, så
er Seniorklubben det helt rigtige sted
at være med. Du får pludselig over 100
golfkammerater af begge køn.

Medlemsgebyr
Gebyret udgør kr 100,- forud for hele
året. Betales ved onsdagsgolfen, eller
(helst) til kassereren på kontonr.:
85000003197417.  
Oplys navn, fødselsdato, medlemsnr.
og hcp.  Er du ny, så kom og prøv at
være med først.

Onsdagsspillet
Meld dig til på Golfbox senest 
tirsdag kl. 16. Så er der en start-liste
kl. 19.
Det er også muligt at komme med på
en af de sidste bolde ved at møde op
10 min før start.

Ved afbud skal du senest en time før
start ringe til en af dagens turne-
ringsledere.
Der spilles med start kl. 9.00 hele året
rundt. Baglæns gunstart.
Du kan evt. vælge kun at spille 
9 huller, med start kl. 11.00.
Før du går ud til dit hul, skal du i klub-
huset krydses af på startlisten, udfylde
eller modtage scorekort, og betale 
10 kr til præmier (gæster 20 kr).
Der kan også være beskeder om banen
og spillet, og flag med ud til par 
3 huller.
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og rækkeinddeling. 
Efter spillet - mens vi spiser Hannes
lækre smørrebrød -  uddeles der
præmier.

Old Girls
er nu sin egen Klub i Klubben, med
egen spilledag mandag.
Den mandlige del af Senior-klubben
håber på revanche 
den 29. september.

Rejser
Se også inf. i klubhus.
11-14. maj. Golf & Bridge, 
Brundtlandsbanen ved Toftlund.
15-20. juni. Med Kølsen Busser til
Landhaus Serrahn i Nordtyskland.

Udflugter 
Kør selv.
Forårsudflugt 21. maj til Aars. Ingen
Seniorgolf i  Skive.
Efterårsudflugt ikke aftalt. 
Måske Hjarbæk 10. september.

Andre arrangementer
12. juni.  Limfjordspokalen, green-
some. På Mors kl. 9 00.
20. august.  Limfjordspokalen, green-
some. I Skive kl. 9.00.
Spil med Harre Vig i Harre Vig,
ikke datofast, se på Golfbox. 
13. august.  Teetime Senior Tour i
Skive.
29. sept.  Old Girls mod Old Boys.
3. Dec.  Julefrokost

Old Boys Tour
mod 4 andre klubber på følgende
onsdage.
30. april i Holmsland
28. maj i Skive (Seniorgolf aflyses)
25. juni i Struer
30. juli på Mors
27. august i Sydthy
24. september på neutral bane

Juleafslutningen
foregår den 3. december og begyn-
der med et Medlemsmøde,
hvorefter der er golf eller banko
med mange præmier. 
Og så holder vi fest, hvor vi hylder
årets Julenisse, mens vi forsøger at
tømme klubkassen og flere andre
ting.

Seniorklub-udvalget:
Erling Clausen, 
Formand. 
9752 5543 eller 
4072 8259 
ht2@mail.dk.

Sinne Kristensen, 
Kasserer. 
9752 3772

Steen Krarup, 
Rejser. 
9751 0616 eller 
2484 4316.

Kristian Andersen, 
Old Boys mm. 
9752 7803 .

Ole Lyholm. 
9752 7341.

Frits Thomsen,
9757 4213.

Arne Præstegaard, 
Udflugter. 
9756 6325.

Karsten Bach. 
9752 4076.

Ovenstående er på skift turneringsledere om onsdagen.

Vi blev modtaget med champagne
ved ankomsten til 

Landhaus Am Grün. 
Jens, Egon og Mads spillede om

aftenen op til fællessang.

Erling, Limfjordspokalen
og Anny K. Nielsen fra

Morsø GK
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Sekretariat 
Økonomi

I Sekretariatet er Pernille til rådig-
hed for at hjælpe dig, og uanset
hvilke spørgsmål du måtte have,
vil der blive forsøgt fundet en 
løsning. 
Pernille er klubbens blæksprutte,
og dermed fungerer sekretariatet
som det naturlige omdrejnings-
punkt for klubbens aktiviteter. 
Pernille har også den daglige 
kontakt til medlemmer, greenfee-
gæster, sponsorer og leverandører.
Pernille er også den, der styrer det
daglige vedr. økonomien, bl.a.
kontingentopkrævning, opkræv-
ning af sponsorater, betaling af
fakturaer, løn samt bogføringen.
Har du spørgsmål vedr. Skive
Golfklub så kontakt Sekretariatet.
Service til vore gæster og medlem-
mer har 1. prioritet.

På vores hjemmeside www.skive-
golfklub.dk kan du se kontorets
åbningstider. 
Kontoret kan kontaktes på telefon
97 52 44 09 eller på mail: 
kontor@skivegolfklub.dk. 
Mailadresser til alle bestyrelses-
medlemmer findes også på hjem-
mesiden.

Skive Golfklubs medlemstal for-
ventes at blive på ca. 950 medlem-
mer i 2014, når de nye hold af
begyndere er startet.

Årstalsmærker 2014.
Årstalsmærker for 2014 kan hentes
på sekretariatet, når kontingent for
sæsonen 2014 er betalt. 
Såfremt der sker indmeldelse i
løbet af sæsonen, betales der fuldt
kontingent til og med juli måned
det pågældende år. Derefter betales
reduceret kontingent. I Skive Golf-
klub skal der ikke betales indskud.

Nye medlemmer.
Skulle man have fået lyst til at 
begynde at spille golf, starter man
som prøvemedlem. 
Har man tidligere været i en anden
golfklub og ønsker at indmelde sig
i Skive Golfklub, skal der udfyldes
en indmeldelsesblanket, der kan
findes på Skive Golfklubs hjemme-
side, eller man kan henvende sig
til kontoret.

Flex medlemmer.
Medlemskategorien Flex medlem-
skab kører nu på 4. år. 
Til Flex medlemmer udleveres der
DGU-kort mrk. F, hvilket betyder
begrænsninger af rettigheder,
såsom ingen benyttelse af de 
rabataftaler klubben har med andre
klubber. I Skive Golfklub betyder
det at en runde på 18 huller vil
koste kr. 350 alle ugens dage i
2014. 
Der kan dog, på lige fod med 
gæstende greenfee spillere, uden
for de almindelige rabatordninger,
købes greenfee billetter til en 
rabatpris på henholdsvis 
5 stk. kr. 1.200,- 
og 10 stk kr. 2.000,- 

Lang distance medlemmer.
Forudsætning for Lang distance
medlemskab er, at du er fuldgyl-
digt medlem og har hjemklub i en
anden DGU golfklub, som har
mindst 18 ratede golfhuller. 

Kontingentopkrævning.
Kontingentopkrævning for den
gældende sæson udsendes til 
betaling primo februar. Kontingent
opkrævning foregår via Nets, og vi
anmoder alle om at blive tilmeldt 
til Betalings Service . Det gør det
nemmere for kontoret at admini-
strere. 
Ved manglende rettidig betaling af
kontingentet er der ekstra arbejde
for Skive Golfklubs ansatte og 
bestyrelse. Det er vigtigt vi får pen-
gene ind rettidigt. Kontingentind-
tægterne udgør ca. 80% af
klubbens indtægter. Langt hoved-
parten af klubbens medlemmer be-
taler dog rettidigt deres kontingent.
Påmindelse om betaling fremsen-
des snarest efter sidste betalings-
frist som var primo februar 2014.
Betalingspåmindelse bliver pålagt
et gebyr på kr. 100 samt påløbende
renter.   

Er der medlemmer, der ikke har
betalt efter at der er udsendt
rykkere, vil klubbens tilgode-
havende forsøgt inddrevet via 
inkasso.  Udmeldelse eller æn-
dring af medlemskategori skal
meddeles Skive Golfklub skriftlig,
og senest den 30. september i 
indeværende år, for at være gæl-
dende for næste sæson. 
Der er dog stadig medlemmer der
ikke overholder de gældende ud-
meldelsesfrister og betalingsfrister.
Det er belastende for klubbens
økonomi og det giver ekstra 
arbejde. Samtidig med manglende
betaling og påmindelse af dette,
mister man spilleretten. 
Det betyder at man ikke har ret til
at spille på Skive Golfklubs bane,
samt man ikke kan spille greenfee
på andre baner, før betaling er
sket.

Kontingentsatser 2014

Senior kr. 5.200

Ægtepar, forudsat samme adresse kr. 9.750

Ungsenior kr. 3.200

Lang distance kr. 2.600

Junior 7 - 18 år                                   kr.    995

Flex-medlemmer kr. 1.100

Bambinoer kr.    300

Passive kr.    300

Alle priser er inkl. brug af træningsbolde
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Leje af golfbil
Klubben råder over 3 golfbiler til
udlejning. Ønsker du at bestille en
golfbil gøres det nu på Golfbox
samtidig med tidsbestilling. 
I tidsbestillingsvinduet er der nu
en ekstra knap ”TILFØJ EKSTRA”
Tryk på denne og vælg hvilken
spiller i bolden der skal have bilen,
tryk TILFØJ og OK. 
Du har nu bestilt en golfbil. Er der
ingen ledig i det ønskede tidsrum,
vil det ikke være muligt at bestille.
Pris pr runde for medlemmer er 
kr. 200. Gæster kr. 250,- 
Nøglen afhentes på kontoret eller i
cafe. Er der ikke åbent, aftales det
på forhånd med Pernille hvor nøg-
len ligger. Betaling sker med kort i
betalingsautomat eller kontant til
Pernille / cafe. Man skal være +18
år for at leje golfbil.
Har du et fysisk handicap der kræ-
ver golfbil og skal du bruge den
jævnligt, kan du leje månedsvis,
med ubegrænset brug. 

Det koster kr. 750,- pr. måned og
aftales og betales på kontoret.
Ved leje på månedsbasis skal der
stadig bestilles golfbil i Golfbox.

Greenfeeaftaler
Greenfee prisen i 2014 for 18 hul-
ler gældende på alle ugens dage er
kr. 350 for seniorer og kr. 175 for
juniorer - eller gratis jf. DGU 
junior aftale (Opslag på tavlen i
Klubhuset). 
I 2014 har Skive Golfklub indgået
greenfee aftaler, der gælder alle
ugens dage, med mere end 30
klubber. Se mere på vores hjem-
meside og andetsteds i Årsskriftet.

Der er selvfølgelig gratis Bane-
guide og træningsbolde når man
er gæst i Skive Golfklub. Derud-
over deltager Skive Golfklub i den
Midtjyske kr. 50 rabatordning.
Liste med samarbejdsklubber 
forefindes i Klubhuset eller på
hjemmesiden.

Klubbens Hjemmeside
Her finder du mange nyttige infor-
mationer fra de forskellige afdelin-
ger i klubben. Hjemmesiden
opdateres løbende. Skive Golfklub
er også på Facebook, hvor der
gennem sæsonen slås her & nu
informationer op omkring turnerin-
ger, hole in ones, billeder fra ar-
rangementer mm. 

PROBOX24.
Klubben har i år anskaffet en 
Probox24, der står uden for 
kontoret. 
I Probox24 kan man bl.a.betale for
greenfee samt leje af golfvogn.

Palle Nielsen
Økonomiansvarlig
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I den viste kalender fremgår årets planlagte aktiviteter og turneringer.
Ret til ændringer forbeholdes. 
Nærmere information om de enkelte turneringer vil fremgå af Golfbox
(senest 3 uger før afholdelse), hvor også tilmelding finder sted og
startlister mv vil fremgå." 

SGK Turneringskalender 2014

Greenfee-aftaler med 
adskillige andre golf- 
klubber i 2014
Aftaler ændres og nye kommer til. Se derfor klubbens hjemmeside der ajourføres
dagligt og derfor altid er up to date.
Aftalerne gælder iøvrigt kun for fuldgyldige medlemmer af Skive Golfklub. 

NØRREGADE 11 . TLF. 9752 0364

Bridge-kalender 2014
•  SØN 11 – ONS 14 MAJ:  Golf & Bridge

(”Kør selv” tur til Sønderjylland).
•  TOR 16 OKT kl. 16.45: Hyggebridge
•  FRE 31 OKT kl. 08.30: Golf & Bridge Turnering
•  FRE 14 NOV kl. 16.45: Hyggebridge
•  FRE 05 DEC kl. 16.45: Hyggebridge
•  FRE 30 DEC kl. 16.45: Hyggebridge

Med forbehold for ændringer
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JUUL SKO
Adelgade 9, 7800 Skive
Tlf. 97 52 09 61

TOPS
Nørregade 13, 7800 Skive
Tlf. 97 52 88 30
www.juulsko.dk

Eliten 2014

Efter en rimelig mild, men våd 
vinter er det igen ved at være tid til
en ny sæson. Vi har set meget
frem til sæsonen 2014.

Dameholdet
rykkede flot op i 3 Division sidste
år. Det slog de fast efter en hård
dag på Skanderborg golfbane. 
Alle havde det svært i blæsten.
Men da dagen var ovre, var Skives
score den næst bedste, og det gav
oprykning til 3 Division.

1 Division herrer
undgik i sidste spillerunde ned-
rykning. De mødte Hjørring på
hjemmebane, og taberen af 
kampen ville rykke ned. 
Man må sige at spillerene spillede
rigtigt flot og undgik den trælse tur
ned i 2 Division.

4 Division herrer
rykkede desvære ned efter én
sæson i rækken. 
Holdet havde det svært og fik ikke
mange point samlet.

Kvalifikations rækken herrer
klarede sig flot. De sluttede på 
andenpladsen i puljen. 
Kun overgået af Himmerland.

2013 var også året hvor Christian
kom på Landsholdet. Christian
blev i oktober udtaget til DGU s
udvikligstrup. Flot og spændende.

Vi har i Eliteudvalget været samlet
for at planlægge den nye sæson.
Udvalget består af Dorte Fynboe,
Jan Fjederholt, Eske Christensen,
Jørn Nygaard, Christian Dahl,
Mads Iversen og Ole Agergaard.
Et godt bredt udvalg med spillere,

der har været med en del år, og
også med nogle rimeligt nye.
Udvalget har besluttet, at vi igen i
år vil satse på unge spillere med
udviklingspotentiale, og derfor 
igen tilbyde de bedste juniorer at
deltage i både træning og rang-
listeturneringer.

Træning.
Træningen vil i år være en smule
ændret. Vi vil prøve at få samlet
elitetruppen oftere. Vi har besluttet
at der er fællestræning for alle hver
torsdag med start kl 19 og ca 1 1/2
time frem.
Der vil dog være en opdeling. 
De spillere, som udvalget har valgt
vil få tilbudt træning lidt oftere. 
De resterende vil hjælpe hinanden,
og selvtræne efter en plan som
Mads udarbejder.
Hver tredje torsdag bytter man
over, og Mads træner den anden
gruppe.
Det er vigtigt at bruge tilmelding
via Golfbox til træning, så Mads
véd hvor mange der kommer, og
kan lave plan derefter.
Træningsbanen er forbeholdt Eliten
disse torsdage.

Ranglisteturneringer.
Vil igen ligge på tirsdage og 
lørdage. 
Tirsdage er der start kl. 17.00. 
Spillet vil i starten være begrænset
til 9 huller. Husk at tilmelde dig via
Golfbox senest dagen før kl 19.00.
Lørdage er der start kl 10.00. 
Seneste tilmelding er torsdag 
kl 21.00. 
Mest for at vi vil få mulighed for at
åbne de tider, der ikke er brug for.
Til disse runder, har vi besluttet at
der min. skal være 10 deltagere for
at den kan være tællende. 
På denne måde vil vi kunne gøre
brug af CBA regulering.
Ved runder under 10 deltagere vil
det være muligt/et must for alle
med et hcp over 4,5 at spille eds. 

Puljeindeling og kampdatoer

Første spillerunde er d. 10/11 maj
Anden spillerunde er d. 14/15 juni
Sidste spillerunde er d. 9/10 aug.

3 Division Damer:
Randers
Volstup
Trehøje
Skive

1 Division Herrer:
Trehøje
Lybker
Gyttegård
Skive

Kval 1 Herrer:
Hjarbæk
Harrevig
Struer 2
Skive 1

Kval 2 Herrer:
Randers 1
Hobro 1
Norddjurs 1
Skive 2

Målsætning for 2014.
Vores målsætning for sæsonen vil
være at alle hold bider sig fast i
deres rækker, og gerne et andet
hold herrer tilbage i 4 Division. 

At få mere samling i Elitetruppen,
og gerne flere spillere i og om-
kring Elite afdelingen.

Noget nyt.
Skive Golfklub vil i weekenden 
d. 26 og 27 luli være vært for en
DGU Ranglisteturnering. 
Turneringen vil være tællende på
både junior og Titleist ranglisten.
Det er en turnering, der har været i
tankerne et stykke tid. 
En turnering, hvor vi kunne give
vores egne spillere en hjemme-
bane fordel. Nu er den endelig en
realitet, efter lang tids snak med
DGU om tidspunkt. Vi håber på at
kunne tiltrække nogle af de bedste
amatør elitespillere til Skive i
denne weekend, og at det måske
kunne være en tilbagevendende
weekend hos os. 
Det kræver, at det blir en god 
oplevelse for alle.

Eliteudvalget.
Ole Agergaard.

Med en flot andenplads i Skanderborg sikrede Skives damehold 
sig oprykning til 3. division
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+ andre præmietagere til 
årsafslutningen 2013

Slagspil damer:
Lone Dahl Bilstrup
Slagspil herrer: 
Christian Dahl
Hulspil damer: 
Kirsten Dahl
Hulspil herrer: 
Christian Dahl
Junior piger: 
Sofie Bæk
Junior drenge: 
Christian Dahl

Senior damer: 
Grethe Hansen
Senior herrer: 
Jens Iversen
Midage herrer:
Erling Christensen
Veteran damer:    
Vibeke Bagge
Veteran herrer:    
Svend Søndergaard

Klubmestre 2013

Et stort tillykke 

til alle!



Old Girls
2013/2014

2012/2013
har været et fint år for Old Girls. 
Vi er en dameklub for seniorer, som
spiller golf hver mandag både en 
9-hullers og en 18-hullers turnering. 
Efter golfen hygger vi os med kaffe og,
det meste af året, med medbragt mad. 
51 medlemmer har deltaget i vore 
18-hullers turneringer og 14 i vores 
9-hullers turneringer i løbet af året.

2013 har for Old Girls været 
ret markant
idet vi blev medlem af “Klubber i
klubben” under Skive Golfklub. En
enig bestyrelse i Old Girls besluttede 
i foråret 2013 at søge Skive Golfklubs
bestyrelse om at Old Girls skulle være
medlem af “Klubber i Klubben”, da Old
Girls havde lige så mange medlemmer,
som herre- og dameklubben og ikke
havde nogen relation, hverken infor-
mativt eller organisatorisk til Senior-
klubben. 
Derfor fandt bestyrelsen, at det ville
være bedre med en selvstændig klub. 
Bl.a. ville vi som selvstændig klub
have møde med Skive Golfklubs
bestyrelse og dermed blive orienteret
om, hvad der sker i Skive Golfklub og
hvad der forventes af Old Girls. 
En medvirkende årsag var desuden, at
en del af medlemmerne i Old Girls ikke
var medlemmer - eller ønskede med-
lemskab - af Seniorklubben, men var
tvunget til det for at spille i Old Girls,
samt at vi økonomisk ønskede et min-
dre kontingent, som vi kunne bruge
som tilskud til udflugter, præmier etc.
Old Girls fik af Skive Golfklubs
bestyrelse tilsagn om at blive medlem
af “Klubber i klubben” i april 2013.
Bestyrelsen i Old Girls mente, at det
først skulle træde i kraft ved årsskiftet,
fordi de fleste medlemmer allerede
havde betalt kontingent til Senior-
klubben for indeværende år.

Som en selvstændig klub, mente
bestyrelsen, at der skulle udarbejdes
nogle vedtægter, som skulle diskuteres
til julefrokosten i 2013.

Old Girls vedtægter
Formål:
Klubbens formål er at fremme det 
sociale samvær spillerne imellem og
øge den enkelte spillers golfniveau.

Medlemskab:
Alle kvindelige seniorer (50+) i Skive
Golfklub kan blive medlem. Man er
medlem og bliver registreret med per-
sonlige data, første gang man spiller
efter årsskiftet, og betaler 25 kr. Efter-
følgende betales 10 kr. pr. spillerunde.

Turneringsdage:
Alle spilledage er mandage:

18 huller: Start kl. 10.00
9 huller: Start kl. 11.30.

I perioden 1. oktober - 31. marts:  
9 huller - Start kl. 11.00.
Efter spil er der hyggeligt samvær, hvor
der spises medbragt mad.

Sommerturnering:
Den almindelige turneringsform er 
stableford, men det tilstræbes ca. én
gang om måneden at spille en anden
turneringsform.
18 huller spilles normalt i 2 rækker og
9 huller i 1 række.
Der gives én præmie pr. 6 spillere.
Præmier uddeles ved hver spilledag og
Order of Merit én gang om året.

Vinter:
Turneringsformen er stableford.

Tilmelding til turneringer:
Sker på Golfbox. Alle sommerturner-
inger er gældende for handicapreguler-
ing og for Order of Merit.

Startlister:
På alle spilledage laves en startliste.
Hver deltager krydser sig af på start-
listen, som ligger i damernes omklæd-
ningsrum, så andre medspillere kan
se, at man er ankommet

Udflugter:
Mindst én gang om året arrangeres ud-
flugt med spisning og efter behov
arrangeres madpakketurneringer.

Regnskabsåret:
Går fra 1/12 til 30/11. 

Generalforsamling:
Afholdes i forbindelse med jule-
frokosten.
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Old Girls - Turneringsplan 2014

Dato: Antal huller Spilleform Bemærkninger

07. april 9/18 huller Stableford

14. april 9/18 huller Stableford

21. april Påske

28. april 9/18 huller       Stableford

05. maj 9/18 huller Hallington/Stableford *

12. maj 9/18 huller Stableford

19. maj 9/18 huller Stableford

26. maj 9/18 huller Stableford Hvalpsund Golfklub

Medbring madpakke

02. juni 9/18 huller Irich Twosome *

09. juni Pinse

16. juni 9/18 huller Stableford

23. juni 9/18 huller Stableford

30. juni 9/18 huller Slagspil *

07. juli 9/18 huller Stableford Morsø Golfklub

Medbring madpakke

14. juli 9/18 huller Stableford

21. juli 9/18 huller Stableford

28. juli 9/18 huller Stableford

04. august 9/18 huller Treeball/ Stableford *

11. august 9/18 huller) Stableford

18. august 9/18 huller Stableford Udflugt til Hjarbæk

Golfklub - Spisning

25. august 9/18 huller Stableford

01. sept. 9/18 huller Greensome/hulspil (par) *

08. sept. 9/18 huller Stableford

15. sept. 9/18 huller Stableford Damedag par - Spisning

22. sept. 9/18 huller Stableford

29. sept. 9/18 huller Stableford Old Girls/Old Boys 

turnering Spisning

08. dec. 9 huller Stableford?   Julefrokost - Spisning

Afhængig af vejret

* Klik på linket for at se Spilleformer for Old Girls 2014
Der tages forbehold for ændringer, bl.a. endelig bekræftelse fra de andre
klubber og instruktion med Mads skal aftales.
Nye ændringer og yderligere information kan ses på Golfbox.
Turneringsansvarlig:

Vibeke/Lone:  April, juni, august
Else/Gurli:      Maj, juli, september
Lisbet, Henny: Vinterhalvåret

Salon Hair · Thinggade 4 · 7800 Skive 
Tlf.: 9752 56 10 ·  www.salonhairskive.sk
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Arrangementer i 2013.
Vi startede sommersæsonen mandag
den 8. april, men p.g.a. vejret spillede
vi kun 9 huller.
Ud over de almindelige mandagsspil
havde vi også Mads Iversen til at give
instruktion. Det var en fin formiddag,
hvor alle fremmødte blev testet i deres
golfsving. En rigtig god begyndelse på
sæsonen. 
Som noget nyt lavede vi en Åben
damedag den 27. maj, hvor vi in-
viterede alle seniordamer fra Frit Spil
klubberne. 
Der deltog damer fra Harrevig Golfklub
og der var stor opbakning fra vore 
egne Old Girls, så det blev en fin dag.

Vi var på udflugt til Harrevig Golfklub
den 24. juni, og den 15. september til
Års Golfklub. Hver gang havde en del
af ægtefællerne ”leget” chauffør og
selv spillede de før os. Som noget nyt
lavede vi den 8. juli en madpakke-
turnering til Hvalpsund Golfklub. Det
var en succes, som vi vil forsættet med
i 2014. Til vores udflugter brugte vi
nogle af de baner, Skive Golfklub
havde frit-spilsordning med, da vi
gerne vil støtte denne ordning.
For at gøre golfspillet sjovere, havde vi
én gang om måneden lavet en 
anderledes turnering. Det var en stor
succes, så det fortsætter vi med. 
Den 22. august 2013 kunne Skive
Golfklub fejre 40 års jubilæum. I den
anledning blev de enkelte klubber bedt
om at komme med et indslag. 

I stedet for golf, så måtte der øves og
resultatet blev, at Trille Byrum var for-
sanger til en morsom sang og damer
fra Old Girls var kor. Indslaget blev
modtaget med latter og stående 
klapsalver.

Vi sluttede igen sommersæsonen af
med en dyst mod Old Boys den 30
september. Det var Old Girls tur til at
arrangere turneringen og det blev en
meget hyggelig dag, hvor det var
damerne, der gennembankede 
herrerne ligesom sidste gang.

22. oktober var vi på besøg hos Mari-
anne Rittermann. Først spillede vi om
sponsorpræmier fra Marianne: 3 x
styling, 3 x de klubber og 3 gange
bryn m.m. 

Så blev der ordnet hår, lagt make-up
og lakeret negle til den store
guldmedalje. Derudover blev alles
fodaftryk testet og analyseret og alle fik
en lille gave med hjem. Så det var en
vældig fin dag.
8. december sluttede vi af med en
hyggelig generalforsamling, hvor
vedtægterne blev godkendt og et
spørgeskema blev udfyldt så
bestyrelsen kunne se, om der var
noget, der skulle ændres i den nye
sæson. Derefter var der dejlig jule-
frokost med pakkespil, hvor Betty
Christensen sponsorerede mange
flotte Tupperware gaver.
I 2013 blev bestyrelsen udvidet med
Gurli Thomasen og i 2014 med Vibeke
Bagge og Else Nymann. 
Mette Krarup og Kamma Andersen har
valgt at stoppe i bestyrelsen. 
I vinterens løb har Lisbet Fynboe og
Henny Vigsø sørget for tirsdagsturner-
ingerne, idet vi uden for sæsonen har
spillet 9 huller hver tirsdag. Fra 2014
er tidspunktet for turneringerne flyttet
til mandag kl. 11.00
Til slut vil vi sige på gensyn i 2014 til
alle tidligere Old Girls og velkommen
til alle nye.
Information om Old Girls og turner-
ingsplan findes på Skive Golfklubs
hjemmeside: www.skivegolfklub.dk
under Klubber i klubben.

På bestyrelselsens vegne
Lone Børmark

Old Girls
bestyrelse:

Formand: 
Lone Børmark 
boermark@gmail.com
tlf: 9756 0633

Kasserer: 
Gurli Thomasen 
gstdom@gmail.com
tlf. 4068 6229

Lisbet Fynboe
fynboe@dadlnet.dk 
tlf. 2334 6580

Henny Vigsø 
hennyvigs@gmail.com
2329 9287

Vibeke Bagge 
vibsenb@yahoo.dk
2283 7603

Else Nymann 
enymann@mail.dk
2863 6065

Old Girls koret under 
kyndig ledelse at solist Trille Byrum,

der fremførte en “tragedie” om en
pige, en altan og en vandkande 

i en gruelig historie.

Den 15. september besøgte vi Aars
Golfklub, hvor vi efter golfspillet nød
en dejlig middag i klubbens hyggelige
lokaler. Højt humør over hele
linien.
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Begynder-
arbejdet
2013

I 2013 havde vi en lidt træg start 
hos begynderudvalget, da foråret ikke
rigtig ville komme.
Vi havde flere tiltag på programmet,
som skulle vække interessen hos nye
golfspillere og startede ud med Golf på
Torvet, i forbindelse med søndags
åbent i Skives gågade. 
Trods det drilske forårsvejr, der bød på
sne og hagl blandt spredte solstrejf og
blå himmel, deltog et pænt antal inter-
esserede handlende i 'pitch & put'
konkurrencen, hvor der hver time blev
udtrukket 3 vindere, som hver fik en
pose med lækkerier fra nogle af klub-
bens sponsorer. 

Mange børn prøvede også golf i bør-
nehøjde, i form af bambino golf, hvor
der er golfrekvisitter med velcro og
tennisbolde. Som præmie fik alle børn
godter af SparNords Frønse, som også
kiggede forbi. 

Golfens Dag 2013
Weekenden efter inviterede vi til 
GOLFENS DAG 2013. Et landsdæk-
kende arrangement hvor golfklubber i
hele landet holder Åbent hus for alle
interesserede.  
Det var en lidt blæsende forårsdag,
hvor solen ikke rigtig fik magten, men
de omkring 27 fremmødte fik prøvet
kræfter med golfen. 
Først under vejledning og instruktion
ved Mads i træningsskuret og efter-
følgende ved puttekonkurrence og med
3 hullers spil på banen med øvede
spiller fra klubben. 
Efterfølgende bød klubben på sand-
wich, kaffe & kage i klubhuset. 
12 af de fremmødte meldte sig til et
begynderhold, med opstart i uge 15.

Vi trak lod om et gavekort på 
kr. 1.000,- til brug ved køb af et 
begyndermedlemskab blandt de der
meldte sig ind på dagen. Den heldige
vinder blev Martin Andersen, som i
løbet af 2013 gennemførte begynder-
delen og også  fik spillet sig ned i Hcp.

Her ses Oskar & Viktor Tøt Svare, som
havde far med til Golfens Dag. 
Tvillingerne på 9 år var med til 
Bambino golf i løbet af sommeren og 
i efteråret gennemførte de begynder-
forløbet og modtog DGU kortet. 

Henover foråret havde vi 9 begynder-
hold som deltog i trænning, regel-
gennemgang og begynderturnering og
som sidst i juni kunne kalde sig for
”uddannet” og efterfølgende fik 
DGU kortet. Tillykke til alle jer.

Som noget nyt i 2013 afholdte vi hver
mandag i august et ”mini åbent hus”.
Programmet var stort set som ved for-
årets åbent hus, dog komprimeret en
smule. 
Det var en succes og vi gennemførte i
løbet af august/september 3 begynder-
hold samt en del individuelle forløb. 

Året igennem havde vi 11 Kyllingetest
(begynderturnering om søndagen) og
11 Kaffeturneringer (om onsdagen).
Der var flot tilslutning hver gang. 
Om søndagen er præmier sponseret af
Danpo, deraf navnet. Efter spil om
onsdagen serveres der kaffe & brød,
sponsoreret af Strøgets Vin samt Det
varme brød. Præmier er delvis kaffe og
bolde fra Trifolium Frø. 
Der skal lyde en STOR tak til vores
sponsorer ved begynderturneringer.
Det er vi meget glade for.

Sidst på sæsonen afholdt vi et særlig
klubmesterskab for begyndere i årets
løb. Her kåres Årets Rookie. Mester-
skabet er ment som en fest, hvor nogle
konkurrerer om mesterskabet og andre
konkurrerer mod sig selv, sine venner,
kammerater og/eller ægtefælle efter
devisen "det er vigtigere at være med
end at vinde". 
Årets Rookie blev Frank Schwenke 
med en flot score på 48 point. Tæt 
forfulgt af runner up John Korsgaard
med 47 point. John har andetsteds i
Årsskriftet, skrevet et indlæg om det at
starte med at spille golf. 

For at fastholde begyndere i golfspillet
har vi afholdt 5 Plus 36 turneringer,
som er et tilbud til de begyndere der
har gennemført uddannelsen og nu
skal fortsætte spillet ”på egen” hånd.
Der spilles 9 huller og det er for alle
med Hcp 36 og derover. Dette er en
god overgang fra at være på begynder-
hold og deltagelse i begynderturne-
ringer til at møde ligestillede, der er på
vej til at spille sig ned i Hcp. 

Gennem hele sæsonen har vi haft stor
glæde af de mange frivillige medlem-
mer i klubben, der gør en stor indsats i
begynderarbejdet. Det er en vigtig del i
hele begynderforløbet, at kunne byde
nye medlemmer pænt velkommen,
samt give dem en god start også på
det sociale område. I er klubbens
mentorer for begyndere og det er af jer
nybegyndere skal lære.. 

TUSIND TAK for hjælpen.. 
Vi håber I også vil være med i den
kommende sæson.

Begynder 2014.
Vi har afholdt vores første begynder-
udvalgsmøde i starten af februar. 
Udvalgets medlemmer er: 
Formand Aage Petersen, udvalgs-
medlem Ole Agergaard, Træner Mads
Iversen, Regelinstruktør Ole Lyholm og
Regelinstruktør Brian Svinth.

Åbenthus og Golfensdag
Vi har besluttet at afholde flere åbent-
hus arrangementer i år. Der startes
med et Påske åbenthus, hvis vejret
arter sig lørdag d. 12/4, med start 
kl. 10.00 og ca 2 timer frem. 
Her håber vi på, at der kommer nok til,
at vi kan starte et påske turbo hold.
Hvis nok tilmeldte, vil de få mulighed
for at gennemgå træning med Mads,
og regler med Ole og Brian hen over
påskeugen. Således de kun mangler
spil på banen. 
DGU anbefaler et sådan kursus. 

Golfensdag som er et landsdækkende
åbenthus er fastsat til søndag d. 27/4,
med start igen kl. 10.00. 
Her åbner golfklubben dørene for folk
med interesse for golfsporten. 
Her vil de fremmødte få et indblik i
hvor dejlig en sport golf er. 
De vil få en kort instruktion i klubhuset.
Herefter får alle mulighed for at af-
prøve deres kunnen på puttebanen og
træningsbanen. 
Det hele afsluttes med spil på bane 3
til 5 huller med en af klubbens øvede
spillere.
Der afholdes igen Åbenthus søndag 
d. 25/5. Alle vores åbenthus ligger i
starten af sæsonen, da det er vigtigt at
alle nye får afsluttet deres begynder-
forløb inden ferien. 
Til alle disse arrangementer er det godt
at ha’ en del hjælpere. Så hvis muligt
tilmeld jer som hjælper. Vi vil også
gerne opfordre vore medlemmer til at
invitere venner og bekendte.
Vi har også talt om at prøve at kontakte
de omkringliggende skoler. 
En invitation til måske deres 3, 4, 5
klasser. Det er i et håb om at tiltrække
flere unge til klubben. Det kunne være
en formiddag i foråret. Her kunne vi
gøre brug af vore allerede gode unge
spillere.

Danpo og Kaffematch.
Der vil selvfølgelig igen i år blive 
spillet de 2 begynderturneringer.
Danpo, som ligger om søndagen, star-
ter første gang søndag d. 4/5. Herefter
spilles de ca. hver anden søndag.
Danpo spilles som en individuel 9
hullers stableford turnering, med gun-
start på de gamle huller.
Kaffeturnering spilles første gang onsdag

Skive Golfklub 2014
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d. 14/5. Herefter ca. hver anden uge. 
Dette er en Greensomesome turnering,
hvor man spiller med en fast makker.
Begge slår ud fra teested. Derefter
vælges en af boldene, og man skiftes
herefter til at slå. Der er igen gunstart
på de gamle huller.

Fastholdelse.
Plus 36 turnering er en turnering for
alle spillere der har et hcp. på over 36.
De mødes en gang i måneden til  9
hullers individuel stableford turnering.
Den første turnering er onsdag 
d. 23/4. Herefter én gang i måneden,
dog ikke i Juli.

Mads vil tilbyde træning til spillere
med et hcp over 36. I år vil det være
mere som Temadage. Han vil lave 
træningsdage, hvor han vil fokusere
på enkelte ting. Det kan være kortspil,
langtspil, putning, bunkerspil og ind-
spil. Disse træninger vil blive opsat i
Golfbox, med tilmelding, max 12 
deltagere.
Klubber i klubben er næste skridt. De
er blevet opfordret til at invitere nye
medlemmer til spil en dag eller aften.
Det er vigtigt at nye medlemmer kom-
mer videre i systemet. Vi har et godt
sammenhold og  en klub ånd, som
skal videre bringes.

Begynderudvalget.

En 
nybegynder

Da jeg gik på efterløn, blev jeg ofte
spurgt, om jeg ikke snart skulle til at
spille golf.
Svaret var, at det var muligt, når jeg
var færdig med at plante hæk og få
lagt godt 200 m2  fliser.
På en campingferie sidste år, var min
søn og jeg på en 6 hullers pay og play
bane et par gange.
Spillet fængede mig, hvilket jeg for-
talte min ”golfnabo” Ole P.K. Olesen.
Han kom efterfølgende med indmel-
delsesblanket til et begyndermedlems-
skab i Skive Golfklub. Det bestod bl.a.
af diverse trænings- og regellektioner,
spil på banen samt et begyndergolfsæt
for kun 1500 kr.
Jeg fik hurtigt lagt de sidste fliser og
mandag d. 26-8-2013 startede jeg i
Skive Golfklub.
Det, der overraskede mig mest, var
den positive modtagelse, jeg fik. 
Der blev budt velkommen og givet 
hånd af både kendte og ukendte 
medlemmer.
Omgangstonen er også meget fri
(hvilket jeg værdsætter meget højt) og

der bliver altid vinket og hilst, når man
møder andre spillere på banen.
Spillemæssigt går det også fremad.
Jeg har deltaget i bl.a. begynderturne-
ringer, som Skive Golfklub har arran-
geret. Det har, selv om spillet er
forbasket svært (det koster en bold i
ny og næ), heldigvis nedbragt mit
handicap så meget, at jeg snart tilmel-
der mig til Seniorgolf om onsdagen.  
Jeg har en målsætning om at komme
under 40 i Hcp år. Det tror jeg også
lykkes, for der er mange, der gerne vil
tage mig med på en runde (mens jeg
har skrevet dette , har Jens Skytte Høj 
ringet og tilmeldt os en runde i mor-
gen). Skulle målsætningen mislykkes,
tror jeg ikke, at det kan fratage mig
glæden ved spillet .

Til slut vil jeg nævne èn ting jeg i
hvert fald har lært: ”Da jeg spillede
fodbold og vi tabte, kunne jeg altid
finde en eller anden medspiller at    
skyde skylden på.
Denne mulighed er blevet mig frarø-
vet, når jeg spiller golf”.

Med sportslig hilsen
John Korsgaard
(40-2112)



Gennem det sidste år har vi
forsøgt at fortsætte den udvik-
ling som først Gert og senere
Steen igangsatte. 
De første resultater kan alle-
rede ses rundt om på banen 
i form af afmærkninger og 
gravemaskiner.
Vi har lagt os i selen for at få
alle projekter færdige inden 
sæsonstart, men selv om man
føler sig tæt på himlen og i pagt
med naturen, må vi erkende at
vi er underlagt dens luner.
Det oplevede vi i forbindelse
med stormen Bodil som 
nedlagde et afvores karakteri-
stiske udgåede elmetræer på
hul 4 samt gav alvorlige sår på
nogle af de andre.  
Men stormen var ikke det ene-
ste. December var usædvanlig
våd og efterlod en meget våd
bane, som vi stadig kæmper
med.

Ikke engang en fornuftig frost-
periode, som er betingelsen
for at vi kan køre med tungere
maskiner, kunne vi mønstre.
Vi har til vinterperioden arbej-
det på følgende:

•
1. Oprensning af søen 
mellem hul 3 og hul 4.
Arbejdet er færdigt og vi har
lavet en forbedret måde at
styre vandstanden på.

•
2. Søen mellem hul 6 og 17.
Øen ændres således at vand-
spejlet kommer til syne - øen
gøres mindre (ca 5 m i diame-
ter) og der plantes en meget
flot hængepil. Arbejdet pågår,
og forventes færdig inden 
sæsonstart

•
3. Skov/buskads
i højre side af hul 7 åbnes til
skovlignende område.

Arbejdet er næsten færdigt,
der mangler stadig udjævning
og tilsåning af græs. Fjernelse
af buskadset omkring skoven
har ændret det visuelle indtryk
af hullet signifikant - til det
bedre.

•
4. Ny fairwaybunker på hul 9.
Efter at bevoksningen i højre
side er blevet spilbar har den
nuværende bunker mistet sin
betydning. For at undgå at et
godt drive, som lander på fair-
way hopper out of bounce blev
det besluttet at lave en lang-
strakt bunker til at fange disse,
i venstre side af hullet. 
Arbejdet er endnu ikke påbe-
gyndt, men bunker er afsat til
almindelig info.

•
5. Nye Teesteder.
Sidste sommer samlede vi ind
til nye teesteder, derfor er det 

besluttet at ombygge gult 
teested på hul 1, rødt teested
hul 2 og gul teested hul 3.  
Arbejdet prioriteres i nævnt
rækkefølge

•
6. Renovering af broer og 
overgange.
Vi besluttede i eftersommeren
at ændre flere af vores træ-
broer til faste forbindelser,
bl.a. er broen på langs af hul
17 lavet om. Ligeledes vil der
ske en del ændringer af bro-
erne mellem hul 10 og 11.

•
7. Klipning af passage
på hul 4.
Vi lånte i december en Manitou
- venligst udlånt af Knuds-
gaard Byggefirma.  Vi fik klip-
pet de højeste grene for at
gøre åbningen fra Herre Tee
større, men træerne er fuldt
bevidst fortsat i spil.

Banen 
2014



Vi har til sæsonstart 2014 be-
stilt et ”strygejern” som skal 
hjælpe os med at få mere 
ensartede greens, samtidig har
vi deltaget i en workshop hvor
chefkeeperen fra Himmerlands
golfklub kom og fortalte om
hans syn på pasningen.  
Det var en spændende dag
som allerede har udmøntet sig
i flere konkrete tiltag.
Vi har i bestyrelsen ligeledes
budgetteret med indkøb af nye
maskiner, da det er vigtigt for
effektivt at udnytte de mange
mandetimer vi har ved klipning
og vedligeholdelse af banen.
Nye maskiner sikrer en ensar-
tet klipning af banen, mere ef-
fektiv udnyttelse af vores
resourcer, samt at vi i Skive
Golfklub altid lever op til de
miljømæssige krav, der i 
stigende grad stilles til golf-
klubberne i Danmark.

I Baneudvalget har vi ligeledes
besluttet, at vi vil forskønne
området omkring klubhuset.
Ikke mindst parkeringspladsen
trænger til en omfattende op-
datering på højene og omkring
baghuset. Men også omkring
indspilsgreen samt foran tee-
stedet på hul 1 har vi flere til-
tag i støbeskeen. 
Det er trods alt det første vores
medlemmer og gæster møder
når de besøger Skive Golfklub.
Baneudvalget består i år af
Max Palshøj, Thomas Worsøe,
Mads Iversen samt underteg-
nede - med vanlig uvurderlig
hjælp af Anders Jespersen. 
Der er altid mange ting at lave
på banen, og vores faste 
personale har som sædvanlig
udført et meget flot stykke 
arbejde. 

Uanset  din tilgang til golf, og
hvor tit du spiller, er det vigtigt
at vi hjælper hinanden med at
rette nedslagsmærker op,
lægge turfs på plads, samler
slikpapir op etc.  
Så husk det nu!

Sidste år overvejede vi at
danne et korps af frivillige,
som kunne påtage sig nogle af
de mere haveagtige opgaver
som også er en del af keeper-
nes område. Skulle der være
nogen, som vil påtage sig et
mindre område eller gebet, ser
jeg frem til at høre fra jer. 

Må sommeren bringe os
mange gode timer på banen og
hyggelige stunder i solskinnet
på terrassen.

På baneudvalgets vegne
Mads Frederiksen 

Åbent hus/

Golfens dag
- henholdsvis lørdag den 12. april 

og søndag den 27. april 2014



Jeg har brugt vinter pausen til bl.a. at udvide min viden
om golfsvinget og navnligt det korte spil. Specielt putt-
ning har jeg lært mere om, da det aldrig har haft min 
interesse på samme måde, som det lange spil. 
Derfor følte jeg, der var behov for en update. 
Grundelementerne er blevet opfrisket ved brug af bøger,
men det jeg har fået klart mest ud af er, at se de bedste
spillere/trænere på dvd og youtube. 
De ting som jeg mente var spændende at se nærmere på
er blevet udforsket i stuen - med sandjern og skumbolde
eller på puttetæppet. 
Noget begge mine børn har sat pris på, mens Heidi til
gengæld, med rette, har været bekymret for inventaret. 
Det er rart med ny viden og inspiration det giver motiva-
tion til at komme i gang med undervisningen.

Træning
Jeg tilbyder i år individuelle lektioner samt banelektioner.
Der er mulighed for at være op til 3 ved begge typer af
undervisning. Er der efterspørgsel efter andre former for
undervisning, vil jeg imødekomme det, i det omfang det
er muligt. 
Når du booker en lektion er det vigtigt at have tænkt
over, hvad du gerne vil opnå. Jeg tror de fleste trænere
har prøvet at spilleren siger: ”jeg vil gerne slå 20 meter
længere, undgå slice og min tørv er i overkanten”.
I dette tilfælde er det ikke en lektion, men et trænings-
forløb af flere lektioner, der er behov for. 
Så tænk over hvad du vil med dit spil og hvor megen tid
og energi, du har.

Shoppen
Jeg har til den kommende sæson fået en ny leverandør 
til shoppen. Callaway Golf, der også har verdens førende
putter mærket Odessey. Jeg er glad for, at det er kommet
på plads, da jeg altid har anerkendt Callaway blandt de 

allerbedste producenter.

Vi starter samarbejdet
med en demodag onsdag den 29 april.
Kl. 16.00 - 18.00 Odessey putters og fra 18.00 - 20.00 
Callaway demo på træningsbanen.
Der vil i det daglige altid være mulighed for at låne demo
køller, jern puttere osv. med på træningsbanen eller på
en runde. Jeg går gerne med ud og gir’ min mening. Det
er naturligvis sjældent, men engang imellem kan det jo
være manden, det er galt med :-)

Jeg har valgt at blive medlem af PGA shop kæden.  Her
er det udelukkende trænerkolleger, der samarbejder på
flere parametre. Jeg køber stadig næsten alt ind selv, så
det er primært for mig at være en del af et netværk, jeg
prøver det.
Med dette håber jeg at høste mange nye erfaringer og 
bidrage med nogle af mine, så vi alle kan blive klogere.
Priserne i shoppen vil fortsat være markedspriser og jeg
vil fortsat matche enhver annonceret pris så længe det
ikke er under indkøbspris.
I april måned giver jeg 20% rabat på lagerførte grips 
inklusiv montage.

Håber vi alle får en god sæson.
Hilsen Mads

Så er vi klar 
til 2014 sæsonen.
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Probox
- den nye maskine i 
forhallen

Ved årskiftet 2013/14 trådte nye
bestemmelser i kraft vedrørende
ubemandede dankortautomater,
deriblandt vores greenfee terminal.
Det betød, at bestyrelsen var tvun-
get ud i investering af nyt udstyr.
Der blev overvejet flere forskellige
løsninger, som alle blev vurderet i
forhold til funktion, påvirkning af
arbejdsgange i sekretariatet, frem-
tidssikring, pris og naturligvis
hvilke fordele de enkelte løsnin-
ger/maskiner kunne have for vores
medlemmer. 
Samtidig med dette blev udskift-
ning af informationsskærmen 
(ligeledes ophængt i forhallen)
taget i betragtning. 
Denne var bundet op på et abon-
nement, som skulle fornys. 
Bestyrelsen valgte derfor at finde
en løsning, der kunne dække
begge behov, nemlig den valgte
Probox.
Probox-maskinen skal i første om-
gang bruges af gæster, som beta-
ler greenfee og samtidig får
udskrevet scorekort.  Endvidere vil
betaling af biler/buggies skulle
ske i Probox - for både gæster og
egne medlemmer. 
Den integrerede Info-skærm på
Probox er ligeledes til gavn for
alle, der kommer i klubben. 
Infoskærmen vil blive brugt til alt
lige fra almindelig medlems-
information til reklamer, billeder
fra banen og lignende. 
Vore flex-medlemmer skal også
bruge Probox, se nærmere beskri-
velse efterfølgende.
På lidt længere sigt er det menin-
gen, at bekræftelse af tider for
klubbens egne medlemmer også
skal foregå i Probox’en. 
Dette afventer en tilladelse fra Golf-
box. Vi håber det sker senere i år.
En af de funktioner vi har haft stor
fokus på, er at lette de administra-
tive opgaver. 
På trods af vores relativt beskedne
antal greenfee-spillere, har 
Pernille brugt uforholdsmæssig

mange ressourcer på at afstemme
beholdninger, foretage de nødven-
dige konteringer og sikre at de 
betalte beløb er i overensstemmelse
med eventuelle greenfee-aftaler med
andre klubber.
Med vores nye Probox har vi 
reduceret de administrative opga-
ver betydeligt, og dermed kan 
Pernille bruge tiden bedre på
andre ting. Samtidig effektiviseres
processen med fx banekontrol. 
Vi har i processen lært et nyt ord:
Voucher [wautsjer]-engelsk ord,
der betyder rabatkupon eller fribil-
let. Det betyder, at vi ikke længere
bruger de gamle håndskrevne 
greenfee-billetter, men overgår til
unikke vouchers. Det smarte ved
dem er, at de kan sendes pr. mail,
eller sms til en smart-phone som
via skærmen på telefonen kan
scannes. Samtidig kan det laves
som fx et 10-turskort, dvs samme
voucher kan bruges 10 gange -
eller det antal, som brugeren 
ønsker. 
Skulle man miste sin printede ver-
sion kan Pernille genudskrive den
og spærre den gamle.
Ud over ovenstående funktioner, er
der flere, som vi ikke har nævnt.
Disse vil vi i løbet af året få styr på
og informere om.

Mange hilsner fra ”Maskinme-
strene” Pernille Aggerholm og
Mads Aa Frederiksen
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Der er klubber – og så er der

Torsdags
herrer.
Torsdagsherrerne i Skive Golfklub
er en blandet samling af hankøn i
mange aldre og med meget for-
skellig tilgang til golfen. Fælles for
alle er, at man nyder at mødes hver
torsdag til en god gang golf og
ikke mindst godt socialt samvær.

Som navnet siger spilles der hver
torsdag fra april til og med sep-
tember. 
Tilmelding til det ugentlige spil
sker via golfbox frem til onsdag 
kl 17,00 hvorefter  matchledelsen
laver startlister, som offentliggøres
onsdag aften.

I løbet af sæsonen er der 4-5
gange, hvor der kun spilles 9 hul-
ler hvorefter der er fællesspisning.
På disse dage spilles forskellige
matchformer, der vil fremgå af
golfbox. 

Der spilles naturligvis også kun 9
huller i hele april og september da
det lysmæssigt er umuligt at nå
mere.
De seneste år er gennemsnitalde-
ren i herreklubben faldet støt lige-
som det gennemsnitlige handicap
er reduceret. 
Dette tror vi blandt andet skyldes
de mange velmenende råd, der
ganske gratis uddeles på en runde.
Ønsker du derfor et forbedre 
handicap og er af hankøn, er dette
klubben for dig.
I løbet af sæsonen spiller vi 
trekantmatch mod Morsø og 
Harrevig. Skive har traditionelt stil-
let med det største hold, og vi har
da også ganske ofte kunnet trække
os sejrrigt ud af dysten.  Det, for-
venter vi naturligvis, fortsætter.
Disse matcher er en del af klubber-
nes samarbejde, og der betales
derfor ingen greenfee, men ude-
lukkende for maden i forbindelse
hermed. Herudover spilles en
match mod Tange og Trehøje. 
Matchen afholdes i år i Trehøje,
formentlig lørdag den 28/6. 

Årets nok vigtigste match er TI-TO
matchen, hvor vi møder tirsdags-
damerne. Efter utallige års ubrudte
sejre lod vi i 2013 damerne
komme til og få lov at sætte den
røde hue på papegøjen. 
Det nederlag forventer vi bliver en
enlig svale, og den blå hue er klar
til montering igen.

Vi har de seneste to sæsoner været
mere end 60 mænner, der har be-
talt fuldtids kontingentet på super-
billige 400,-. 

Kontingent indbetales til konto nr.
8501 271-56-03430. Man kan sta-
dig deltage som gæst mod en lille
dagsfee på 50,-. Som gæst delta-
ger man ikke i præmiefordelingen. 
Én torsdag i løbet af sæsonen er
der ”frit lejde” til alle til at deltage
og se om herreklubben er noget
for dig. Denne dag deltager alle i
præmierækken - så mød bare op.
Torsdagsherrerne bestræber sig på
at bidrage med det sociale i klub-
regi. Det tilstræbes, at man spiller
med forskellige i løbet af sæsonen
og forsøger at få alle interesserede
med i matcherne. Også selvom
man en enkelt eller to gange i løbet
af sæsonen møder op på dagen og
gerne vil med ud at spille uden at
være tilmeldt på golfbox.  
Der er starttid fra kl 16,15 og 
normalt er seneste start mellem
16,30 og 16,50. 
Ønsker angives i golfbox.

Kalenderen vil fremgå af klubbens
hjemmeside: klubinfo - klubber i
klubben - torsdagsherrer og vil
blive lagt på herreklubbens face-
book side:
www.facebook.com/groups/tors-
dagsherrer.

Vi starter torsdag den 3. april hvor
vi spiller 9 huller med efterfølgende
spisning.
Vel mødt i torsdagsherrerne til
2014 sæsonen. 
Husk vi spiller ready golf.

FORE    Allan JHavnekiosken

www.mysoul.dk

Skive · Viborg
www.ta-as.dk · 9752 5033
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Torsdagsherrernes
bestyrelsen i 2014 er:

Allan Jacobsen   
Formand   
Mobil 5188 8407  
Mail: jacobsen_allan@yahoo.dk

Freddy Larsen    
Kasserer    
Mobil 5214 6815    
Mail: freddylarsen@live.dk

Carsten Dahl  
Turneringsleder    
Mobil 2713 8600   
Mail: carst.dahl@youmail.dk

Jesper Berg   
Turneringsleder   
Mobil 2046 0356     
Mail: jesper.berg@hotmail.com

Gösta Bach    
Turneringsleder    
Mobil 2646  0658     
Mail: gosbac@hotmail.com
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Meld dig som 
service-
medarbejder
En "servicemedarbejder" i Skive
Golfklub er en ulønnet medarbejder,
der på frivillig basis hjælper med bl.a.
banekontrol (eller måske rettere bane-
service/hjælp) samt praktiske opgaver
i forbindelse med company days.
Mange har allerede forpligtet sig i 
3 uger og således, at man selv finder
en substitut (bytning af hele eller dele
af ugen), hvis man bliver forhindret.
Banekontrollen gennemføres 4-7
gange pr. udpeget uge, hvorimod de
øvrige opgaver løses efter behov.
Der er stadig plads til flere som
afløsere. Meld dig til Pernille på
Sekretariatet.

Danpo-
match 2013
Søndag den 30. juni blev igen en
festlig dag med stor deltagelse,
friskgrillede kyllingevinger 
ad libitum + øl og vand, samt 
efterfølgende grillmad på terrassen.
Og endelig en stor pakke kyllinger
til hver deltager.Øv, en forbier

Masser af 
glade vindere.

Grillmester Per “Smør” 
og assistent “Belmondo” havde
travlt med at servicere de sultne
“gæster”.

Jamen golf er
et svært spil...
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Kære medlemmer
i Skive Golfklub.
I denne artikel vil jeg fortælle lidt
om min træning på efterskolen i
Ikast, på landsholdet og fremtids-
planerne. 

Ikast Idrætsefterskole
Det er nu 7 måneder siden, jeg
startede på efterskolen i Ikast. Og
det har været 7 helt fantastiske
måneder, hvor jeg ved siden af
skolen kan træne og spille en
masse golf. 
Vi har 6 timers fast golftræning om
ugen på skoleskemaet, og derud-
over har vi mulighed for så meget
selvtræning, vi overhovedet har
lyst til. Det er noget, jeg har nydt
godt af, og jeg nyder at træne i et
super godt miljø med 22 gode
spillere og 2 gode trænere. 
Vores træningsfaciliteter i Ikast er
også fremragende. Her i vinter-pe-
rioden foregår træningen i Ikast In-
door, et lækkert center med 15
måtter og kæmpe puttinggreen.
Samtidig med det har vi altid en
Trackman til rådighed. Når vejret
så bliver godt igen, rykker vi ud på
græsset til en kæmpe overdækket
range, og så får vi også brugt 
Tullamore Golfklub, der ligger 
2 km fra skolen.  
Så alt i alt nogle fantastiske træ-
ningsfaciliteter, der gør, at jeg kan
udvikle mig. 
Jeg føler virkelig, jeg lærer noget
fra dag til dag. Og samtidig med
det, er det sociale på skolen i høj-
sædet.

Jeg har fået nogle rigtige gode
venner og har det utrolig godt på
skolen, derfor er jeg ikke ét sekund
i tvivl om at det var det rigtige valg
for mig at vælge Idrætsefterskolen
Ikast.

Landsholdet
I slutningen af 2013 lykkedes det
mig at få en plads i DGU’s ud-
viklingstrup. Her er vi 8 drenge i
Jylland og 8 på Sjælland, der er
sammen i udviklingstruppen. Vi
har, her i vinterperioden, én sam-
ling i måneden, den foregår i Ikast.
Det er nogle samlinger, som indtil
videre har handlet om trænings-
kvalitet, mental og fysisk træning. 
I uge 11 flyver vi, sammen med
alle landsholdstruppene, til
Barcelona for at være på træ-
ningslejr på Lumine Golf and
Beach Resort. Det er en tur, jeg
glæder mig meget til. I øvrigt er
træningslejren med golflinjen på
efterskolen i uge 12, samme sted
som landsholdet holder deres. 
Så 2 uger dernede er ikke dårligt.
Som spiller i udviklingstruppen
har man mulighed for at blive ud-
taget til en turnering i Belgien og i
Sverige. Det er to turneringer, jeg
vil kæmpe meget hårdt for at
komme med til. 
Derudover er der en masse turne-
ringer i udlandet, jeg har mulighed
for at spille. 
Det er dog mod egenbetaling, det
er turneringerne i Belgien og
Sverige ikke. 

Så det bliver min første sæson i 
landsholdsregi.
Spændende, og noget jeg ser 
frem til. 

Fremtiden
Jeg er blevet så glad for tilværelsen
i Ikast, at jeg har besluttet at flytte
over på den anden side af vejen, til
Sportsstar College.
Der skal jeg bo og gå på handels-
skolen Ikast i 3 år. Det er noget,
jeg glæder mig rigtig meget til. 
Det har givet mig blod på tanden at
de golfspillere, der har gået på col-
lege i 3 år, i dag er nogle virkelig
gode spillere. 

Jeg håber, at det en dag kan blive
mig, for målet er helt klart: 
Jeg vil ud at spille på European
Tour og vinde turneringer rundt
omkring i hele verden!  Til sidst vil
jeg ønske jer alle en supergod
sæson, med en masse gode golfslag.

Med golflige hilsner 
Christian Dahl

Christian Dahl med scorekortet
der viser 66 slag og dermed en
tangering af banerekorden.

Banerekord
Christian tangerer banerekorden I Skive og 
deler den nu med Thomas B Stephansen og Knud
Storgaard.
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REGIONSGOLF DANMARK
Skive Golfklub deltager i 2014 med 6 hold i Regionsgolf i afdeling VEST, som omfatter Jylland og Fyn. 

Vi har i år hold i A-, B- og C-rækken samt hold i Senior B, Veteran B og i Veteran C.

Spilleformen er hulspil over 18 huller (scratch i alle rækker). Hvert hold består af 6 spillere, 2 damer og 

4 herrer, og der spilles 5 hulspilsmatcher: 1 mixed foursome, 1 damesingle og 3 herresingler. 

Der spilles om 11 point: 2 point pr. single og 3 point i mixed, og vinder er holdet med flest point.  Holdet

møder tilsvarende 6 spillere fra puljens 3 andre klubber, i én hjemme- og én udekamp i den indledende runde.

Der spilles uden match- og greenfee, og hver match afsluttes med fællesspisning på ”hul 19” 

(pris ca. 80 - 100 kr.).

De indledende runder i A-, B- og C-rækkerne bliver primært afviklet på mandage 

- startende ultimo april og afsluttes i juni måned. Puljevindere fortsætter i august efter cup-systemet.

Handicapgrænserne (laveste EGA-handicap) for deltagelse er pr. række:
A-rækken: herrer  4,5  - damer   6,0

B-rækken: herrer 10,5 - damer  13,0

C-rækken: herrer 16,5 - damer  20,0

Deltagelse er for Damer og Herrer som er fyldt 21 år inden udgangen af 2014, og som har EGA handicap.

I Senior- og Veteranrækkerne er der ingen handicapgrænser, men i stedet er følgende aldersgrænser
gældende:

Senior herrer min. 55 og damer min. 50 år (alder pr. 31 DEC 2014 gældende)

Veteran herrer min. 65 år - damer min. 60 år (alder pr. 31 DEC 2014 gældende)

Senior- og Veterankampene starter ligeledes primo maj og slutter i juni. Seniorerne spiller normalt mandag

eller fredag eftermiddag. Veteranerne normalt mandag eller fredag formiddag.

Klubben har udpeget Holdkaptajnerne, som medio april danner bruttohold på grundlag af tilmeldingslisten:

A-rækken:   Dorte Fynboe

B-rækken:   Lars Trustrup

C-rækken:   Allan Jakobsen

Senior B:   Kirsten Dahl 

Veteran B:   Erik Kristensen

Veteran C:   Karsten Bach

Tilmelding kan ske på GOLFBOX eller på opslagstavle i klubhuset senest 13. april.

Kvalificering til bruttohold i de enkelte rækker er - ud over holdkaptajnen, som spiller med som 

fast deltager - efter aktuelt handicap, idet spillere, der ikke deltager fast på klubbens elitehold, har fortrinsret.

Et bruttohold skal helst bestå af mindst 3 damer og 6 herrer.

Modstandere og foreløbig spilleplan for de 6 hold fremgår af side 41. Endelig spilleplan foreligger senest

primo maj - se golfklubbens hjemmeside på www.regionsgolf-danmark.dk

Med håb om stor tilslutning

Steen Krarup
Klubkoordinator
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Kamp
program

for Regionsgolf-Danmark
(med forbehold for ændringer)

A - Rækken
Dato Tid Hjemmehold Udehold
05-05-2014 17:15 Nordvestjysk Skive 
05-05-2014 17:15 Viborg Hjarbæk Fjord 
12-05-2014 17:15 Hjarbæk Fjord Nordvestjysk 
12-05-2014 17:15 Skive Viborg
19-05-2014 17:00 Skive Hjarbæk Fjord
19-05-2014 17:15 Viborg Nordvestjysk
26-05-2014 17:00 Skive Nordvestjysk
26-05-2014 17:15 Hjarbæk Fjord Viborg 
02-06-2014 17:15 Nordvestjysk Hjarbæk Fjord 
02-06-2014 17:15 Viborg Skive
16-06-2014 17:15 Hjarbæk Fjord Skive 
16-06-2014 17:15 Nordvestjysk Viborg   

B - Rækken
05-05-2014 17:15 Ikast Herning 
05-05-2014 17:15 Struer Skive 
12-05-2014 17:15 Ikast Struer 
12-05-2014 17:30 Skive Herning
19-05-2014 17:15 Ikast Skive 
19-05-2014 17:15 Struer Herning 
26-05-2014 17:15 Herning Ikast 
26-05-2014 17:30 Skive Struer 
02-06-2014 17:15 Struer Ikast 
02-06-2014 17:37 Herning Skive 
16-06-2014 17:00 Skive Ikast 
16-06-2014 17:15 Herning Struer 

C - Rækken
05-05-2014 17:15 Morsø Harre Vig 
05-05-2014 17:15 Skive Sydthy
12-05-2014 17:15 Harre Vig Skive 
12-05-2014 17:15 Sydthy Morsø 
19-05-2014 17:15 Morsø Skive 
19-05-2014 17:15 Sydthy Harre Vig 
26-05-2014 17:15 Harre Vig Morsø 
26-05-2014 17:15 Sydthy Skive 
02-06-2014 17:15 Morsø Sydthy 
02-06-2014 17:15 Skive Harre Vig 
16-06-2014 17:15 Harre Vig Sydthy
16-06-2014 17:30 Skive Morsø

Senior B
Dato Tid Hjemmehold Udehold
02-05-2014 16:33 Lemvig Skive 
09-05-2014 15:33 Trehøje Lemvig 
23-05-2014 16:33 Lemvig Trehøje 
06-06-2014 15:33 Trehøje Skive 
13-06-2014 16:30 Skive Lemvig 
20-06-2014 16:00 Skive Trehøje 

Veteraner B
28-04-2014 09:30 Skive Holstebro 
02-05-2014 10:40 Struer Nordvestjysk 
07-05-2014 11:00 Holstebro Nordvestjysk 
09-05-2014 10:40 Struer Skive 
19-05-2014 09:30 Skive Struer 
23-05-2014 10:00 Nordvestjysk Holstebro 
02-06-2014 09:30 Skive Nordvestjysk 
11-06-2014 10:00 Holstebro Skive 
13-06-2014 10:00 Nordvestjysk Struer 
18-06-2014 10:00 Holstebro Struer 
20-06-2014 10:00 Struer Holstebro 
20-06-2014 10:00 Nordvestjysk VB2 Skive VB2

Veteraner C
Uge 24 00:00 Struer Skive
Uge 25 00:00 Struer Lemvig 
Uge 21 00:00 Struer Morsø 
25-04-2014 09:30 Skive Struer 
02-05-2014 10:00 Lemvig Morsø 
09-05-2014 09:30 Skive Lemvig 
09-05-2014 10:00 Morsø Struer 
23-05-2014 10:00 Lemvig Skive 
06-06-2014 09:30 Skive Morsø 
06-06-2014 10:00 Lemvig Struer 
13-06-2014 10:37 Morsø Lemvig 
23-06-2014 10:00 Morsø Skive
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Sponsorer
2014

I Skive Golfklub har vi gennem en år-
række været begunstiget af det lokale
erhvervslivs støtte til klubben. 
På trods af finanskrisen og dens kon-
sekvenser for mange virksomheder,
oplever vi til stadighed en solid og
bred opbakning. Det er vi meget glade
for, da sponsor-kronerne er af vital 
betydning for klubbens økonomi, og
dermed de rammer vi kan tilbyde
klubbens medlemmer.
Den fine opbakning forpligter naturlig-
vis, og vi skal til stadighed være i
stand til at imødekomme individuelle
forventninger og behov hos sponso-
rerne. Vi har i dag et godt koncept
med guld-, sølv- og bronze-sponsora-
ter. Konceptet udgør en god basis og
opfylder i stor udstrækning de ønsker,
vores sponsorer har. 
Vi vil i bestyrelsen ikke tillade, at det
bliver en sovepude, og derfor vil vi 
løbende udvikle vores sponsoraftaler,
så de afspejler den udvikling, vi 
oplever i et omskifteligt samfund.

Company Day
Et af de tiltag vi planlægger i 2014 er
en fælles Company Day, hvor vores
sponsorer har mulighed for at invitere
deres nøglekunder og samarbejds-
partnere til en hyggelig dag på golfba-
nen med efterfølgende socialt samvær.
Skive Golfklub vil sørge for et profes-
sionelt arrangement, hvor der bliver
sørget godt for deltagerne - samtidig
med at vores sponsorer blot skal nyde
dagen sammen med kunderne. 
Vi håber, at vores sponsorer vil bakke
op om en sådan dag, og der vil fra
klubbens side blive sat alle sejl til for
at gøre dagen til noget ganske særligt.
Mere herom tilgår snarest.

Alle sponsorater er vigtige for Skive
Golfklub og kan betyde en forskel for
eksempelvis vores ungdoms- eller 
elitearbejde. 
Det er muligt at skræddersy sponsora-
terne, hvis man har særlige områder i
klubben, man ønsker at begunstige.
Kontakt derfor meget gerne Sponsor-
udvalget, så vi kan sammensætte et
sponsorat der passer til netop din
virksomhed.
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Servicechefen Erik Beck Hansen 
og hans førsteassistent 
sørgede i 2013 endnu engang for at 
hygge om vore ca. 1.600 gæster 
i uge 28. Hancock øl og vand 
samt kaffe fra Strøgets Vinhandel 
blev rakt over 
“disken” 
- ofte 
ledsaget 
af en kvik 
bemærkning.

Erhvervs-
klubben

Vi har nu over 100 medlemmer i Er-
hvervsklubben og vi oplever en meget
fin opbakning til vores 5 årlige arran-
gementer. Det er planen at udvikle er-
hvervsklubben yderligere, men vi må
også erkende, at det er begrænset
hvor meget tid vores medlemmer har
til rådighed - samtidig ønsker vi at
holde golfspillet i centrum. 
Vi spiller 9 huller den første onsdag i
hver måned fra maj og afslutter med
en 18 hullers finaledag den 5. okto-
ber. Efter hver runde er der spisning
og præmieoverrækkelse i klubhuset.

Spilleplan 2014
Alle dage kl. 18.00 og der spilles 
9 hullers stableford.
Onsdag den 7. maj 
Onsdag den 4. juni 
Onsdag den 2. juli 
Onsdag den 6. august
Onsdag den 3. september

GRAND FINALE 2014
Søndag den 5. oktober Kl. 12.00 
18 hullers stableford.

Udover ovennævnte håber vi naturlig-
vis, at mange af vores sponsorer vil
udnytte muligheden for at invitere
kunder med til vores fælles Company
Day, som vi forventer bliver en fast
tradition.

Tak til vores sponsorer
Igen i år skal der lyde en stor tak til
alle vores sponsorer - Husk at netop
dit sponsorat er med til at gøre en 
forskel. En særlig tak skal der lyde  til
vores hovedsponsor Spar Nord. 
Men også til Danpo for det fornemme
sponsorat generelt - og støtten til Frit
Spils ordningen i særdeleshed.
Vi ser frem til et spændende og 
begivenhedsrigt golf år, og vi vil fra
sponsorudvalget gøre vores til at ind-
fri de forventninger, som vores spon-
sorer med rette har til Skive Golfklub.
Rigitg god golf sæson og på gensyn.

Thomas Worsøe

Sponsorudvalget består af 
Børge Stilling, Frede Simonsen, 
Pernille Aggerholm og 
Thomas Worsøe.

Sidste års 
Erhvervs-
klubmester 
Peter 
Aggerholm
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Frit spil
2014

Ved årsskiftet gjorde vi status efter
ordningens 3. år og kan konstatere
at målet om at ca. 20 % af klub-
bernes medlemmer skulle tilmelde
sig ordningen for længst er nået.
Vi nåede sidste år op på 345
medlemmer i Skive (svarende til
ca. 44 % af vore aktive fuldtids-
medlemmer), som i 2013 betalte
750 kr. for at være med i ordnin-
gen. Det er vi glade for og håber at
få endnu flere med i 2014, hvor
ordningen jo er godt i gang. 
Nu med 7 klubber, idet vi glæder
os over, at Hjarbæk Fjord GK har
tilsluttet sig.
Prisen for at være med i 2014 er
800 kr., og igen havde vi en gave
til de, der tilmeldte sig hurtigt.
Stor tak til sponsor.

“Morgen- 
Mænnerne”,
der her ses ved
Per’s fødselsdag,
benytter ofte frit-
spilsordningen,
især om vinteren,
når Skivebanen er
lidt fugtig.
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Mange besøg i de 
andre klubber
De 345 fra Skive Golfklub har i
2013 tilsammen aflagt 3.822
besøg i de 5 andre klubber.

Evaluering 2013
De 6 klubber (Aars, Løgstør,
Hvalpsund, Morsø, Harre Vig og
Skive) har evalueret ordningen og
alle har været glade for den og 
er - med forskellig vægtning -
enige om, at ordningen er et stort
medlemsgode for de medlemmer,
der gerne spiller mange runder på
fremmede baner, at ordningen
giver større udveksling på banerne
og dermed inspiration til udvikling
af eget anlæg, og at der er en
fælles økonomisk gevinst. 
I alt har der - efter fradrag af meget
små administrationsomkostninger
- været ca. 530.000 kr. til deling
mellem klubberne.
Ordningen betyder for deltagerne
også, at det altid er nemt at finde
en anden bane uden merudgift, 
når ens egen bane er optaget af
turneringer eller andre aktiviteter.
Alle 6 klubber vurderer, at der med
7 deltagende klubber i 2014
vil komme en del flere med i 
ordningen, og dermed en større
økonomisk gevinst for alle. 

7.664 besøg
Ser vi på hele året har medlemmer
af ordningen gennemført 7.664
besøg, svarende til gennemsnitligt
10-11 besøg på fremmed bane for
hvert medlem. Flest har der været i
Hvalpsund, som havde 2.501
besøg, og dermed fik den største
”bid af kagen” - 173.000 kr.

Fulgt af Harre Vig med 155.000 kr.
Aars og Skive nøjes med en 
indtægt på hver knap 40.000 kr.

Hverveprocenten har varieret fra
klub til klub med Aars og Skive i
spidsen med 25 og 44 % tilknyt-
tede medlemmer. 
Samlet har godt 24 % af de fem
klubbers fuldgyldige medlemmer
betalt til ordningen.
Ordningen har igen i år været let at
administrere, og der har kun været
få problemer, som er blevet løst
sekretariaterne imellem.

Du kan stadig nå det
2014-ordningen er godt i gang
med hele 317 medlemmer fra
Skive primo marts. 
Indbetaling kan foretages på konto
i SparNord: 8497 0006873758.
Husk, at opgive medlemsnummer
+ navn ved indbetaling.
Det er vores håb, at ”klubber i
klubben” og andre etablerede 
smågrupper i det kommende år vil
drage på udflugt til netop de klub-
ber, der er med i ”Frit spil 2014”.
Det er en sikker måde til at få
mange med i ordningen og til at
skabe den bedst mulige økonomi
for de involverede golfklubber.

Fastholder medlemmer og
tiltrækker nye
Klubberne er - som tidligere nævnt
- enige om, at ordningen vil gøre
det nemmere at fastholde egne
medlemmer – ”more value for
money” - og at den formentlig
også er med til at tiltrække
medlemmer.

Øger omsætningen
Som bonuseffekt har ordningen
skabt mere liv i klubhusområderne
samt øget omsætningen i klub-
bernes caféer og golfbutikker. På
disse områder har klubberne
forskellige ordninger – nogle klub-
ber driver selv disse forretning-
sområder, andre steder er der tale
om bortforpagtning, men under
alle omstændigheder kommer en
øget omsætning klubberne til gode
i den sidste ende.
Det er også en erfaring, at de der
er med i ordningen ofte ”trækker
andre med” til en højere pris.

Økonomisk udligningsordning
Klubberne har drøftet/overvejet en
ændring af fordelingsnøglen, men
aftalte den 5. november 2013, at 
den økonomiske udligningsordning,
som hidtil har været gældende, 
fortsætter uændret i 2014, således at
de klubber, der har flest besøg, også
får de største indtægter.

Steen Krarup

Rauff Hansen Pelsdyr Aps
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Skive Golfklub kunne i sommeren 2013
fejre 40 års jubilæum, der er sket rigtig
mange ting i de forløbne 40 år. Nyt klub-
hus, fordobling af banens antal huller til
nu 18 huller, samt en stor forøgelse af
medlemsskaren, der nu er på over 900. 

Bestyrelsen diskuterede i foråret 2013,
hvordan en sådan jubilæum skulle mar-
keres, skulle det være med en reception
eller lignende for alle klubbens kontakter
og venner eller skulle det alene være
noget for medlemmerne. 
Der var bred enighed om, at det alene
skulle være for klubbens medlemmer.
Der blev nedsat et jubilæumsudvalg be-
stående af to personer, en fra bestyrelsen
og klubbens sekretær, de gik herefter i
gang med at forespørge blandt medlem-
merne, hvad de kunne forestille sig,
samt hvilke muligheder der var, både
med plads, økonomi osv.
Der blev på dagen afholdt en jubilæums-
turnering, med flot sommervejr, hvor der
deltog 132, som startede i "Europa tour
stil", med starter fra kl. 8.00 på hhv. hul
1 & hul 9 og kl. 12.00 gentog 

proceduren sig. På hul 3 havde Toyota
Skive, ved Fritz Dahl, sponsoreret en 
fabriksny Toyota Aygo til den der kunne
lave hole in one. Desværre kørte ingen af
deltagerne hjem i det ellers flotte køretøj.

Om aftenen var der fest, hvor 135 deltog,
i et til lejligheden lejet telt med musik og
spisning, samt præmieoverrækkelse. Der
var hele dagen og en del af natten med
en god stemning. Under aftenens fest
var der forskellig festlige indslag fra
medlemmer af “klubber i klubben”, hvor
alle høstede stort bifald.

For at det hele kunne lade sig gøre, uden
den helt store udgift for klubben, var vi
begunstiget af nogle meget venlige
sponsorer, der bidrog ekstra ordinært.
Der kan nævnes Sparnord, Proshoppen,
Bravo Tours, Irene Omme MySoul, Golf
Cafeen, samt Cafe Helmut. Herudover
deltog en masse frivillige hjælpere, men
i særdeleshed klubbens alt-muligmand
var særdeles aktiv, alle til fælles gavn for
Skive Golfklub.

Festlig 40 års jubilæumsdag
med jubilæumsturnering, hyggeligt samvær på terrassen 

og aftenfest med musik og festlige indslag.

1. præmie A rækken: 
Jan Fjederholt  38 point

B rækken: 
Carsten Vestergaard 45 point

C rækken: 
Gøsta Bach 38 point

D rækken: 
Eigil Andersen 40 point

E rækken: 
Iver Bergholt 39 point

2. præmie A rækken: 
Jasper Karstensen 38 point

B rækken: 
Jens Ole Dich 38 point

C rækken: 
Niels Falkenberg 38 point

D rækken: 
Liselotte Sørensen 38 point

E rækken: 
Sebastian Kimer 37 point

3. præmie A rækken: 
Kirsten Dahl 36 point

B rækken: 
Erling Clausen 38 point

C rækken: 
Michael Thomasen 36 point

D rækken: 
Karen Thesbjerg 38 point

E rækken: 
Kirsten Laursen 33 point

Nærmest flag hul 3: 
Karen Østergaard 3,23
Nærmest flag hul 5: 
Claus Hessebjerg 2,67
Nærmest flag hul 14: 
Gert Hansen 6,5
Nærmest flag hul 16: 
Steen Karup 2,77
Længste drive HERRE: 
Michael Thomasen
Længste drive DAMER: 
Dorte Broberg

Jubilæumslogoet blev designet af
Christian Bagge - www.partus.dk

Vindere af jubilæumsturneringen:
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Tilmelding
Tilmeldingslister oprettes på Golfbox senest 3 uger før turnerings-
tidspunkt. Tilmelding sker på Golfbox eller ved henvendelse til
Sekretariatet. Sidste tilmeldingsfrist fremgår af Golfbox. 
Ved overtegning optages de senest tilmeldte på venteliste. 
Tilmeldingen er bindende. 
Tilmelding efter fristens udløb accepteres kun, såfremt turnerings-
lederen skønner det muligt.

Startliste
Opslås i klubhuset og på Golfbox normalt senest 2 dage før 
turneringen.

Afbud/udeblivelse
Efter startlistens udarbejdelse kan gyldigt afbud kun ske til turne-
ringslederen direkte og kun mod betaling af turneringsfee. 
Gyldigt afbud skal meddeles turneringsledelsen senest 1 time før
turneringens start, som er tidspunktet for 1. holds tee-off. 
Afbud senere end 1 time før første start eller udeblivelse uden
afbud kan medføre sanktioner, som fastsættes af Turnerings-
udvalget i henhold til Dansk Golf Unions bestemmelser.

På turneringsdagen
Scorekort skal afhentes senest 25 minutter før start, og spilleren
skal være på teestedet senest 5 minutter før start. Ved for sent
fremmøde følges golfreglerne (6-3).

Rækkeinddeling
Der spilles normalt i 4 eller 5 rækker, heraf eventuelt en junior-
række (mindst 4 deltagere). 
Rækkeinddelingen fremgår af turneringspropositionerne

Turneringens afgørelse
Nettoturneringer: I tilfælde af points-lighed er spilleren med lave-
ste handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematisk
metode: Sidste 9/6/3/1 hul er afgørende. 
Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning.
Bruttoslagspilsturneringer: I tilfælde af slaglighed er spilleren med
højeste handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematisk
metode. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning.

Præmieoverrækkelse
Turneringslederen er ansvarlig for præmie-overrækkelsen, der 
normalt skal finde sted umiddelbart efter turneringens afslutning. 
Personligt fremmøde ved præmieoverrækkelsen forudsættes. 
I modsat fald bibeholdes placeringen, hvorimod præmien fortabes
og præmierækken forskydes tilsvarende.

Turneringsledelse
Turneringsledelsen for den enkelte turnering er ansvarlig for, at 
turneringen afvikles som angivet i turneringsprogrammet og i
overensstemmelse med turneringsudvalgets vedtagelse.
Turneringslederen er bemyndiget til under turneringen at træffe 
afgørelser på turneringsudvalgets vegne.  Turneringslederen 
fungerer som turneringens dommer (golfregel 34-2).

Banelukning
Vil være bekendtgjort på Golfbox.

Private turneringer (med banelukning)
Ansøgninger om private turneringer indsendes til Sekretariatet 
senest 4 uger før spilledagen. Først efter godkendelse fra 
Turneringsudvalget kan turneringen finde sted. 
Sekretariatet foranstalter et opslag om sådanne turneringer i 
Golfbox, normalt senest 3 uger før turneringen afvikles.

Turneringer, hvor banen ikke er lukket
Der bør altid vises hensyn til spillere, der deltager i en turnering, 
fx løbende hulspilsturnering. Husk de alm. regler om at lukke 
hurtigere spillende igennem. Overtrædelse kan medføre karantæne.

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til ændringer.

Huskeseddel vedr. turneringer:
•    Læs evt. opslag/propositioner vedr. turneringen igennem

forud for tilmelding
•    På dagen: Mød i god tid og medbring gerne aftalte penge 

til turneringsfee
•    Mød op i god tid på teestedet
•    Efter runden: Husk at kontrollere scorekortet (antal slag), 

få det underskrevet og aflever hele holdets scorekort samlet!
•    Husk: Spilleren skal omregne alle slagspilsresultater til 

stableford points.

Ovenstående er standard turneringsbestemmelser
Turneringsudvalget kan vælge at ændre betingelserne til den 
enkelte turnering. Dette vil fremgå af turneringspropositionerne.

Turneringsudvalget - Januar 2014
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ADVOKAT 

KNUD BORUP JENSEN 
Møderet for Højesteret 

Nørregade 13          7800 Skive          Telefon 97 52 61 66          Erhvervsgiro 1517-1303651 
Kontortid 8.30-16.00 og efter aftale      

Stil op til mesterskabs-
forsvar!
Skive Golfklubs 
medlemmer deltager
gratis i BOSS 
Synoptik Cup 2014

Synoptik og Dansk Golf Union
etablerede i 2010 et samarbejde omkring
en landsdækkende golfturnering - 
Synoptik Cup - hvor der kæmpes om at
blive  Danmarks bedste klubhold.
Turneringen er meget eftertragtet, og i
2013 var det Skive Golfklubs hold som
kæmpede sig til sejren både i landsdels-
finalen og den afsluttende landsfinale !
I 2014 er turneringen navngivet BOSS
Synoptik Cup og vi deltager naturligvis
igen.

Deltagelse
Turneringen er en kvalifikationsturne
ring. Ved deltagelse i én - eller gerne
flere - af nedennævnte turneringer kan
du samle point til en rangliste opdelt i 
5 hcp.-grupper. 

Deltagelsen er gratis, og du skal blot 
opfylde følgende betingelser:

*  være født i 1995 eller tidligere
*  være fuldgyldigt medlem af Skive

Golfklub og have hjemmeklub her.
*  have max hcp. 42

Følgende turneringer i Skive Golf
Klub er tællende i 2014:
*  Spar Nord åbningsturnering,

søndag den 6. april
*  DANA turnering, lørdag den 

31. maj
*  Danpo turnering, lørd. d. 21. juni.

Når disse 3 klubturneringer er 
afsluttet, så udgør de fem rangliste-
vindere klubbens BOSS Synoptik
Cup hold. Holdet skal repræsentere
Skive Golfklub og forsvare mester-
skabstitlen fra 2013 mod de andre
klubbers hold i en finale til efteråret.
Se mere info på klubbens hjemme-
side under Turneringer eller på
http://www.danskgolfunion.dk/boss-
synoptik-cup/forside

Februar 2014 /Turneringsudvalget

SKIVE SKO & NØGLE
SERVICE

Nørregade 33 - Nørreport
7800 Skive

Tlf. 97 52 59 57

20. april
Eske Christensen
hul 3

20. april
Else Svare
hul 5

24. april
Jasper Karstensen
hul 16

29. maj
Christian Dahl
hul 16

24. juni, Christian Madsen
hul 5

11. august
Allan Norup Andersen, hul 16

7. oktober, Tonni Brammer
Harre Vig Gk - hul 12

HOLE IN ONE 2013 
I Skive:

Og på andre baner:
Juli 2013
Sarah Bæk, 
Himmelands 
par 3 bane, 
hul 3

4. maj, Ole Rudbeck
Harre Vig Gk - hul 6
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Skive
Golfklub
information
Marts 2014

Adresse: Frugtparken 15,
7800 Skive, 
tlf.: 9752 4409
e-mail: 
kontor@skivegolfklub.dk
www.skivegolfklub.dk

Sekretariatets 
åbningstider:

APRIL
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 09.00 - 15.30
Onsdag:   kl. 09.00 - 15.30
Torsdag: kl. 09.00 - 15.30
Fredag:   kl. 09.00 - 14.30
Lørdag og søndag: Lukket

MAJ-SEPTEMBER
Mandag:  Lukket
Tirsdag: kl. 09.00 - 15.30
Onsdag: kl. 13.00 - 18.00
Torsdag: kl. 09.00 - 15.30
Fredag: kl. 09.00 - 14.30
Lørdag og søndag: Lukket 

OKTOBER-MARTS
Tirsdag: kl. 09.00 - 15.00
Torsdag: kl. 09.00 - 15.00

KOLOFON
Ansvarshavende redaktør: 
Lone Dahl Bilstrup / Ole Vøgg Veje
Fotos: Jens Morten Sørensen m.fl.
www.golffotografen.dk

Layout/grafisk tilrettelæggelse:
Ole Bagge

Email: olebagge@youmail.dk
Tryk: Arco Grafisk A/S

Caféens 
åbningstider:

APRIL, MAJ og JUNI
Hverdage kl. 15.00 - 21.00
Onsdag dog åbent fra kl. 12.15
Weekends kl. 12.00 - 18.00

JULI
Hverdage kl. 12.00 - 21.00
Weekends kl. 12.00 - 18.00

Åbningstider i
Proshoppen:
Se opslag eller ring til Mads Iversen
på 2447 1430 for at aftale tid.

Træningslektioner 
i Skive Golfklub
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og
søndag er der mulighed for individuel
træning og gruppetræning.
Bestil lektion ved Mads på 
tlf.: 2447 1430.
Fællestræning for medlemmer: 
Se opslag i Golfbox

Telefonnumre
Sekretariat: 9752 4409
Café:    8662 0024 eller 9752 4409
Træner: 9751 2612 eller 2447 1430
Pedel:   9752 0980 eller 4055 0986
Greenkeeper:                 2125 2430

AUGUST
Hverdage kl. 15.00 - 21.00
Onsdag dog åbent fra kl. 12.15
Weekends kl. 12.00 - 18.00

SEPTEMBER
Hverdage kl. 15.00 - 20.30
Onsdag dog åbent fra kl. 12.15
Weekends kl. 12.00 - 18.00

OKTOBER
Hverdage: Lukket Onsdage i uge 
40-42 dog åbent kl. 12.15 -14.00 
og i uge 43-44 kl. 13.15 -15.00
Weekends kl. 12.00 - 18.00

NOVEMBER – MARTS
Kun åbent efter aftale.
Onsdag dog åbent kl. 13.15 -15.00

Cafébestyrer
Hanne
Sørensen 
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Skive Golfklub
Top 20 - damer - herrer:

Fornavn Efternavn Hcp Fornavn Efternavn Hcp

Lone Dahl Bilstrup 6,9 Christian Dahl 0,6
Dorte Fynboe 8,8 Mads Iversen 0,7
Dorte Broberg 9,4 Simon B. Mikkelsen 1,2
Kirsten Dahl 10,6 Thomas  Bådsgård Stephansen 1,6
Jette Præstholm 11,6 Mads  Engberg Sørensen 1,7
Grethe Hansen 12,2 Niels H. Hammer 1,7
Karen Østergaard 12,4 Jeppe  Toft Larsen 2,8
Vibeke Bagge 14,0 Frederik Lundsgaard 3,3
Ann Viborg 14,5 Poul Sønder 4,3
Dorthe Lund 14,5 Carsten Betzer 4,4
Lene Søndergaard 14,5 Henrik  Søgaard Kristensen 4,4
Kirsten  Thorhauge Vestergaard 16,3 Henrik Kyhnel 4,5
Sofie Bæk 16,4 Jasper Karstensen 4,6
Anne Mortensen 16,5 Morten Møller 4,6
Merete Buus Hansen 17,3 Tonni Brammer 4,7
Else Svare 18,0 Jonas Bæk 4,7
Solveig Bech Thomasen 18,4 Jan Fjederholt 4,9
Lisbet Fynboe 18,4 Peter Broberg        4,9
Mette Borup Jensen 18,6 Bjarke Evaldsen 5,3
Marie Thomasen 18,8 Lars Weirsøe 5,5




